Додаток 38
до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

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.

Генеральний
директор

Луньов Сергiй Олексiйович

(посада)

(підпис)

М.П.

(прізвище та ініціали керівника)

25.04.2017
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДIПРОЗАВОДТРАНС"
емітента
2. Організаційноправова форма
емітента

Акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
емітента

01095927

4. Місцезнаходження
емітента

61052 Харкiвська область Ленiнський р-н, м.Харкiв, вул.Енгельса,
29-А,

5. Міжміський код,
телефон та факс
емітента

(057) 731-61-43, 731-61-43

6. Електронна поштова
diprozt_kr@vk.kharkov.ua
адреса емітента
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії

22.04.2017
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

3. Річна інформація
розміщена на сторінці

№ 78 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

25.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

gzt-project.com
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

24.04.2017
(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 відсотків та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

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

X

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

X

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

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання 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 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)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

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

X

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 Iнформацiя, що вiдсутня у змiстi, не додається з наступних причин:
- товариство не приймало участi у створеннi юридичних осiб;
- посада корпоративного секретаря вiдсутня;
- товариство не зверталось за визначенням кредитного рейтингу до будь-яких агентств;
- засновникiв фiзичних осiб немає;
- дивiденди у звiтному роцi не нараховувались та не сплачувались;
- iншi цiннi папери, крiм простих iменних акцiй товариство не випускало;
- викупу власних акцiй протягом звiтного перiоду не було;
- товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або
виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, тому
iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, та iнформацiя про собiвартiсть
реалiзованої продукцiї не наводиться;
- боргових цiнних паперiв товариство не випускало;
- звiт про корпоративне управлiння не заповнюється у зв*язку з тим, що Товариство не є фiнансовою установою;
- рiшення про попереднє надання згоди та про надання згоди на вчинення значних правочинiв у звiтному роцi не
приймались;
- рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть у звiтному роцi не
приймались;
- звiт про стан об'єкта нерухомостi не наводиться оскiльки емiтент не розмiщував цiльовi облiгацiї пiдприємства,
виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iншої iнформацiї, що пiдлягає до розкриття, Товариство не має.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДІПРОЗАВОДТРАНС"

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

А00 № 171627

3. Дата проведення державної реєстрації

10.12.1996

4. Територія (область)

Харкiвська область

5. Статутний капітал (грн.)

695870.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать
державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу,
що передано до статутного капіталу державного
(національного) акціонерного товариства та/або
холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)

0.000

0.000
58

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
71.11

ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРИ

ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАННЯ
ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ
ДОСЛІДЖЕННЯ Й ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ РОЗРОБКИ У СФЕРІ ІНШИХ
72.19
ПРИРОДНИЧИХ І ТЕХНІЧНИХ НАУК
10. Органи управління
підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента
71.12

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

АТ "УкрСиббанк"

2) МФО банку

351005

3) Поточний рахунок

26009051797801

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який АТ "УкрСиббанк"
обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній
валюті
5) МФО банку

351005

6) Поточний рахунок

26000051797800

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

Будiвельна дiяльнiсть

Серiя АЕ№181666

16.10.2012

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

08.02.2016

Опис
Підготовка проектної документації
Опис

Подовження ліцензії не планується, оскільки далі ця діяльність не підлягатиме ліцензуванню.
№0021.5-2012-9909055

18.12.2012

"Саморегулируемая организация "СОВЕТ
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ"

Подготування проектної документації. Термін дії ліцензії необмежений.

. .

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)

Регiональне вiддiлення Фонду державного майна
України по Харкiвськiй областi

23148337

61024 Харкiвська область . м.Харкiв вул. Гуданова, 18

0.000000000000

Органiзацiя орендарiв iнституту "Дiпрозаводтранс"

01095927

61052 Харкiвська область - м.Харкiв, вул.Енгельса, 29-А

0.000000000000

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)
0.000000000000

Усього

0.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Генеральний директор
1) посада
Луньов Сергiй Олексiйович
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
ММ 562309 21.12.2004 Харкiвський РВ УМВС України в
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
Харкiвськiй областi
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1959
4) рік народження**
Вища
5) освіта**
39
6) стаж роботи (років)**
Заступник Голови правлiння ВАТ "Дiпрозаводтранс"
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
11.04.2016 на 3 роки згідно до Статуту Товариства
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Повноваження та обов'язки визначенi Статутом.
Генеральний директор Луньов Сергiй Олексiйович призначений 11.04.2016 за рiшенням Наглядової ради
(протокол засiдання б/н вiд 11.04.2016).
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має. Посадова особа є
акціонером.
Загальний стаж роботи 39 років, попереднi посади - заступник ген.директора.
Інших посади на iнших пiдприємствах посадова особа не обіймає.
Розмір виплаченої емітентом за звітний рік винагороди, в тому числі у натуральній формі - 128614,90 грн.
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.
Голова Наглядової ради
1) посада
Корнюхiн Дмитро Iванович
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
ЕН 337100 03.07.2004 Рубiжанським МВ УМВС України в
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
Луганськiй обл.
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1975
4) рік народження**
вища
5) освіта**
18
6) стаж роботи (років)**
ТОВ "Блiк", директор.
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
22.04.2015 на 3 роки згідно до Статуту Товариства
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Повноваження та обов'язки визначенi Статутом.
Змін у звітному році не було.
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має. Посадова особа є
акціонером, винагороду, в тому числі у натуральній формі, не отримувала.
Загальний стаж роботи - 18 років.
Товариство iнформацiєю про посади цiєї особи на iнших пiдприємствах не володiє.
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.
Член Наглядової ради
1) посада
Павленко Анатолiй Анатолiйович
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
д/н д/н д/н
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1981
4) рік народження**
вища
5) освіта**
18
6) стаж роботи (років)**
ТОВ "IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ "БЕСТСЕЛЛЕР",
7) найменування підприємства та
директор
попередня посада, яку займав**
22.04.2015 на 3 роки згідно до Статуту Товариства
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Повноваження та обов'язки визначенi Статутом.
Змін у звітному році не було.
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має. Посадова особа є
акціонером, винагороду, в тому числі у натуральній формі, не отримувала.

Попереднi посади та цiєї особи на iнших пiдприємствах - ТОВ "IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ
"БЕСТСЕЛЛЕР", директор.
Загальний стаж роботи - 18 років.
Товариство iнформацiєю про посади цiєї особи на iнших пiдприємствах не володiє.
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.
Головний бухгалтер
1) посада
Аулова Юлiя Геннадiївна
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
МН 462070 15.11.2002 Фрунзенський РВ ХМУ УМВС України
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
в Харкiвськiй областi
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1978
4) рік народження**
вища
5) освіта**
15
6) стаж роботи (років)**
ТОВ "Група-Тайфун", фiнансовий директор.
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
21.08.2007 до моменту припинення трудових відносин з
8) дата набуття повноважень та термін,
товариством
на який обрано
9) опис Має повноваження та обов'язки згiдно посадової iнструкцiї: визначає, формулює, здiйснює та
координує органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства,
винагороду отримує - згiдно штатного розкладу.
За звiтний рiк змiни не вiдбувались.
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має.
Загальний стаж роботи 15 років, попереднi посади - фiнансовий директор, головний бухгалтер. Посадова
особа на iнших пiдприємствах посади не обiймає.
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.
Голова Ревізійної комісії
1) посада
Алексанян Армен Сосович
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
ЕН 370933 16.09.2004 Кремінським РВ УМВС України в
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
Луганській обл.
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
дн
4) рік народження**
вища
5) освіта**
дн
6) стаж роботи (років)**
ВАТ "Діпрозаводтранс", член ревізійнолї комісії
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
22.04.2015 на 3 роки згідно до Статуту Товариства
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Повноваження та обов'язки визначенi Статутом.
Змін у звітному році не було.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Посадова особа винагороду, в тому числі
у натуральній формі, не отримувала.
Попереднi посади - ВАТ "Діпрозаводтранс", член ревізійної комісії.
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.
Член Ревізійної комісії
1) посада
Надірлі Тимур Загід огли
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
ММ 271439 06.08.1999 Жовтневим РВ ХМУ УМВС України в
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
Харківський обл.
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
дн
4) рік народження**
дн
5) освіта**
дн
6) стаж роботи (років)**
дн
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
22.04.2015 на 3 роки згідно до Статуту Товариства
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Повноваження та обов'язки визначенi Статутом.
Змін у звітному році не було.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Посадова особа винагороду, в тому числі
у натуральній формі, не отримувала.
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

Член Наглядової ради
1) посада
Прокопченко Сергiй Валерiйович
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
дн дн дн
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
дн
4) рік народження**
вища
5) освіта**
10
6) стаж роботи (років)**
дн
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
22.04.2015 на 3 роки згідно до статуту Товариства
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Повноваження та обов'язки визначенi Статутом.
Змін у звітному році не було.
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має. Посадова особа є
представником акціонера Алексаняна С.І., винагороду, в тому числі у натуральній формі, не отримувала.
Попереднi посади та цiєї особи на iнших пiдприємствах - ТОВ "IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ
"БЕСТСЕЛЛЕР", директор.
Загальний стаж роботи - 10 років.
Товариство iнформацiєю про посади цiєї особи на iнших пiдприємствах не володiє.
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.
Член Ревiзiйної комiсiї
1) посада
Солодовник Валерiй Васильович
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
дн дн дн
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
дн
4) рік народження**
вища
5) освіта**
дн
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
22.04.2015 на 3 роки згідно до статуту Товариства
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Повноваження та обов'язки визначенi Статутом.
Змін у звітному році не було.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Посадова особа винагороду, в тому числі
у натуральній формі, не отримувала.
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові посадової
особи

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

Кількість за видами акцій
Від загальної
Кількість
кількості акцій
акцій (штук)
(у відсотках) прості іменні

прості на Привілейовані
пред'явника
іменні

привілейов
ані на
пред'явник
а

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова Наглядової
ради

Корнюхiн Дмитро
Iванович

ЕН 337100 03.07.2004
Рубiжанським МВ УМВС
України в Луганськiй обл.

1161778

41.73832756118

1161778

0

0

0

Член Наглядової
ради

Павленко Анатолiй
Анатолiйович

д/н д/н д/н

1

0.00003592625

1

0

0

0

Головний
бухгалтер

Аулова Юлія Геннадіївна

МН 462070 15.11.2002
Фрунзенським РВ ХМУ УМВС
України в Харківській обл.

0

0

0

0

0

0

Генеральний
директор

Луньов Сергiй
Олексiйович

ММ 562309 21.12.2004
Харкiвський РВ УМВС України в
Харкiвськiй областi

139175

5.00003592625

139175

0

0

0

Голова Ревізійної
комісії

Алексанян Армен
Сосович

ЕН 370933 16.09.2004
Кремінським РВ УМВС України
в Луганській обл.

1

0.00003592625

1

0

0

0

Член Ревізійної
комісії

Солодовник Валерiй
Васильович

д/н

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової
ради

Прокопченко Сергiй
Валерiйович

д/н

0

0

0

0

0

0

Член Ревізійної
комісії

Надірлі Тимур Загід огли

ММ 271439 06.08.1999
Жовтневим РВ ХМУ УМВС
України в Харківський обл.

0

0

0

0

0

0

1300955

46.73843533993

1300955

0

0

0

Усього

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

Найменування
юридичної особи

ТОВ "Мiнтранс"

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

61145 Харкiвська область .
34015554 м. Харкiв вул Космiчна, 21,
к.310

Серія, номер, дата видачі
Прізвище, ім'я, по батькові
паспорта, найменування органу,
фізичної особи*
який видав паспорт**

Корнюхiн Дмитро Iванович

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

Від загальної
кількості
голосуючих
акцій (у
відсотках)

1337739

48.059946541739

50.6870419325

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

Від загальної
кількості
голосуючих
акцій (у
відсотках)

ЕН 337100 03.07.2004 Рубiжанським
МВ УМВС України в Луганськiй обл.

1161778

Усього

2499517

41.73832756118
89.798274102922

Кількість за видами акцій
прості
іменні

1337739

прості на привілейопред'явнивані
ка
іменні
0

0

привілейо
-вані на
пред'явника
0

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на привілейопред'явнивані
ка
іменні

Привілейо
-вані на
пред'явника

44.0198650127

1161778

0

0

0

94.7069069452

2499517

0

0

0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів

Чергові
X

Позачергові

08.04.2016
Дата проведення
99.9886
Кворум зборів
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелiк питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання голови, секретаря зборiв та лiчильної комiсiї.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв.
3. Звiт Генерального директора Товариства. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт Наглядової ради Товариства. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт та висновки Ревiзiйної Комiсiї Товариства. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства.
7. Затвердження порядку розподiлу прибутку та визначення порядку покриття збиткiв Товариства.
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного подавались виконавчим органом та членами
Наглядової ради.
Результати розгляду питань порядку денного:
всi питання порядку денного розглянутi, за всiма прийнятi рiшення, зокрема, затвердженi всi звiти; у
зв'язку з вiдсутнiстю прибутку, рiшення про нарахування дивiдендiв не прийнято.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Приватне підприємство "Аудиторська фірма "БГС Аудит"
Приватне пiдприємство
31235849
61024 Харкiвська область - м.Харків вул.Гуданова, 9/11
№ 4659
Аудиторська палата України

28.01.2016
(057)7 140 190
д/н
Проведення аудиторських перевiрок
Проведення аудиторської перевiрки документацiї та звiтностi по фiнансовогосподарськiй дiяльностi пiдприємства з наданням аудиторського
висновку; здiйснення методичної допомоги у складаннi бухгалтерської та
податкової звiтностi консультацiйна допомога у вiдношеннi трудового та
гражданського законодавства.
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Публiчне акцiонерне товариство
30370711
01001 м. Київ - м.Київ вул. Б. Грінченка, буд. 3
Серія АВ № 581322
ДКЦПФР

19.09.2006
(044) 279-65-40, 279-13-25
(044) 279-13-22
Юридична особо здійснює професійну діяльність на фондовому ринку депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів)
Укладено договір на відкриття рахунків у цінних паперах.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНДОВИЙ
ЦЕНТР "СПІВДРУЖНІСТЬ"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
23467723
61145 Харкiвська область - м.Харків вул.Космічна,26
АЕ № 263449
НКЦПФР

01.10.2013
(057) 7-544-600,
(057) 7-544-900
Юридична особа здійснює професійну діяльність на фондовому ринку депозитарну діяльність депозитарної установи
д/н

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

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

1

2

3

4

5

14.06.2010

54/20/1/10

Східне територiальне
управлiння НКЦПФР

UA4000071203

Акція проста
бездокумент
арна іменна

Опис

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій (штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

6

7

8

9

10

Бездокументарнi
iменнi

0.25

2783480

695870.00

100.000000000
000

Міжнародний
Тип цінного Форма існування та
ідентифікаційний
паперу
форма випуску
номер

Акцiї товариства не проходили процедури лiстигу на фондовiй бiржi, в бiржових та позабiржових торгах участi не брали. Емiсiя облiгацiй товариством не
здiйснювалась.
Додаткову емiсiю iснуючих ЦП емiтент у звiтному роцi не реєстрував.

XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Інститут "ДІПРОЗАВОДТРАНС" було засновано у 1931 році. До розпаду Радянського
Союзу підприємство було головною проектувальною організацією в Міністерстві шляхів
сполучень СРСР про проектуванню заводів по ремонту рухомого складу, виробництву
запасних частин, електротехнічних, ремонтно-механічних, залізобетонних конструкцій
тощо. З вересня 1992 року "ДІПРОЗАВОДТРАНС" був головною проектувальною
організацією об'єднання "Укрзалізреммаш". Потягом 70-річного періоду роботи
підприємства за його проектами побудовано більше 500 об'єктів. У 1996 році
інститут було реорганізовано у ВАТ "ДІПРОЗАВОДТРАНС". У звітному році підприємство
було змінено назву організаційно-правової форми за нормами законодавства України нова назва Публічне акціонерне товариство "ДІПРОЗАВОДТРАНС"

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх
звітних періодів
Організаційна структура: бюро головних інженерів, технічний відділ, технологічноконструкторський відділ, архітектурно-будівельний відділ, сантехнічний відділ,
електротехнічний відділ, відділ випуску проектів, сектор інформаційних технологій,
загальний відділ, відділ маркетингу, відділ кадрів, планово-виробничий відділ,
бухгалтерія, канцелярія, генеральний директор та його заступники.
Протягом звітного року змін в організаційній структурі не було.
Дочірніх підприємств, філій, представництв або інших відокремлених структурних
підрозділів немає.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб)
47
Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб) 11
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня,
тижня) (осіб)
Фонд оплати праці у порівнянні з поперднім звітним роком зменшився і становить
1065,1 тис. грн.
Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її
працівників операційним потребам емітента, відсутня.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
не належить

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Спільна діяльність
установами

не проводилась

з іншими організаціями, підприємствами,

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного року
не надходили.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Фінансова звітність підприємства була виконана на підставі положень міжнародних
стандартів фінансової звітності. З метою складання фінансової звітності за 2016
рік були встановлені наступні принципи облікової політики: активи визначаються в
обліку, якщо існує ймовірність надходження підприємству економічних вигод;
дебіторська заборгованість визначається активом, якщо існує вирогідність отримання
у майбутньому економічних вигод та може бути визначена вирогідна сума; величина
резерву сумнівних боргів визначається за окремими дебіторами; при передачі запасів
у виробництво, при продажу та іншому вибутті оцінка їх здійснюється за методом
середньозваженої собівартості; зобов'язання визначаються, якщо товари, роботи,
послуги отримані підприємством від постачальників; дохід визнається в момент
збільшення активу або зменшення зобов'язань, що обумовлює збільшення власного
капіталу( за винятком внесків учасників підприємства); витрати відображуються
одночасно із зменшенням зобов'язань

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або
більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;
ПАТ "ДІПРОЗАВОДТРАНС" розробляє проектну та науково-технічну продукцію, зокрема
проектно-кошторисну документацію на будівництво, розширення, реконструкцію або
технічне переобладнання підприємства або окремих об'єктів;розроблену на стадіях
ТЕО інвестицій, проект, робочий проект, робоча документація, а також позатсадійних
розробок; конструкторську документацію на нестандартизоване устаткування печей та
сушил; нормативно- технічну документацію, у тому числі природоохоронного напрямку
та енергозбереження. Стабілізація та зростання обсягів промислової продукції
потребує реконструкції, розширення та технічного переоснащення діючих підприємств,
а також розробку вищезазначеної науково-технічної продукції. Продукція товариства
від сезонних змін не залежить. У теперішній час "ДІПРОЗАВОДТРАНС" виконує проектну
роботу по реконструкції та технічному переозброєнні заводів Укрзалізниці, а також
заводів по ремонту рухомого складу залізничноготранспорту Російської Федерації та
Республіки Казахстан

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
У жовтні 2013 року придбано нежитлову будівлю для здійснення господарської
діяльності

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або
членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені
протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами,
наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами

зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика
ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності
інша інформація
Не проводились

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того,
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів
підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних
засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених,
опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване
зростання виробничих потужностей після її завершення
Основні засоби емітента на кінець звітного 2016року складають:
-група "будівлі та споруди виробничого призначення" складається з приміщення
загальною площею 2176,2 кв.м. ;
-група "машини та обладнання" складється с оргтехніки (комп'ютери, принтери,
сканери тощо);
-група "транспортні засоби" складається з двох легкових авто - Wolksvagen та
Шевроле;
- інші основні засоби виробничого призначення складають меблі (столи, стільці,
шафи тощо);
Емітент має будівлі та споруди невиробничого призначення: льохи на 140 секцій.
Виробничі потужності - це об'єм виконаних робіт за 2016 рік без урахування ПДВ.
Активи утримуються у робочому стані, застаріла орг.техніка своєчасно списується та
отримується нова та сучасна. Для виробничих потреб емітент застосовує програмне
забезпечення "Аскон" креслярсько-конструкторська програма, "Гранд-смета" будівельні роботи. Своєчасно впроваджуються нові версії цих програм.
Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням емітента. Використання активів
підприємства не порушує екологію міста. Планів щодо капітального будівництва,
розширення або удосконалення основних засобів емітент не має.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Скрутне становище замовників (особливо українських) породжує несвоєчасну сплату за
виконану роботу та нерівномірне завантаження виробничих відділів, що обмежує
оборотоздатність коштів підприємства та має вплив на фінансово-економічних стан
підприємства

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
У звiтному перiодi фактiв виплати штрафiв чи компенсацiй за порушення чинного
законодавства не було.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Госпрозрахунок без використання запозичених коштів

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Товариство працює на ринку України, активно приймає участь у тендерах на державні
закупівлі. У перспективі Товариство планує вихід з пропозиціями промислового
проектування на ринки Європи.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на
дослідження та розробку за звітний рік
Дослiджень та розробок у звiтному роцi не було.

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше
відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року,
стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною
в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі,
сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається
справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Судових справ за участю товариства у звітному році не було.

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Рейтингування емiтентом не проводилось. У статутному капiталi емiтента державної
частки немає.
До стратегiчних пiдприємств не вiдноситься.
Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану
емітента немає. Аналіз господарювання за останні три роки емітент не проводив,
аналітичну довідку для інвесторів не складав.

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

1.Виробничого призначення

Власні основні засоби
(тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
3715.000
3321.000

- будівлі та споруди

3171.000

2989.000

0.000

0.000

3171.000

2989.000

- машини та обладнання

281.000

165.000

0.000

0.000

281.000

165.000

- транспортні засоби

139.000

79.000

0.000

0.000

139.000

79.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

124.000

88.000

0.000

0.000

124.000

88.000

2. Невиробничого призначення

4.000

3.000

0.000

0.000

4.000

3.000

- будівлі та споруди

4.000

3.000

0.000

0.000

4.000

3.000

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інестиційна нерухомість

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3719.000

3324.000

0.000

0.000

3719.000

3324.000

Найменування основних
засобів

- земельні ділянки
- інші

Усього

Орендовані основні
засоби (тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
0.000
0.000

Основні засоби ,
всього (тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
3715.000
3321.000

Пояснення : Терміни користування основних засобів, ввод у експлуатацію, умови
користування виконується згідно техніко-експлуатаційних умов та технічних
паспортів. Будівлі та споруди підтримуються у робочому стані, що забезпечує їх
довгострокове використання. Умови користування загальні.
Обмеження на використання майна відсутні.
Первісна вартість основних засобів на кінець звітного 2016 року складає 6313
тис.грн., ступінь їх зносу 52,65%. Сума накопиченого зносу складає 2989 тис. грн.
Суттєвих змін у вартості основних засобів протягом року не було.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника (тис.грн.)

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

695

2214

Статутний капітал (тис.грн.)

696

696

696
696
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)
Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР
Опис
(Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом
Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів
проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати
майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних
виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів
Розрахункова вартість чистих активів (695.000 тис.грн.) менше скоригованого статутного
Висновок
капіталу (696.000 тис.грн.). Це не відповідає статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов’язань

Кредити банку, у тому числі :
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі за облігаціями (за кожним
випуском) :
за іпотечними цінними паперами (за кожним
власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним власним
випуском):
За векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому числі за
похідними цінними паперами) (за кожним
видом):
За фінансовими інвестиціями в корпоративні
права (за кожним видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній основі
Інші зобов'язання
Усього зобов'язань
Опис д/н

Дата
погашення

0.00
0.00
0.00

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток
річних)
Х
Х
Х

Х

0.00

Х

Х

Х

0.00

Х

Х

Х
Х

0.00
0.00

Х
Х

Х
Х

Х

0.00

Х

Х

Х
Х
Х
Х

0.00
0.00
3611.00
3611.00

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Дата
виникнен
ня

Непогашена
частина
боргу
(тис.грн.)

Х
Х
Х

Х
Х
Х

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом періоду
Дата
Дата
оприлюднення
виникнення
повідомлення у
події
стрічці новин
1
2
08.04.2016

08.04.2016

11.04.2016

11.04.2016

Вид інформації
3
інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Загальні збори акціонерів
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

1
2
3

Рік
2015
2014
2016

Кількість зборів, усього
1
1
1

У тому числі позачергових
0
0
0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
збори
Акціонери
Депозитарна установа
Інше
немає

Ні

X
X
X

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх
загальних зборах (за наявності контролю) ?
Так
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

Ні
X
X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так
Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)
Підняттям рук
Інше
немає

Ні
X

X
X

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
позачергові збори не скликались і не проводились

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

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

Органи управління
Який склад наглядової ради (за наявності) ?
(осіб)
3
2
1
0
1
1

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:
кількість членів наглядової ради - акціонерів
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10
відсотками акцій
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10
відсотками акцій

0
1

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4
Чи проводила наглядова рада самооцінку ?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інші (запишіть)
У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація
щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою
поставлених завдань :
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)
немає немає
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні ) Ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової
вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
немає

Ні
X
X
X

X

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)

немає

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
X
документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена
X
наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
X
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не
X
було обрано нового члена
Інше (запишіть) немає
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 відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох
років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

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

Загальні
збори
акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий
орган

Не належить до
компетенції
жодного органу

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

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

X
X
X
X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформація
Публікується у
Документи
Копії
Інформація
розміщуєтьс
пресі,
надаються для
документів я на власній
розповсюд оприлюднюється в
ознайомлення
надаються
жується на
інтернет
загальнодоступній
безпосередньо
на запит
загальних
торінці
базі НКЦПФР про
в акціонерному
акціонера акціонерного
зборах
ринок цінних
товаристві
товариства
паперів
Фінансова звітність,
Так
Так
Так
Так
Так
результати діяльності
Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та
Так
Так
Так
Так
Так
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів
Так
Так
Так
Так
Так
управління товариства
Статут та внутрішні
Ні
Ні
Так
Ні
Так
документи
Протоколи загальних зборів
Ні
Ні
Так
Ні
Так
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових
Ні
Ні
Ні
Ні
Так
осіб акціонерного товариства
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів
фінансової звітності? (так/ні) Так
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
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше (запишіть)
немає

Ні

X

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так
З якої причини було змінено аудитора?
Так
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)
немає

X

Ні

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в
минулому році?
Так
Ревізійна комісія ( ревізор )
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше (запишіть) немає

Ні
X
X
X

X
X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так
З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
Інше (запишіть) немає

Ні
X

X
X
X
X

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
Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть) немає

Ні
X
X
X
X
X

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 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/ні) 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: -

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління? (так/ні) Ні;
укажіть, яким чином її оприлюднено: 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.
-

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДІПРОЗАВОДТРАНС"
Територія ХАРКIВСЬКА ОБЛАСТЬ
Організаційно-правова форма господарювання АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРИ
Середня кількість працівників 58
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса 61052 Харкiвська область Ленiнський р-н, м.Харкiв, вул.Енгельса,
29-А,, т.(057) 731-61-43,
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

2017

Коди
01
01
01095927
6310137200
230

за КВЕД

71.11

V

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2016 р.
Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Код
рядка
2

На початок
звітного періоду
3

На кінець звітного
періоду
4

1000

345

280

1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1020

1597
1252
-3719
6320
2601
---

1614
1334
-3324
6313
2989
---

1030

--

--

інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1035
1040
1045
1090
1095

----4064

----3604

1100

297

65

1101
1102
1110

58
239
--

65
---

1125

291

7

1130

74

26

з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи
вибуття
Баланс

1135
1136
1155
1160
1165
1167
1170
1190
1195

60
60
505
-1509
1509
--2736

80
60
381
-143
143
--702

1200

--

--

1300

6800

4306

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Довгострокові біологічні активи
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств

Пасив
1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання

Код
рядка
2

На початок
звітного року
3

На кінець звітного
періоду
4

1400

696

696

1405
1410
1415
1420
1425
1430
1495

--200
1318
--2214

--200
-201
--695

1500

--

--

Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов'язання
Довгострокові забезпечення
Цільове фінансування
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків

1510
1515
1520
1525
1595

------

------

1600

--

--

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

1610

--

--

1615
1620
1621
1625
1630

4401
---2

3562
-----

1635

183

49

товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними
авансами
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття

1660
1665
1690
1695

---4586

---3611

1700

--

--

Баланс

1900

6800

4306

Форма 1 "Баланс"
Активи
Роздiл І Необоротнi активи та їх знос (амортизацiя)
Станом на 31 грудня 2016 року нематерiальнi активи пiдприємства за первiсною
вартiстю становлять 1614 тис.грн., що вiдповiдає рядку 1001 балансу. Накопичена
амортизацiя
нематерiальних активiв становить 1334 тис.грн. За 2016 рік
нараховано амортизацiї 82 тис.грн.
Основнi засоби пiдприємства на 31.12.2016 року становлять 6313 тис.грн., що
вiдображено в рядку 1011 балансу. Нараховано амортизацiї за звiтний перiод 388
тис.грн. Загальна сума накопиченої амортизації становить 2989 тис.грн (рядок 1012
балансу). За 2016 рік вибуло основних засобiв на загальну суму 7 тис.грн.
Роздiл ІІ Оборотнi активи
До виробничих запасiв включено вартiсть матерiалiв, запасів, у тому числi:
- папір,канцтовари - 21 тис.грн.;
- інші запаси - 44 тис.грн.
Загальна сума запасiв становить 65 тис.грн, що вiдображено в рядку 1101 балансу.
Дебiторська заборгованiсть становить 414 тис.грн, у тому числi:
заборгованiсть покупцiв за товари та послуги 7 тис.грн (рядок 1125);
заборгованість за виданими авансами - 26 тис.грн. (рядок 1130)
iнша заборгованiсть 381 тис.грн. (рядок 1155).
Аналiтичний облiк розрахункiв з дебiторами ведеться вiдокремлено по кожному
контрагенту вiдповiдно до чинного законодавства.

Залишок грошових коштiв (рядок 1165 балансу) на 31.12.2016 року становить 143
тис.грн.
Активи підприємства на 31.12.2016 року склали 4306 тис.грн.
Пасиви
Роздiл І Власний капiтал
В рядку 300 вiдображено суму статутного капiталу 696 тис.грн., який подiлено на
2783480 простих iменних акцiй (рядок 1400 Звiту про фiнансовi результати) вартiстю
0,25 грн кожна.
В рядку 1415 вiдображено суму резервного капіталу, створеного за нормами
законодавства - 200 тис. грн.
Непокритий збиток на кiнець звітного періоду становить 201 тис.грн (рядок 1420
балансу).
Розділ ІІ Забезпечення майбутніх виплат і платежів
Роздiл ІІІ Поточнi зобов'язання
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги становить 3562
тис.грн. (рядок 1615), у тому числi за субпідрядні проектні роботи - 2347 тис.
грн., за нежитлову будівлю - 1092 тис.грн.
Заборгованiсті органам страхування (рядок 1625) за внесками, строк сплати яких ще
не настав - 0 тис.грн.
Простроченої заборгованостi з оплати працi пiдприємство не має.
Аналiтичний облiк розрахункiв з кредиторами ведеться окремо по кожнiй органiзацiї,
установi чи фiзичнiй особi на вiдповiдних балансових рахунках у вiдповiдностi до
вимог Положень бухгалтерського облiку.
Iншої iнформацiї, що пiдлягає розкриттю, немає.

Генеральний директор

________________

Луньов Сергiй Олексiйович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Аулова Юлiя Геннадiївна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДІПРОЗАВОДТРАНС"

2017

за ЄДРПОУ

Коди
01
01
01095927

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )
за 2016 рік
Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)
Валовий:
прибуток
збиток
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

2000

453

4297

2050

(489)

(3799)

2090

--

498

2095
2120
2130
2150
2180

(36)
1217
(1397)
(18)
(1284)

(--)
1505
(1481)
(57)
(1170)

2190

--

--

2195
2200
2220
2240
2250
2255
2270

(1518)
---(--)
(--)
(1)

(705)
---(--)
(--)
(7)

2290

--

--

2295
2300

(1519)
--

(712)
-5

2305

--

--

2350

--

--

2355

(1519)

(717)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття
1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

Код
рядка

За звітний період

2
2400
2405
2410

3
----

За аналогічний
період попереднього
року
4
----

2415

--

--

2445
2450

---

---

2455

--

--

2460
2465

--1519

--717

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Код
рядка

За звітний період

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3
113
1065
286
477
1008
2949

За аналогічний
період попереднього
року
4
190
2497
855
583
2040
6165

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію

Код
рядка

За звітний період

2
2600
2605
2610

3
27834800
27834800
( 0.05457200)

За аналогічний
період попереднього
року
4
2783480
2783480
( 0.25759120)

2615

( 0.05457200)

( 0.25759120)

2650

--

--

Форма 2 Звiт про фiнансовi результати
Пiдприємство надає послуги у сфері архітектури, зокрема з проектування заводів
залізничного транспорту. За 2016 рік пiдприємство виконало робіт на суму 453 тис.
грн. (рядок 2000).
Собiвартiсть реалiзованих послуг склала 489 тис.грн., у тому числi:
витрати на оплату працi 286 тис. грн.;
вiдрахування єдиного соціального внеску 100 тис.грн;
амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв 88 тис.грн;
матерiальнi витрати 15 тис. грн;
Адмiнiстративнi витрати, якi вiдображено в рядку 2130, склали 1397 тис.грн, у тому
числi:
витрати на оплату працi 390 тис.грн;
вiдрахування єдиного соціального внеску 108 тис.грн;
амортизацiя основних засобiв 89 тис.грн;
матерiали, паливо, запасні частини 92 тис.грн;
послуги стороннiх органiзацiй 251 тис.грн;
податки i збори 134 тис.грн;
відрядження 29 тис.грн
В рядку 2150 відображено витрати на збут у сумі 18 тис. грн., у тому
числі:
- витрати на оплату праці - 8 тис. грн.;
- відрахування єдиного соціального податку - 3 тис. грн.;
- витрати на рекламу - 3тис.грн.
-інші -4тис.грн.
В рядку 2180 вiдображено iншi операцiйнi витрати в сумi 1284 тис. грн., у тому
числі:
- витрати на оплату праці за соціальними нормами - 284 тис. грн.;
- відрахування єдиного соціального податку за нормами - 98 тис. грн.;
- амортизація внаслідок відсутності об'ємів робіт - 220 тис.грн.;
- витрати на оплату матеріальної допомоги - 18 тис. грн.;
- оплата лікарняних листів - 4 тис. грн.;
-операційна курсова різниця- 138 тис.грн
-безнадійна дебіторська заборгованість- 25 тис.грн,
-загальновиробничі витрати внаслідок відсутності робіт - 226 тис.грн.
-комунальні витрати - 102 тис.грн.
-збитки незавершеного виробництва внаслідок списання дебіторської заборгованості 65 тис. грн.
- інші операційні витрати - 104 тис. грн.
Iншi витрати по рядку 2270 складають 1 тис.грн, у тому числi:
Списання основного засобу 1 тис.грн.;
Разом витрати пiдприємства за 2016 рік становлять 3189 тис.грн.
Доходи, якi вiдображено у звiтi, складають 1670 тис.грн., у тому числi:

рядок 2000 доходи вiд проектних робіт 453 тис.грн.;
рядок 2120 iншi операцiйнi доходи 1217 тис.грн. з яких:
- від реалізації іноземної валюти - 1 тис. грн.;
- курсова різниця операційної діяльності - 171 тис. грн.;
- кредиторська заборгованість - 876 тис.грн.;
- відшкодування податку на землю - 59 тис. грн.
- проценти банку -8 тис.грн.
- оренда приміщень - 68 тис.грн.
- річний перерахунок ПДВ - 34 тис.грн.
Надзвичайних витрат та надзвичайних доходiв протягом звітного періоду на
пiдприємствi не було.
Отримано збуток на суму 1519 тис. Грн.
Iншої iнформації, що пiдлягає розкриттю, немає.

Генеральний директор

________________

Луньов Сергiй Олексiйович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Аулова Юлiя Геннадiївна

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДІПРОЗАВОДТРАНС"

2017

Коди
01
01
01095927

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )
за 2016 рік
Форма № 3
Стаття
1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Зобов'язання з податку на прибуток
Зобов'язання з податку на додану вартість
Зобов'язання з інших податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року

Код за ДКУД

1801004

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

3000

580

2884

3005
3006
3010
3015
3020

---197
--

---716
34

3025

--

22

3035
3095

-33

41
213

3100

(312)

(402)

3105
3110
3115
3116
3117
3118
3135
3140
3190
3195

(920)
(--)
(330)
(3)
(28)
(299)
(445)
(32)
(169)
-1398

(2095)
(--)
(602)
(106)
(49)
(447)
(461)
(786)
(536)
-972

3200

--

--

3205

--

--

3215

--

--

3220
3225
3250

----

----

3255

(--)

(--)

3260
3270
3290
3295

(--)
(--)
(--)
--

(--)
(--)
(--)
--

3300

--

--

3305
3340

---

---

3345

(--)

(--)

3350
3355
3390
3395
3400
3405

-(--)
(--)
--1398
1509

-(--)
(--)
--972
2621

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

3410
3415

32
143

-140
1509

Форма 3. Звiт про рух грошових коштiв
Облiк руху грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється згiдно з "Планом
рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань та господарських
операцiй та Iнструкцiєю про його застосування, затверджених наказом Мiнiстерства
фiнансiв України вiд 30.11.99р. №291.
Наявнiсть грошових коштiв у нацiональнiй валютi пiдтверджено виписками
обслуговуючого банку та даними касової книги станом на 31.12.2016р. i без
вiдхилень занесено до Головної книги.
Залишок грошових коштiв на поточному рахунку становить 143 тис.грн, у тому числi в
iноземнiй валютi - 132 тис. грн. i вiдображено в рядку 3415 Звiту.
Iншої iнформацiї, що пiдлягає розкриттю, немає.

Генеральний директор

________________

Луньов Сергiй Олексiйович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Аулова Юлiя Геннадiївна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДІПРОЗАВОДТРАНС"

2017

за ЄДРПОУ

Коди
01
01
01095927

Звіт про власний капітал
за 2016 рік
Форма № 4

Стаття

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
(дивіденди)
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Внески учасників : Внески
до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу : Викуп
акцій (часток)
Перепродаж викуплених
акцій (часток)
Анулювання викуплених
акцій (часток)
Вилучення частки в
капіталі
Інші зміни в капіталі
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

Код за ДКУД

1801005

НерозЗареєстподілерований Капітал Додатний
Неопла- ВилуРезерКод
(пайови у дооцін- ковий
вний прибуток чений
чений
рядка
й)
ках
капітал капітал (непокри капітал капітал
капітал
тий
збиток)
2
3
4
5
6
7
8
9
4000
696
--200
1318
---

Всього

10
2214

4005

--

--

--

--

--

--

--

--

4010
4090

---

---

---

---

---

---

---

---

4095

696

--

--

200

1318

--

--

2214

4100

--

--

--

--

-1519

--

--

-1519

4110

--

--

--

--

--

--

--

--

4200

--

--

--

--

--

--

--

--

4205

--

--

--

--

--

--

--

--

4210

--

--

--

--

--

--

--

--

4240

--

--

--

--

--

--

--

--

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

4260

--

--

--

--

--

--

--

--

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

4290
4295
4300

--696

----

----

--200

--1519
-201

----

----

--1519
695

Форма 4 Звiт про власний капiтал
Заявлений розмiр Статутного капiталу товариства складає 696 тис.грн. (рядок 1400
Балансу), який подiлено на 2783480 простих iменних акцiй вартiстю 0,25 грн. кожна.
Статутний капiтал сплачено. Змiн у Статутному капiталi протягом звiтного року не
вiдбулось.
Товариство має резервний капiтал розмiром 200 тис.грн., створений за нормами
законодавства. Змiн у капiталi протягом року не вiдбулося.
Iншої iнформацiї, що пiдлягає розкриттю, не має.

Генеральний директор

________________

Луньов Сергiй Олексiйович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Аулова Юлiя Геннадiївна

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Iнформацiя про пiдприємство
Публiчне акцiонерне товариство "ДIПРОЗАВОДТРАНС", iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ
01095927, засноване вiдповiдно до рiшення Фонду державного майна України по
Харкiвськiй областi вiд 9 грудня 1996 року i органiзацiї орендарiв iнституту
"Дiпрозаводтранс" шляхом перетворення орендного пiдприємства Iнститут по
проектуванню заводiв на транспортi "Дiпрозаводтранс" вiдповiдно до Декрету
Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.05.1993р. №57-93 "Про приватизацiю цiлiсних
майнових комплексiв державних пiдприємств та їхнiх структурних пiдроздiлiв, зданих
в оренду".
ПАТ "ДIПРОЗАВОДТРАНС" виконує проектнi роботи по реконструкцiї та
технiчному переозброєннi заводiв Укрзалiзницi та iнших пiдприємств України, а
також заводiв по ремонту рухомого складу залiзничного транспорту Росiйської
Федерацiї та Республiки Казахстан.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 2016
рiк склала 53 людини з фондом оплати працi 1065,0 тис.гривень.
Бухгалтерський облiк ПАТ "ДIПРОЗАВОДТРАНС" ведеться з урахування вимог
Закону України вiд 16 липня 1999 року № 996-ХIV "Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в Українi", "Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв
бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй
пiдприємств i органiзацiй", затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд
30 листопада 1999 року № 291, "Положення про документальне забезпечення записiв у
бухгалтерському облiку", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд
24 травня 1995 року № 88, "Iнструкцiї по iнвентаризацiї активiв та зобов'язань",
затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 02.09.2014 № 879, тощо.
Формування фiнансової звiтностi здiйснюється з урахуванням вимог МСФЗ.
Вимiрювання та узагальнення господарських операцiй у бухгалтерському облiку
та складання фiнансової звiтностi пiдприємство здiйснює в нацiональнiй валютi гривнi.
Облiк виробничих запасiв та покупних товарiв здiйснюється за цiною
придбання. При списаннi запасiв на виробництво використовується метод
середньовиваженої собiвартостi. Аналiтичний облiк товарно-матерiальних цiнностей
на складах здiйснюється у картках складського облiку в кiлькiсному вимiру, в
бухгалтерiї - в кiлькiсносумовому.
Амортизацiя основних засобiв нараховується вiдповiдно до вимог
бухгалтерського облiку.

XVI. Текст аудиторського висновку ( звіту )
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової
картки* платника податків - фізичної особи)

Приватне підприємство "Аудиторська фірма "БГС
Аудит"

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Україна, 61024, м.Харків, вул.Гуданова, 9/11

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого
Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та
строк дії свідоцтва про внесення до реєстру
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних
паперів

31235849

4659
28.01.2016
д/н
-

Текст аудиторського висновку ( звіту ) :
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"АУДИТОРСЬКА ФІРМА "БГС АУДИТ"
61024, м. Харків, вул. Гуданова, 9/11, тел. (057) 7-140190
Код ЄДРПОУ 31235849
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)
щодо фінансової звітності
Публічного акціонерного товариства "ДІПРОЗАВОДТРАНС"
за 2016 рік станом на 31.12.2016
Адресат
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності
призначається для власників цінних паперів, управлінського персоналу підприємства
та для Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Звіт щодо фінансової звітності
1. Вступний параграф
1.1. Основні відомості про емітента
Публічне акціонерне товариство "ДІПРОЗАВОДТРАНС"
Код за ЄРДПОУ- 01095927
Місцезнаходження: Україна, 61052 , м.Харків, вул. Енгельса, 29-А
Дата державної реєстрації 10.12.1996
Дати внесення змін до установчих документів: остання редакція статуту
зареєстрована 13.09.2012
Основні види діяльності за КВЕД:
71.11 Діяльність у сфері архітектури
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг
технічного консультування в цих сферах
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і
технічних наук
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.
1.2. Опис аудиторської перевірки
Аудит було здійснено відповідно до Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть",
Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого на-дання
впевненості та супутніх послуг, Закону України "Про акціонерні товарист-ва",
Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".
Ці стандарти та законодавчі акти зобов'язують планувати i здійснювати аудиторську
перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фiнансовi звіти
не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів,
які підтверджують суми та розкриття iнформацiї у фінансових звітах. Аудиторська
перевірка включає оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих
попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального
подання фінансових звiтiв. Аудитор вважає, що проведена аудиторська перевірка
забезпечує обґрунтовану пiдставу для висловлення аудиторської думки.
Аудитором перевірений повний пакет фінансових звітів, а саме:
- Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма № 1) станом на 31 грудня 2016 року;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма № 2) за 2016 рік;

- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) (форма № 3) за 2016 рік;
- Звіт про власний капітал (форма № 4) за 2016 рік;
- текстові примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік.
Крiм фiнансової звiтностi перевiрцi пiдлягали засновницькi та реєстрацiйнi
документи, наказ про облiкову полiтику, та iншi внутрiшнi нормативнi документи,
регiстри синтетичного та аналiтичного облiку (журнали-ордери, оборотно-сальдовi
вiдомостi), матерiали iнвентаризацiї, а також вибiрково первиннi бухга-лтерськi
документи.
Аудитором визначена прийнятнiсть концептуальної основи фiнансової звiтностi, яка
застосована при складаннi фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена
управлiнським персоналом вiдповiдно до конкретної концептуальної основи фiнансової
звiтностi i яка охоплює міжнародні стандарти фінансової звiтностi (МСФЗ), а також
правовi вимоги, передбаченi Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 № 996-ХIV.
Товариство з врахуванням особливостей своєї дiяльностi на пiдставi вимог МСФЗ
визначило облiкову полiтику та подання фiнансової звiтностi. Впродовж звітного
року Товариство вело бухгалтерський облiк вiдповiдно до наказу про облiкову
полiтику. У звiтному перiодi iстотних змiн в облiковiй полiтицi не було. Облiкова
полiтика в основному забезпечує можливiсть надання користувачам фiнансової
звiтностi правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий та майновий стан
пiдприємства, доходи, витрати та його фiнансовi результати.
2. Відповідальність управлінського персоналу за фінансові звіти
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне
представлення повного пакету фінансових звітів у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності. Відповідальність управлінського персоналу
охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно
підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять
суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування
відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають
обставинам.
3. Відповідальність аудитора
Відповідальністю аудитора є надання висновку щодо повного пакету фінансових звітів
на основі результатів аудиторської перевірки, що проведена у відповідності до
Міжнародних стандартів аудиту. Міжнародні стандарти аудиту вимагають від аудитора
дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки
для отримання достатньої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять
суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур з метою отримання аудиторських
доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить
від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих
викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку
цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються
підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки
аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки
щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає
також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових
оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових
звітів.
4. Висловлення думки
4.1. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Під час аудиторської перевiрки було встановлено, що:
- вартість чистих активів акціонерного товариства станом на 31.12.2016 ме-нша від
статутного капіталу Товариства;
- товариство не розкрило у фiнансовій звiтності інформацію щодо застосу-вання
вимог МСБО (IAS) 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції". Роз-криття цієї
інформації необхідне для пояснення думки управлінського персоналу щодо впливу
інфляції на показники фінансовії звітності. Розкриття призначене також для надання
іншої інформації, потрібної для розуміння цієї думки та ви-значення остаточних
сум;
- у фiнансовому звiтi не розкрито iнформацiю про нарахування забезпечен-ня на
вiдшкодування наступних (майбутнiх) витрат на виплату вiдпусток працiвникам, та
iнших. Отже для розкриття цiєї iнформацiї необхiдно визначи-тись у облiковiй
полiтицi Товариства згiдно з МСФЗ та МСБО;
Вплив на фiнансову звiтнiсть невиявлених викривлень, якщо вони є, може бути
достатньо суттєвим, але не всеохоплюючим.

4.2. Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у попередньому
параграфі, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах
фінансовий стан ПАТ "Діпрозаводтранс" станом на 31 грудня 2016 року, його
фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену
дату, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Звіт про інші правові та регуляторні вимоги
1. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства
Аудитором проведено розрахунок вартості чистих активів у відповідності із
Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів згідно рішення
ДКЦПФР від 17 листопада 2004 року № 485.
Розрахункова вартість чистих активів (695.00 тис.грн.) менше скоригованого
статутного капіталу (696.00 тис.грн.). Це не відповідає статті 155 п.3 Цивільного
кодексу України.
2. Наявність суттєвих невідповідностей
Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту,
та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до
НКЦПФР разом з фінансової звітністю (МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої
інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність") не
встановлено.
3. Ризики суттєвого викривлення
Iнформацiя, отримана внаслiдок застосування аналiтичних процедур, зiбраних
доказiв, дає достатню впевненiсть у тому, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не
мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства чи помилок.
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