Титульний аркуш

26.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 4121
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Тимчасово виконуючий обов'язки голови правлiння



Горобець Микола Павлович
(посада)
(підпис)
(прізвище та ініціали керівника)


Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електровозоремонтний завод"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01056273
4. Місцезнаходження: 69095, Україна, Запорізька обл., Олександрiвський р-н, Запорiжжя, 2
5. Міжміський код, телефон та факс: 0617203811, 0617875298
6. Адреса електронної пошти: mail@zerz.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 26.04.2019, Затвердженно протоколом №9/2019
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
http://zerz.pat.ua/emitents/reports/year/2018
29.04.2019

(адреса сторінки)
(дата)
Зміст
	Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

7. Судові справи емітента

8. Штрафні санкції емітента
X
9. Опис бізнесу
X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
X
1) інформація про органи управління
X
2) інформація про посадових осіб емітента
X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)
X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
X
2) інформація про розвиток емітента
X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента
X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
X
4) звіт про корпоративне управління
X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
X
- інформація про наглядову раду
X
- інформація про виконавчий орган
X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент
X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента
X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
X
- повноваження посадових осіб емітента
X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
X
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 емітента

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
X
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
X
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
X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
X
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

26. Інформація вчинення значних правочинів

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

29. Річна фінансова звітність
X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
X
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

32. Твердження щодо річної інформації
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

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

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

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

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:
В данному звiтi не заповненi наступнi роздiли: 2,4,5,6,7, 10.2.2, 10.2.3, 13, 14, 15, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 34, 36-46. 
Це повязано з тим. що 
- наше пiдприємство не здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв,
- iнформацiя про лiцензiї ПрАТ не обов язкова,
- на пiдприємствi вiдсутня посада корпоративного секретаря,
- послугами рейтингового агенства не користувались,
- вiдсутнi фiлiали або iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли,
- винагороди або компенсацiї при звiльненi посадовим особан не виплачувались,
- посадовi особи не володiють акцiями пiдприємства, тому що Єдиним акцiонером є ПАТ "Укрзалiзниця",
- загальнi збори не проводились,тому що ,в перiод до набуття в процесi приватизацiї прав власностi на акцiї Товариства iншими акцiонерами та проведення перших Загальних зборiв, Вищим органом товариства є ПАТ "Укрзалiзниця". як Єдиний акцiонер, який виконує повноваження Загальних зборiв товариства.
- наше товариство не здiйснювало випуск облiгацiй,похiдних цiнних паперiв та iнших цiнних паперiв та не здiйснювало викуп власних акцiй.
- наше товариство не здiйснювало випуск iпотечних облiгацiй,
- пiдприємством не приймалися рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значни правочинiв 
- пiдприємством не приймалися рiшення про надання згоди на вчинення значни правочинiв 
- пiдприємством не приймалися рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть 
- рiчна фiнансова звiтнiсть, вiдповiдно до МСФЗ не складається
- звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта) не складається, випуск боргових цiнних паперiв не здiйснювався
- емiсiя цiльових облiгацiй не проводилась
- iнформаця про акцiонернi або корпоративнi договори укладенi акцiонерами вiдсутня,
- iнформацiя про договори або провочини, умовою яких є незмiннiсть осiб вiдсутня, 
- випуск iпотечних облiгацiй не проводився
- випуск iпотечних сертифiкатiв не проводився
- випуск сертифiкатiв ФОН не проводився
- поточний рахунок в iноземнiй валютi не вiдкрито.



ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електровозоремонтний завод"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
	А01 № 029404
3. Дата проведення державної реєстрації
	28.04.2001
4. Територія (область)
	Запорізька обл.
5. Статутний капітал (грн) 
	73703767
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
	0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
	100
8. Середня кількість працівників (осіб)
	1944
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	33.17 - Ремонт i технiчне обслуговування iнших транспортних засобiв
	46.69 - Оптова торгiвля iншими машинами та устаткуванням
	46.77 - Оптова торгiвля вiдходами та брухтом
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	Фiлiя-Запорiзьке обласне управлiння АТ "Ощадбанк"
2) МФО банку
	313957
3) Поточний рахунок
	26005301000620
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	-
5) МФО банку
	-
6) Поточний рахунок
	-

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
1) Найменування
	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Українсько-чеський завод "Запорiзький електровоз"
2) Організаційно-правова форма
	Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	39504572
4) Місцезнаходження
	69095, м.Запорiжжя, вул. Залiзнична, буд.2
5) Опис 
	Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України №156 вiд 28.03.2014 року було прийнято рiшення що до участi нашого товариства у створеннi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Українсько-чеський завод "Запорiзький електровоз" за рахунок власних грошових коштiв. Згiдно з цим наказом частка участi в статутном капiталi 5100 грн., що становить 51% статутного капiталу Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Українсько-чеський завод "Запорiзький електровоз" Вид дiяльностi: виробництво залiзничних локомотивiв i рухомого складу.


17. Штрафні санкції емітента
№ з/п
Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію
 Орган, який наклав штрафну санкцію
Вид стягнення
Інформація про виконання
1
№165526/10/28-10-47-07, 16.04.2018
Державна фiскальна служба України Офiс великих платникiв податкiв
штраф
Сплачено в повному обсязi.
Примітки:

2
№ЗП1709/1150/АВ/П/IП, 27.09.2018
Головне управлiння держпрацi у Запорiзькiй областi
штраф
Сплачено в повному обсязi.
Примітки:

3
№54555/10/28-10-47-07, 22.12.2018
Державна фiскальна служба України Офiс великих платникiв податкiв
штраф
Сплачено в повному обсязi.
Примітки:


XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
ПрАТ "ЗЕРЗ" включає: промисловий майданчик на якому розташовано весь виробничий комплекс, знаходиться за адресою: м. Запорiжжя, вул. Залiзнична, 2; база вiдпочинку "Берiзка"  знаходиться за адресою: Херсонська область, Генiчеський р-н., с. Щасливцеве, вул. Гагарiна, 81; дитячiй оздоровчий табiр "Юний локомотивець" знаходиться за адресою: м. Запорiжжя, вул. Набережна, 8; база вiдпочинку "Сокiл" знаходиться за адресою: Запорiзька область, Запорiзький р-н., с. Розумiвка, вул. Радянська, 90.
Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електровозоремонтний завод" має таку загальну органiзацiйну структуру управлiння:

Органи управлiння:
Загальнi збори - вищий орган товариства;
Правлiння;
Наглядова рада - контролює та регулює дiяльнiсть правлiння;
Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансовою та господарською дiяльнiстю товариства.
Основнi виробничi цехи: складальний цех, вiзковий цех, електромашинний цех, колiсний цех.
Крiм основних виробничих цехiв до складу пiдприємства входять об'єкти допомiжного господарства: iнструментальний цех, енерго-силовий цех, ковальсько-ливарний цех, механiчний цех, транспортний цех, металоконструкцiй цех, апаратний цех, хiмлабораторiя, складське господарство та органiзацiйнi та управлiнськi пiдроздiли, якi обслуговують весь технологiчний цикл.
Реорганiзацiя пiдприємства не вiдбувалася.
Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва у завода вiдсутнi.

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
Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв ПрАТ "ЗЕРЗ" за 2018 рiк складає 1934 осiби, тобто зменшилась 3,44% у порiвняннi з 2017 роком на 69 осiб.
Кiлькiсть зовнiшнiх сумiсникив - 9 осiб.
Кiлькiсть цивiльно-правових договорiв - 1 особу.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу всього 12 осiб з них: неповного дня 11 осiб, неповго тижня 1 особа.
На пiдприємствi запроваджено такi системи оплати працi: 
- для керiвникiв та фахiвцiв - почасова виходячи з установленої тарифної ставки або окладу за фактично вiдпрацьований час,
- для квалiфiкованих працiвникiв - тарифна система та за розрядами тарифної сiтки залежно вiд квалiфiкацiї робiтникiв, в деяких випадках - вiдрядна виходячи з установлених вiдрядних розцiнок за одиницю виготовленої продукцiї або якiсно виконаної роботи.
Фонд оплати працi працiвникiв пiдприємства за 2018 рiк збiльшився у  порiвняннi з 2017 роком на 42 269 тис.грн. i склав 195 946 тис.грн. У порiвняннi з попереднiм 2017 роком фонд оплати працi збiльшився на 27,5% за рахунок пiдвищення у 1 кв.2018 року посадових окладiв.
Середньомiсячний дохiд штатних працiвникiв склав 8 326 грн. у порiвняннi з 6 309 грн. у 2017 роцi.
У 2018 роцi ПрАТ "ЗЕРЗ" мало справу з вiдносно високим рiвнем вiдтоку працiвникiв. Це проблема, яка продовжує впливати на практично всiх великих роботодавцiв в Українi. Однiєю з причин стало зростання кiлькостi працездатних українцiв, якi виїжджали за кордон завдяки спрощенню вiзових процедур для українцiв, що працюють у країнах Європейського Союзу.
Для зменшення плинностi кадрiв пiдприємства вживаються заходи щодо забезпечення продуктивної зайнятостi та рацiонального i ефективного використання робочого часу, оптимiзацiї персоналу, полiпшення умов працi, розвитку нових форм органiзацiї працi, формування i збереження сприятливого морально-психологiчного клiмату.

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
Товариство не приймає участi в об'еднаннях пiдприємств. 

Cпільна 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
Товариство не веде спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб за звiтний перiод не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облiкова полiтика приватного акцiонерного товариства "Запорiзький електровозоремонтний завод" (далi - Облiкова полiтика) розроблена вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", "Положення про порядок бухгалтерського облiку окремих активiв та операцiй пiдприємств державного, комунального секторiв економiки i господарських органiзацiй, якi володiють та або користуються об'єктами державної, комунальної власностi", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26.12.2006 № 1213, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України вiд 26.12.2006 за № 1363/13237, Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, Методичних рекомендацiй по застосуванню на залiзничному транспортi Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, Податкового кодексу України та iнших нормативно-правових актiв з бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi та з метою визначення Облiкової полiтики як сукупностi принципiв, методiв i процедур, що забезпечить об'єктивне вiдображення фiнансового стану i результатiв господарської дiяльностi Товариства. Бухгалтерський облiк господарських операцiй Товариство здiйснює згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку ПрАТ "ЗЕРЗ", який розроблений вiдповiдно до Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй , затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.99 № 291.  Товариство застосовує рахунки класiв 0-7, 9, рахунки класу 8 "Витрати за елементами" не використовуються. Основними засобами визнаються матерiальнi активи, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких у господарськiй дiяльностi бiльше одного року i вартiстю понад 6000 грн. (стосовно основних засобiв, введених в експлуатацiю пiсля запровадження П(С)БО).  Одиницею бухгалтерського облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв. Основнi засоби придбанi (створенi) зараховуються на баланс за первiсною вартiстю. Товариство для визначення суми амортизацiйних вiдрахувань встановлює строки корисного використання (експлуатацiї) основних засобiв , а також лiквiдацiйну вартiсть.  На iншi необоротнi матерiальнi активи, крiм малоцiнних необоротних матерiальних активiв, очiкуванi строки корисного використання (експлуатацiї) встановлює постiйно дiюча комiсiя Товариства по органiзацiї облiку необоротних активiв. Амортизацiя основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв (крiм малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв) нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, що амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобiв. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв нараховується у першому мiсяцi використання об'єкта у розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi. Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється прямолiнiйним методом, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, що амортизується, на очiкуваний перiод часу використання нематерiального активу.  Одиницею бухгалтерського облiку запасiв визнається їх найменування. Облiк запасiв ведеться у натуральному та грошовому вимiрниках. Придбанi (отриманi) або виробленi запаси зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. При вiдпуску запасiв у виробництво, продаж та iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється за методом ФIФО, за яким оцiнка запасiв базується на припущеннi, що запаси використовуються у тiй послiдовностi, в якiй вони надходили до Товариства (вiдображенi у бухгалтерському облiку), тобто запаси, якi першими вiдпускаються у виробництво (продаж та iнше вибуття), оцiнюються за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв.Це стосується всiх груп запасiв крiм палива, паливо при вибуттi облiковується за методом середньовзваженої собiвартостi. Бухгалтерський облiк дебiторської заборгованостi ведеться за первiсною вартiстю окремо за кожним дебiтором, а також за класифiкацiйними групами. Класифiкацiя дебiторської заборгованостi здiйснюється групуванням дебiторської заборгованостi за строками її непогашення в наступному порядку:
1 група - до 30-ти днiв з дати виникнення;
2 група - з 30-го по 60-й день з дати виникнення;
3 група - з 61-го по 90-й день з дати виникнення;
4 група - з 91-го до 1-го року з дати виникнення;
5 група - з 1-го до 1,5-го року з дати виникнення;
6 група - 1,5 роки i бiльше з дати виникнення.
Дебiторська заборгованiсть включається до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю, тобто пiсля вирахування з первiсної вартостi дебiторської заборгованостi резерву сумнiвних боргiв. Величина резерву сумнiвних боргiв визначається:
- до поточної дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги та до iншої поточної дебiторської заборгованостi за методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi, за яким величина резерву визначається на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв. 
Дохiд Товариства складається iз доходiв вiд надання послуг з ремонту локомотивiв та доходiв вiд iншої дiяльностi. Товариство створює забезпечення на виплату вiдпусток та матерiального заохочення працiвникам з урахуванням суми обов'язкових вiдрахувань (внескiв) на соцiальнi заходи. Сума забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам визначається щомiсячно як добуток фактично нарахованої заробiтної плати працiвникам i вiдсотка, обчисленого як вiдношення рiчної планової суми на оплату вiдпусток до загального планового фонду оплати працi. Сума забезпечення вiдрахувань на соцiальнi заходи визначається як добуток суми забезпечення оплати вiдпусток i загальної суми вiдсоткiв розмiру страхових внескiв i зборiв. Податковий облiк здiйснюється згiдно з Податковим кодексом України. Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання наводяться у промiжнiй фiнансовiй звiтностi та обчислюються на рiчну дату балансу. 
Товариство спрямовує чистий прибуток на утворення резервного фонду у розмiрi 5 % вiд чистого прибутку (за рiк), на розвиток виробництва, шляхом створення на квартальну i рiчну дату балансу "Фонду розвитку виробництва" у розмiрi не менше нiж 40% чистого прибутку , який використовується на капiтальнi iнвестицiї (придбання, створення, модернiзацiя, модифiкацiя, реконструкцiя, добудова, дообладнання тощо необоротних активiв). на вiдрахування дивiдендiв на державнi корпоративнi права - згiдно з вiдсотком, встановленим Постановою Кабiнету мiнiстрiв України, вiд суми чистого прибутку (за результатами рiчної фiнансової звiтностi).


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), середньо реалізаційні 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 
Приватне акцiонерне товариство "Запорiзькiй електровозоремонтний завод" здiйснює свою дiяльнiсть на територiї України та розташоване у м. Запорiжжя за адресою вул. Залiзнична, 2.
Свою дiяльнiсть ПрАТ "ЗЕРЗ" не здiйснює на територiях iнших країн.
В номенклатурi ПрАТ "ЗЕРЗ": 
- капiтальний ремонт та модернiзацiю електровозiв серiї ВЛ-40, ВЛ-80c, ВЛ-80К, ВЛ-80Т, ВЛ-82М, ЧС-2, ЧС-4, ЧС-7, ЧС-8 (виробничi потужностi - 89 одиниць на рiк);
- послуги з капiтального ремонту електричних двигунiв, вузлiв, агрегатiв та iншої лiнiйного обладнання ТРС (виробничi потужностi - 500 одиниць на рiк).
- послуги з ремонту колiсних пар для залiзниць та iнших замовникiв України (виробничi потужностi - 320 одиниць на рiк);
- виробництво запасних частин до локомотивiв залiзничних та рухомого складу. 

Основним видом дiяльностi Товариства є:
- виробництво залiзничного рухомого складу;
- ремонт i технiчне обслуговування залiзничного рухомого складу;
- виробництво електричних машин та устаткування;
- виробництво машин та устаткування;
- оптова торгiвля iншими машинами та устаткуванням;

Технологiчний процес виробництва складається з наступних етапiв:
1) Електровози надходять до складального цеху, де проводиться розбирання, пiсля чого складовi розподiляються в цеха спецiального призначення;
2) Пiсля проведеного ремонту складових частин вони знов передаються до складального цеху для монтажу електровозу;
3) Пiсля монтажу проводиться контроль якостi продукцiї, випробування, обкатка та налагодження;
4) Останнiм кроком технологiчного процесу є фарбування та здача замовнику.
Цей технологiчний цикл обслуговує 12 основних та допомiжних цехiв, а також вiддiли та служби заводу. 
В середньому, в залежностi вiд складностi ремонту, технологiчний процес розтягнутий вiд 30 до 76 календарних днiв.
У 2018 роцi змiни в органiзацiйнiй структурi пiдприємства не вiдбувались.
Основними замовниками ПрАТ "ЗЕРЗ" на виконання ремонту рухомого складу є Акцiонерне товариство "Українська залiзниця". Завантаженiсть виробничих потужностей заводу цiлком залежить вiд обсягiв ремонту рухомого складу АТ "Укрзалiзницi". 
Пiдприємством постiйно освоюються новi види обсягiв ремонту електровозiв  та проводиться освоєння та виготовлення нових видiв запчастин до електровозiв.
Чистий прибуток ПрАТ "ЗЕРЗ" за результатами 2018 року становить 463 тис.грн.. 
	За 2018 рiк випущено товарної продукцiї на суму 605 187 тис. грн. Товариством вiдремонтовано 55 електровозiв на суму 518 643 тис.грн., 166 колiсних  пар на суму 24 469 тис.грн., 465 одиниць електричного  обладнання та iншої продукцiї на суму 62 075 тис.грн., що бiльше на 139 579 тис.грн. нiж у 2017 роцi. 
	Чистий дохiд вiд реалiзацiї за 2018 рiк склав 615 047 тис.грн., у т.ч для АТ "Укрзалiзниця" 613 037 тис.грн., що складає 99,7 % вiд всього чистого доходу одержаного пiдприємством.
За 2018 рiк реалiзовано послуг з ремонту 56 електровозiв на суму 528 055 тис.грн., послуг з ремонту лiнiйного обладнання - 2 од. ТРС на суму 6 723 тис.грн., послуг з ремонту тягових та допомiжних машин, вузлiв на лiнiю, колiсних пари, послуг по виготовленню запасних частин на суму 78 258 тис.грн. Крiм того, наданi послуги  стороннiм органiзацiям та послуги вiддiлу торгiвлi та громадського харчування на суму 2 011 тис.грн. 
Собiвартiсть виробництва в абсолютному вираженнi зросла на 41%, або 163 190 тис.грн. проти 2017 року. Збiльшення зумовлене пропорцiйно збiльшенню чистих доходiв вiд реалiзацiї продукцiї. Собiвартiсть продукцiї ПрАТ "ЗЕРЗ" напряму залежить вiд цiни на сировину та матерiали, енергоносiї. Коливання цiн на сировину призводить до коливання цiн готової продукцiї, що вносить змiни у кон'юнктуру ринку, а також здатнiсть своєчасно реагувати на любi цiновi змiни. 
ПрАТ "ЗЕРЗ" перерахувало 138 289 тис.грн до центральних, мiсцевих бюджетiв та у 2018 роцi, що на 21,2%, або 24 179 тис.грн., перевищує показник 2017 року.
Капiтальнi iнвестицiї зменшились на 5%, або 342 тис.грн., проти 2017 року i становлять 6472 тис.грн. 
На збiльшення собiвартостi у 2018 роцi вплинуло пiдвищення тарифiв на послуги природних монополiй, особливо збiльшення цiни на газ. Збiльшення цiн на енергоносiї має негативний вплив на дiяльнiсть усiх пiдприємств та робить значну частину з них неконкурентоспроможними. Збереження тенденцiї пiдвищення цiн на енергоносiї призведе до збiльшення собiвартостi продукцiї пiдприємства, що позначається на рентабiльностi, та в кiнцевому результатi може призвести до погiршення фiнансово-господарського стану пiдприємства.
Другим фактором росту собiвартостi, що має суттєве значення, став рiст цiн на сировину та матерiали. Рiст цiн на сировину є практично непрогнозованим. Iстотно впливають на дiяльнiсть пiдприємства нестабiльна державна полiтика стосовно зовнiшньоекономiчної дiяльностi та умов ведення бiзнесу. Нестабiльна полiтична та законодавча ситуацiя негативно впливають на фiнансовi результати пiдприємств, якi працюють на експорт, виникає ризик зовнiшньоекономiчної нестабiльностi пiдприємства.
Розвиток ПрАТ "ЗЕРЗ" залежить як вiд внутрiшнього, так i вiд зовнiшнього середовища. В I пiврiччi  2018 року реалiзацiя продукцiї вiдбувалася згiдно договорiв на           2017 рiк, пролонгованих на 2018 рiк та за цiнами 2017 року, якi не враховували пiдвищення заробiтної плати на протязi 2018 року, пiдвищення тарифiв на енергоносiї та збiльшення закупiвельних цiн на ТМЦ, комплекти  запчастин, необхiдних для ремонту  рухомого складу, що привело до збиткової роботи пiдприємства у I пiврiччi 2018 р. Станом на 31.12.2018 року на складi готової продукцiї облiковується продукцiї у кiлькостi  7 електровозiв, якi  вiдремонтованi у першому пiврiччi 2018 року за цiнами  2017 року. Додатковi угоди на збiльшення вартостi ремонту цих електровозiв знаходяться на погодженi в АТ "Укрзалiзниця" що не дало змогу вартiсть їх ремонту включити до чистого доходу в 2018 роцi. 
Iснують об'єктивнi фактори невиконання договiрних вiдносин - вiдтiк квалiфiкованої робочої сили, вiдсутнiсть комплектуючих та ТМЦ, якi ранiше придбавались з iнших країн.
Основними ризиками в дiяльностi ПрАТ "ЗЕРЗ" є:
- виробничо-технологiчнi ризики, якi виникають пiд час виробництва продукцiї (ризики пов`язанi з виникненням аварiйних ситуацiй, iснуючими умовами працi, використанням виробничого обладнання, людським фактором); 
- ризики пов`язанi iз забезпечення сировиною та матерiалами (зрив поставок сировини та матерiалiв на виробництво основних видiв продукцiї, значне пiдвищення цiн на них, аварiйнi ситуацiї на пiдприємствах постачальникiв).
- старiння основних фондiв i зменшення виробничих потужностей. Ступiнь зносу основних засобiв складає 83,1 %, що є стримуючим фактором у застосуваннi новiтнiх технологiй та пiдвищеннi якостi продукцiї, яка випускається пiдприємством. Мiнiмiзувати цей ризик можна шляхом постiйних поточних та капiтальних ремонтiв, а також придбанням нових основних фондiв.
- пiдвищення тарифiв на послуги природних монополiй: зростання цiн на природний газ, на електроенергiю, зростання цiн на сировину є практично непрогнозованими та призводить до зростання собiвартостi продукцiї, що зменшує можливiсть збуту.
ПрАТ "ЗЕРЗ" додає великих зусиль щодо зменшення ризикiв та захисту своєї дiяльностi, придiляє значну увагу для мiнiмiзацiї ризикiв, продовжує вдосконалювати систему менеджменту, проводить реконструкцiю, модернiзацiю та технiчне переоснащення своїх виробничих потужностей та розширення виробництва. 
Основними замовниками на виконання ремонту рухомого складу є Акцiонерне товариство "Українська залiзниця". Завантаженiсть виробничих потужностей заводу цiлком залежить вiд обсягiв ремонту рухомого складу АТ "Укрзалiзницi". 

Додатково 2018 рiк можна охарактеризувати, як рiк, який має багато показникiв ризикiв. Нестабiльнiсть полiтичної та економiчної ситуацiї, що почалась у 2014 роцi та триває, призвела до погiршення стану державних фiнансiв, волатильностi фiнансових ринкiв, нелiквiдностi ринкiв капiталу, пiдвищення темпiв iнфляцiї та девальвацiї нацiональної валюти по вiдношенню до основних iноземних валют та продовжувалася у 2018 роцi, хоча й в меншiй мiрi нiж в 2014-2017 роках.
Офiцiйний темп iнфляцiї в Українi протягом 2018 року уповiльнився та склав приблизно 9,8% (рiчний темп iнфляцiї за 2015 рiк сягнув 43,3%, за 2016 рiк 12,4%, за 2017- 13,7%).
Девальвацiя нацiональної валюти протягом 2018 року була помiрною. Станом на 31 грудня 2018 року офiцiйний обмiнний курс гривнi по вiдношенню до долара США становив 27,454979 гривень за 1 долар США (на 31 грудня 2015 року - 24,000667 гривнi за 1 долар США, на 31 грудня 2016 року - 27,190858, на 31 грудня 2017 року - 28,067223). В 2018 роцi Нацiональний Банк України ("НБУ") зробив певнi кроки для послаблення обмежень валютного контролю, що були впровадженi в 2015-2017 роках. Зокрема, обов'язковий продаж визначеної частини надходжень iноземної валюти було знижено з 50%. Перiод погашення заборгованостi за експортно iмпортними контрактами було збiльшено з 120 до 180 днiв.
Банкiвська система залишається вразливою через недостатню капiталiзацiю, низьку якiсть активiв, викликану економiчною ситуацiєю, знецiнення нацiональної валюти та iншi фактори
Незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, що вживаються Урядом України з метою пiдтримки банкiвського сектору та забезпечення лiквiдностi українських банкiв i компанiй, iснує невизначенiсть щодо можливостi доступу до джерел капiталу, а також вартостi капiталу для пiдприємства та її контрагентiв, що може вплинути на  фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи пiдприємства.
Стабiльнiсть економiки України в значнiй мiрi буде залежати вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування адмiнiстративної та правової систем, а також економiки в цiлому. 
Проведено повторну сертифiкацiю системи управлiння якiстю згiдно вимог ISO 9001:2015 та отримано сертифiкат вiдповiдностi.
Проведена необхiдна робота щодо атестацiї виробничих процесiв. Так, за звiтний перiод проведено атестацiю електромашинного цеху, колiсного, вiзкового цеху та центральної заводської лабораторiї.  
Освоєно капiтальний ремонт в обсязi КРП електровозiв серiї ЧС-8 пiд швидкiсний рух до 160 км.год.
Ведуться роботи з придбання колесо токарного верстату моделi 1841.02 з метою збiльшення обсягiв ремонту колiсних пар.
На ПрАТ "ЗЕРЗ" ведеться постiйна робота з iмпортозамiщення:
- проведена технологiчна пiдготовка з освоєння та виготовлення ливарним способом опори пiдшипника шестернi Lo001889  тягового редуктора електровозу серiї ЧС4.
- проведена технологiчна пiдготовка з освоєння та виготовлення ливарним способом кришки повiтророзподiльника 305.149.2.
- освоєно виробництво карданних хрестiв: внутрiшнiй карданний хрест Ed100104/f (Э 836.37.41.03) електровозу серiї ЧС4; зовнiшнiй карданний хрест Ed100581 (Э 836.37.47.01) електровозу серiї ЧС4; внутрiшнiй карданний хрест Ed101705 (Э 136.37.42.01) електровозу серiї ЧС7; зовнiшнiй карданний хрест Ed100969 (Э 136.37.60.01) електровозу серiї ЧС7; зовнiшнiй карданний хрест Ed101627 електровозу серiї ЧС8.
- освоєно виробництво колеса мальтiйський хрест 8ТН.224.031 електровозiв серiї ВЛ80в/i.
Розроблена конструкторська документацiя та виготовленi дослiднi зразки дугогасних камер перемикача ступенiв КРП.ЧС8.09.00.00.000 електровозiв серiї ЧС8.
Розроблена конструкторська документацiя та виготовленi дослiднi камери БВП-5, якi без зауважень експлуатуються в регiональних фiлiях АТ "Укрзалiзниця" на електровозах серiї ВЛ82М.
Виготовлено дослiдний зразок вказiвника полюсiв US-3 електровозiв серiй ЧС7, ЧС8, ведеться пiдготовка проходження процедури постановки на виробництво.
Освоєно виготовлення болту 8ТН.921.180 крiплення розеток автозчепного пристрою електровозiв серiї ВЛ80в/i методом напiвгарячого витиснення.
Виконана пiдготовка виробництва та освоєно виконання ремонту електровозiв серiї ЧС8 з наднормативним строком служби в обсязi КРП за ТУ У30.2-40075815-027:2017.
Розроблена конструкторська документацiя та виконаннi роботи з пiдсилення пiдлоги електровозу серiї ЧС8 пiд встановлення мотор-компресора КРП.ЧС8.16.00.00.000.

ПрАТ "Запорiзький електровозоремонтний завод" ? це  багато профiльне пiдприємство, що спецiалiзується на:
    -  капiтальному  ремонтi електровозiв серiй ЧС-2, ЧС-4, ЧС-7, ЧС-8 виробництва фiрми "Шкода", Чехiя, та ВЛ-80К,Т,С, ВЛ-82М виробництва "НЭВЗ", м. Новочеркаськ;  
    - модернiзацiї електровоза ВЛ-80Т в пасажирський електровоз ВЛ-40У
    - капiтальному  ремонтi тягових агрегатiв кар'єрного залiзничного транспорту серiї ОПЭ1 i ОПЭ1А, ОПЭ1АМ з автономним i без автономного живлення, а також на виготовленнi запасних частин на електрорухомий  склад.
З метою покращення якостi продукцiї та зменшення затрат на її виробництво, пiдприємством постiйно впроваджуються новi технологiї та новi товари.
ПрАТ "ЗЕРЗ" є одне з небагатьох успiшних машинобудiвних пiдприємств України, якому вдалось пережити розруху 90-х рокiв та економiчнi кризи. Його по праву можна назвати флагманом машинобудiвної галузi пiвденного регiону України. 
За звiтний перiод ПрАТ "ЗЕРЗ" проведено роботи по модернiзацiї устаткування на суму 168 тис.грн.
У 2018 роцi була органiзована промислова дiльниця, придбано та налаштовано устаткування на суму 1767 тис.грн 


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 
В перiод з 2014 по 2018 рiк пiдприємством було придбано виробничих основних засобiв та необоротних матерiальних активiв загальною вартiстю 21573 тис .грн.у тому числi:
- придбання (виготовлення) основних засобiв на суму 14491 тис.грн.;
- придбання (виготовлення) iнших необоротних матерiальних активiв на суму 5808 тис.грн.;
- придбання (створення) нематерiальних активiв на суму 1274 тис.грн.

Основнi придбання за 5 рокiв:
Патрон токарний Ф315 3-315.41.34В - 50,7 тис.грн.;
Пiдiгрiвач пароводяний ПП2-17-7-IV - 78,8 тис.грн.;
Установка для випробування масла  УИМ-90 - 39,8 тис.грн.;
Пристрiй вiдмотувальний для перемотки електричних проводiв, шнурiв, кабелiв модель ПРИМА-МЗ - 45,6 тис.грн.;
Установка пробiйна унiверсальна УПУ-6 - 23,4 тис.грн.;
Система пожежної сигналiзацiї (шифр 0222-2018пс) - 326,8 тис.грн.;
Стенд для iспитiв тягових електродвигунiв електропоїздiв (УРТ-110) ЗЕ 70.543 - 223,3 тис.грн.; 
Вана гальваничного колокольного типа ЗЄ 34.302.сб - 195,1 тис.грн.; 
Установка з метрологiчною атестацiєю Тангенс-3М - 58,6 тис.грн.; 
Пристрiй для перевiрки на вiдсутнiсть обривiв i трещин в бiлячих клiтках роторiв АД ЗЄ 70 520 сб. - 54,8 тис.грн.;
Установка для складання та зварювання кожухiв ел-зiв ВЛ-80 - 206,1 тис.грн.;
Мiжмережевий екран Cisco ASA 5506-X with Firepower Threat Defense, 8GE, AC ASA5506-FTD-K9 - 58,5 тис.грн.;
Пресформа ЗПФ 2191 - 59,1 тис.грн.;
Комп'ютерна локальна мережа - 312,2 тис.грн.;
Вiзок з обертачем для мийки кол.пар ЗЄ 32 303 - 82,3 тис.грн.; 
Верстат для гнуття бандажних кiлець ЗЄ 58169 - 137,7 тис.грн.;
Верстат токарно-гвинторiзний 1М63 - 310 тис.грн.;
Пристрiй для контролю внутрiшнього дiаметрiв i рiзнобiчностi кiлець пiдшипникiв УД-1В-2М.00.000 - 137,7 тис.грн.;
Ванна гальванична колокольного типу - 162,4 тис.грн.;
Оснастка для опресовки катушки реактора РС56 пiсля намотки - 79,5 тис.грн.;
Радiостанцiя локомотивна РЛ-2СМ - 68,3 тис.грн.;

Монтажний пристрiй 63-125 - 112,8 тис.грн.;
Стенд для вимiру жорсткостi торцевих салентблокiв ЗЕ.70.506 - 109,9 тис.грн.;
Токарний верстат з ЧПК СК6266/1500 - 541,6 тис.грн.;
Агрегат випрямний ТВР 1 - 3150/24Т - ОУХЛ 4 (перетворювач) - 170 тис.грн.;
Верстат токарний LZ 62100C*3000 - 520147,64 тис.грн.
Верстат токарно-гвинторiзний LY 6266 Y - 304955,94 тис.грн.

Вiдчуження активiв за останi 5 рокiв не вiдбувалось.
Вся господарча дiяльнiсть пiдприємства фiнансується за рахунок власних коштiв. Через нестачу власних обiгових коштiв пiдприємство не має можливостi оновлювати основнi фонди в повнiй мiрi.
У 2019 роцi пiдприємство не планує придбання будь яких значних iнвестицiй.


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, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
На початок 2018 р. первiсна вартiсть основних засобiв складала 618671 тис.грн, сума зносу 510591 тис.грн. За рiк надiйшло основних фондiв на суму 3434 тис.грн.  Полiпшено та модернiзовано основних засобiв на суму 2580 тис.грн. У 2018 роцi вiдбулось списання повнiстю амортизованих основних засобiв з первiсною вартiстю 107 тис.грн. На кiнець року первiсна вартiсть основних засобiв склала 627383 тис.грн, сума зносу 521219 тис.грн.
Нерухомi основнi засоби в процесi корпоратизацiї були переданi пiдприємству актом передачi нерухомого майна у господарське утримання. Завод використовує власнi кошти для придбання та утримання обладнання, технiчного переоснащення та модернiзацiї основних засобiв. Джерелом капiтальних iнвестицiй є сума амортизацiйних вiдрахувань. та створений в рахунок чистого прибутку фонд розвитку виробництва. 
Бiльша кiлькiсть основних засобiв( їх промислова частка) розташована на територiї заводу за юридичною адресою : м. Запорiжжя , вул. .Залiзнична 2. Але такi обєкти соцiального напрямку , як дитячий табiр вiдпочинку, бази вiдпочинку, гуртожитки та житловий фонд, якi знаходяться на балансi ПрАТ "ЗЕРЗ", мають свої фактичнi адреси i знаходяться ,як на територiї мiста, так i за його межами.( так база вiдпочинку "Берiзка" розташована в Херсонськiй областi в с. Щасливцеве, база вiдпочинку "Сокiл" - у с. Розумовка Запорiзької областi, дитячий табiр на Великому Лузi.)
Ефективнiсть використання виробничих потужностей склала: у 2018 роцi - 50,59 %. у 2019 роцi планується на рiвнi 56,62 % .
Щодо планiв капiтального будiвництва - не планується на поточний рiк; 
Капiтальнi iнвестицiї на 2019 рiк заплановано в розмiрi 22160 тис.грн. з них: придбання (виготовлення) основних засобiв на суму 19090 тис.грн. у тому числi:
1. Придбання токарно-накатного верстату мод.КЖ1841.02 - 7100 тис.грн.
2. Придбання зубофрезерувального верстату мод.SW WF 1000 - 3960 тис.грн.
3. Придбання вертикально-фрезерувального верстату - 6300 тис.грн.
На використаннi активiв пiдприємства можуть позначитися екологiчнi питання, а саме: у випадку техногенних та аварiйних ситуацiй на пiдприємствi можливе настання екологiчного збитку у товариства. 

На пiдприємствi для захисту атмосферного повiтря вiд викидiв забруднюючих речовин встановлено 97 пилогазоуловлюючих (ПГОУ) установок: фiльтри - жалюзi, циклони конструкцiї НДIОГаз типу ЦН-15 та СК-ЦН-34. Технiчне оснащення пилогазоочисними спорудами складає 100%.
Викиди парникових газiв регулюється кiлькiстю природного газу та його рацiональним використанням.
На заводi для очищення стiчних вод використовують  очиснi споруди.
Очиснi споруди № 1 використовуються  для очищення стiчних вод вiд промивних ванн  механiчним способом i дозволяють економити використання питної води.
Очиснi споруди № 2 використовуються для очищення промивних вод вiд ванн гальванiчного виробництва реагентним методом, що дозволяє понизити ступiнь токсичностi забруднюючих речовин. Цi очиснi споруди є первую стадiєю подальшої очистки.
Другою стадiєю очищення гальванiчних вод є очиснi споруди № 3. На цих спорудах проходять очистку також зливовi води. Промислово-зливнi води очищуються вiд залишкiв нафтопродуктiв та зайвих зважених речовин, що дозволяє зменшити обсяги їх скидiв у р. Днiпро. 
Завод працює за Дозволом на спецiальне водокористування.
Щорiчно виконуються роботи по чистцi каналiзацiйних та зливних мереж.
Промисловi вiдходи виробництва розмiщуються передаються згiдно договору спецiалiзованим органiзацiям, що мають вiдповiдну лiцензiю на поводження у сферi з вiдходами. Комунальнi вiдходи захороняються на полiгонi твердих побутових вiдходiв. 
Постiйно ведуться роботи по озелененню, благоустрою та пiдтримцi чистоти на територiї пiдприємства.	
Усi природоохороннi заходи виконуються за рахунок власних коштiв. За 2018р на природоохороннi заходи освоєно 1793,02 тис. грн., що складає 69,7 % вiд запланованих.
Щоквартально  пiдприємство сплачує податки:  екологiчний, на землю.


Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Головними проблемами, що мають значний вплив на дiяльнiсть Товариства є полiтичнi, економiчнi та виробничо-технологiчнi. Полiтична нестабiльнiсть в країнi та змiна керiвнiцтва галузi, негативно вiдбилися на стабiльностi та стiйкостi виробництва через недостатнє планування та фiнансування обсягiв замовлень Укрзалiзницi. Надто жорстка цiнова полiтика монополiста-замовника згубно впливає на виробництво та платоспроможнiсть; за недостатнiх обiгових коштiв порушується своєчасна комплектацiя виробництва, деформуються графiки та технологiї ремонтних робiт, що приводить до погiршення якостi та збiльшення собiвартостi. Крiм того, в таких умовах товариство не має змоги планово, в повному обсязi оновлювати основнi засоби виробництва, освоювати новi технологiї та новi види капiтального ремонту та модернiзацiї. Несвоєчаснiсть оплати за наданi послуги по ремонту рухомого складу Залiзниць призводить до зростання кредиторської заборгованостi.
Основними замовниками на виконання ремонту рухомого складу є Акцiонерне товариство "Українська залiзниця". Завантаженiсть виробничих потужностей заводу цiлком залежить вiд обсягiв ремонту рухомого складу АТ "Укрзалiзницi". 


Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Основними джерелами забезпечення лiквiдностi на пiдприємствi є оборотнi активи, якi забезпечують своєчасне виконання зобов'язань.
Основнi фiнансовi зобов'язання товариства включають кредиторську заборгованiсть та iншi короткостроковi зобов'язання. Основна мета цих фiнансових iнструментiв - забезпечити фiнансування дiяльностi товариства. Товариство має рiзнi фiнансовi активи, якi включають переважно торгову та iншу дебiторську заборгованiсть, грошовi кошти та їх еквiваленти, що виникають безпосередньо в ходi господарської дiяльностi пiдприємства. 
Зважене управлiння лiквiднiстю передбачає наявнiсть достатнiх грошових коштiв та достатнiсть фiнансування для виконання чинних зобов'язань по мiрi їх настання. Метою ПрАТ "ЗЕРЗ" є пiдтримання балансу мiж безперебiйним фiнансуванням та гнучкiстю у використаннi вiдстрочки платежу, наданих постачальниками. Передплати зазвичай використовуються для управлiння як ризиком лiквiдностi, так i кредитним ризиком. ПрАТ "ЗЕРЗ" здiйснює аналiз за строками оплати активiв та термiнами погашення своїх зобов'язань i планує рiвень лiквiдностi залежно вiд їх очiкуваного погашення. ПрАТ "ЗЕРЗ" має програми капiтального будiвництва, якi фiнансуються за рахунок чинних потокiв грошових коштiв вiд господарської дiяльностi. У таблицi нижче наведено аналiз фiнансових зобов'язань ПрАТ "ЗЕРЗ"  розподiлених на групи за вiдповiдними термiнами погашення, на основi залишкового перiоду на звiтну дату до термiну погашення за договорами. Суми, якi розкриваються у таблицi, є недисконтованими потоками грошових коштiв за основною сумою боргу та вiдсоткiв.
Метою пiдприємства є збереження балансу мiж безперервнiстю та гнучкiстю фiнансування шляхом використання умов вiдстрочки платежу, що надаються постачальниками. Аналогiчно полiтицi управлiння кредитними ризиками, при управлiннi ризиком лiквiдностi дирекцiя пiдприємства значною мiрою покладається на власнi рiшення у плануваннi та пiдтриманнi лiквiдностi пiдприємства та забезпеченнi достатнiх грошових коштiв для фiнансування очiкуваних операцiйних витрат, погашення фiнансових зобов'язань та здiйснення iнвестицiйної дiяльностi протягом року.
Фiнансування пiдприємства у 2018 роцi вiдбувалось тiльки за рахунок власних обiгових коштiв. Робочого капiталу достатньо для поточних потреб товариства. 
Покращення лiквiдностi можливе наступними засобами: 
- вирiвнювання грошового потоку у галузi надходження грошових коштiв. Це можливо досягти шляхом урегулювання платiжної дисциплiни замовникiв/дебiторiв; 
- покращення системи управлiння запасами; 
-зниження зобов'язань;
-збiльшення обсягiв виробництва.


Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Пролонговано з 2017 року та укладено у 2018 роцi договорiв на загальну суму 1182731 тис.грн. з ПДВ., виконання на кiнець року становить 733375 тис.грн. з ПДВ.
Очiкувана пролонгацiя не виконаних договорiв приблизна на суму 449356 тис.грн. з ПДВ.

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)
Планами розвитку ПрАТ "ЗЕРЗ" є:
1. Зниження рiвня витрат. 
2. Збiльшення споживчих якостей та конкурентоспроможностi продукцiї. 
3. Оптимiзацiя процесiв забезпечення Товариства енергоресурсами та сировиною.
Планується освоїти ремонт:
- електропоїзду EJ 675 Skoda в обсязi ПР-3(КР-1);
- тягового трансформатору в обсязi ремонту КР2 замiною обмоток для електровозiв серiї ЧС4, ЧС8, ВЛ82м. 
Плани щодо капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв вiдсутнi у зв'язку з нестабiльною економiчною ситуацiєю та обмеженою наявнiстю грошових коштiв. 
	Прогнози розвитку ПрАТ "ЗЕРЗ" пов'язанi i обумовленi тенденцiями розвитку залiзничної галузi. В цiлому вони позитивнi та спиятливi i базуються на прогнозах економiчного росту України. За умов недостатнього фiнансування оновлення парку електровозiв протягом останнiх рокiв, погiршення його технiчного стану та старiння прогнозується значний рiст попиту на капiтальний ремонт та модернiзацiю. Виходячи з цих сприятливих прогнозiв Товариство планує подальшу дiяльнiсть на нових та старих ринках зi своїми послугами з капiтального ремонту електровозiв, та виготовлення широкої номенклатури запасних частин. Також пiдприємство для забезпечення прибутковостi та ефективностi, нарощування темпiв господарської дiяльностi ПрАТ "ЗЕРЗ", пiдприємство провело значну роботу щодо залучення стороннiх органiзацiй у виробництво та розпочато ремонт та модернiзацiю тягового агрегату ОПЕ-1АМ для ПрАТ "Полтавський ГЗК".
Для забезпечення успiшної роботи в 2019 роцi пiдприємство планує вiдремонтувати та реалiзувати 65 електровозiв..

Основнi напрямки дiяльностi пiдприємства на 2019 рiк:
1.Реконструкцiя i модернiзацiя виробництва у вiдповiдностi з органiзацiйно-технiчними заходами ПрАТ "ЗЕРЗ", освоєння нових технологiй.
2.Пiдвищення ефективностi систем управлiння якiстю, екологiєю, охороною працi та здоров`я персоналу на основi мiжнародних стандартiв.
Реалiзацiя цих проектiв дозволить пiдприємству покращити якiсть ремонтiв, розширити номенклатуру та ринок збуту продукцiї, знизити витрати енергоносiїв та собiвартiсть продукцiї,  що значно покращить фiнансовий стан пiдприємства.


Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Проведено повторну сертифiкацiю системи управлiння якiстю згiдно вимог ISO 9001:2015 та отримано сертифiкат вiдповiдностi.
Проведена необхiдна робота щодо атестацiї виробничих процесiв. Так, за звiтний перiод проведено атестацiю електромашинного цеху, колiсного, вiзкового цеху та центральної заводської лабораторiї.  
Освоєно капiтальний ремонт в обсязi КРП електровозiв серiї ЧС-8 пiд швидкiсний рух до 160 км.год.
Ведуться роботи з придбання колесо токарного верстату моделi 1841.02 з метою збiльшення обсягiв ремонту колiсних пар.
На ПрАТ "ЗЕРЗ" ведеться постiйна робота з iмпортозамiщення:
- проведена технологiчна пiдготовка з освоєння та виготовлення ливарним способом опори пiдшипника шестернi Lo001889  тягового редуктора електровозу серiї ЧС4.
- проведена технологiчна пiдготовка з освоєння та виготовлення ливарним способом кришки повiтророзподiльника 305.149.2.
- освоєно виробництво карданних хрестiв: внутрiшнiй карданний хрест Ed100104/f (Э 836.37.41.03) електровозу серiї ЧС4; зовнiшнiй карданний хрест Ed100581 (Э 836.37.47.01) електровозу серiї ЧС4; внутрiшнiй карданний хрест Ed101705 (Э 136.37.42.01) електровозу серiї ЧС7; зовнiшнiй карданний хрест Ed100969 (Э 136.37.60.01) електровозу серiї ЧС7; зовнiшнiй карданний хрест Ed101627 електровозу серiї ЧС8.
- освоєно виробництво колеса мальтiйський хрест 8ТН.224.031 електровозiв серiї ВЛ80в/i.
Розроблена конструкторська документацiя та виготовленi дослiднi зразки дугогасних камер перемикача ступенiв КРП.ЧС8.09.00.00.000 електровозiв серiї ЧС8.
Розроблена конструкторська документацiя та виготовленi дослiднi камери БВП-5, якi без зауважень експлуатуються в регiональних фiлiях АТ "Укрзалiзниця" на електровозах серiї ВЛ82М.
Виготовлено дослiдний зразок вказiвника полюсiв US-3 електровозiв серiй ЧС7, ЧС8, ведеться пiдготовка проходження процедури постановки на виробництво.
Освоєно виготовлення болту 8ТН.921.180 крiплення розеток автозчепного пристрою електровозiв серiї ВЛ80в/i методом напiвгарячого витиснення.
Виконана пiдготовка виробництва та освоєно виконання ремонту електровозiв серiї ЧС8 з наднормативним строком служби в обсязi КРП за ТУ У30.2-40075815-027:2017.
Розроблена конструкторська документацiя та виконаннi роботи з пiдсилення пiдлоги електровозу серiї ЧС8 пiд встановлення мотор-компресора КРП.ЧС8.16.00.00.000.

ПрАТ "Запорiзький електровозоремонтний завод" ? це  багато профiльне пiдприємство, що спецiалiзується на:
     -  капiтальному  ремонтi електровозiв серiй ЧС-2, ЧС-4, ЧС-7, ЧС-8 виробництва фiрми "Шкода", Чехiя, та ВЛ-80К,Т,С, ВЛ-82М виробництва "НЭВЗ", м. Новочеркаськ;  
     - модернiзацiї електровоза ВЛ-80Т в пасажирський електровоз ВЛ-40У
     - капiтальному  ремонтi тягових агрегатiв кар'єрного залiзничного транспорту серiї ОПЭ1 i ОПЭ1А, ОПЭ1АМ з автономним i без автономного живлення, а також на виготовленнi запасних частин на електрорухомий  склад.
З метою покращення якостi продукцiї та зменшення затрат на її виробництво, пiдприємством постiйно впроваджуються новi технологiї та новi товари.
ПрАТ "ЗЕРЗ" є одне з небагатьох успiшних машинобудiвних пiдприємств України, якому вдалось пережити розруху 90-х рокiв та економiчнi кризи. Його по праву можна назвати флагманом машинобудiвної галузi пiвденного регiону України. 
За звiтний перiод ПрАТ "ЗЕРЗ" проведено роботи по модернiзацiї устаткування на суму 168 тис.грн.
У 2018 роцi була органiзована промислова дiльниця, придбано та налаштовано устаткування на суму 1767 тис.грн 


Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Вся iнформацiя стосовно дiяльностi пiдприємства розкрита в попереднiх роздiлах. Додаткової iнформацiї немає.


IV. Інформація про органи управління
Орган управління
Структура
Персональний склад
Загальнi збори
вищий орган товариства
АТ "Укрзалiзниця"
Правлiння
Голова правлiння
Член правлiння
Член правлiння
Горобець Микола Павлович
Фiлiппов Юрiй Олександрович
Ничипоренко Олег Вiкторович

Наглядова рада
Голова наглядової ради - представник акцiонера
Член наглядової ради - представник акцiонера
Член наглядової ради - представник акцiонера
Член наглядової ради - представник акцiонера 
Член наглядової ради - представник акцiонера
Бойко Григорiй Анатолiйович
Назарук Олег Васильович
Яворський Сергiй Михайлович
Жайворонок Iнна Русланiвна
Савченко Свiтлана Валерiївна
Ревiзiйна комiсiя
Член ревiзiйної комiсiї
Член ревiзiйної комiсiї
Член ревiзiйної комiсiї
Член ревiзiйної комiсiї
Член ревiзiйної комiсiї
Бондаренко Дмитро Сергiйович
Шульгiн Геннадiй Олександрович
Поваляєва Наталя Володимирiвна
Єрмоленко Юлiя Григорiвна
Кучукова Лариса Олександрiвна

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
	Голова правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Горобець Микола Павлович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1955
5) Освіта
	Вища
6) Стаж роботи (років)
	41
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПрАТ "ЗЕРЗ", 01056273, Начальник вiддiлу капiтального будiвництва
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	21.08.2018, обрано 5 мiсяцiв
9) Опис
	Згiдно з протоколом наглядової ради №14/2018 вiд 20.08.2018 року внесено змiни до персонального складу посадових осiб ПрАТ "ЗЕРЗ"
- обрано головою правлiння Горобця Миколу Павловича з 21.08.2018 р. на умовах контракту строком на 5 мiсяцiв. Паспорт ВА 463175 Дружкiвським МВ УМВС України в Донецькiй обл., 04.10.1996 р. Розмiр виплаченої винагороди емiтентом 1173602,40 грн. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник директора департаменту стратегiї та органiзацiї взаємовiдносин з машинобудiвним пiдприємством ПрАТ "Донецьксталь" металургiйний завод", начальник вiддiлу капiтального будiвництва ПрАТ "ЗЕРЗ", Голова правлiння ПрАТ "ЗЕРЗ". Сумiсних посад не обiймає.


1) Посада
	Член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Фiлiппов Юрiй Олександрович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1983
5) Освіта
	Вища
6) Стаж роботи (років)
	10
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПрАТ "ЗЕРЗ", 01056273, Директор з економiчних та соцiальних питань 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	13.11.2018, обрано 3 мiсяцi
9) Опис
	Згiдно з витягом з протоколу наглядової ради №18/2018 вiд 09.11.2018 року про виконавчий орган ПрАТ "ЗЕРЗ":
- обрано членом правлiння Фiлiппова Юрiя Олександровича з 13.11.2018 року на умовах контракту строком на 3 мiсяцi. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр виплаченої винагороди емiтентом 616929,79 грн. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник директора з економiки та фiнансiв Донецький казенний завод хiмiчних виробiв; головний фахiвець з фiнансово-економiчної безпеки, директор з фiнансiв ТОВ "Мако-Iнвест"; директор з економiчних та соцiальних питань ПрАТ "ЗЕРЗ". Сумiсних посад не обiймає.


1) Посада
	Член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Ничипоренко Олег Вiкторович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1978
5) Освіта
	Вища
6) Стаж роботи (років)
	20
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПАТ "Укрзалiзниця", 40075815, Головний фахiвець Департаменту вагонного господарства
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	21.10.2018, обрано 3 мiсяцi
9) Опис
	Згiдно з протоколом наглядової ради №17/2018 вiд 28.09.2018 року про виконавчий орган ПрАТ "ЗЕРЗ":
- обрати членом правлiння Ничипоренка Олега Вiкторовича з 21.10.2018 року на умовах контракту строком на 3 мiсяцi. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр виплаченої винагороди емiтентом 895429,45 грн. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник вiддiлу сертифiкацiї та iнтелектуальної власностi, заступник директора з якостi ДП "Дарницький вагоноремонтний завод", головний фахiвець Департаменту вагонного господарства ПАТ "Укрзалiзниця", Член правлiння ПрАТ "ЗЕРЗ". Сумiсних посад не обiймає.


1) Посада
	Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Ворушило Свiтлана Олександрiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1968
5) Освіта
	Вища
6) Стаж роботи (років)
	26
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПрАТ "ЗЕРЗ", 01056273, Виконуючий обов'язки головного бухгалтера
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	17.08.2017, обрано безстроково
9) Опис
	Згiдно з наказом по пiдприємству №873ос вiд 17.08.2017 року
- призначено на посаду головного бухгалтера Ворушило Свiтлану Олександрiвну з 17.08.2017 року безстроково. Паспорт СА №423356 виданий Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi, 27.03.1997 року. Розмiр виплаченої винагороди емiтентом 706214,39 грн. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. До призначення перебувала на посадi заступника головного бухгалтера ПрАТ "Запорiзький електровозоремонтний завод" з 22.02.2000 по 18.08.2016 р., виконуючий обов'язки головного бухгалтера ПрАТ "Запорiзький електровозоремонтний завод" з 19.08.2016 по 16.08.2017 р. Сумiсних посад не обiймає.

1) Посада
	Голова наглядової ради - представник акцiонера
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Бойко Григорiй Анатолiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1962
5) Освіта
	Вища
6) Стаж роботи (років)
	34
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПАТ "Укрзалiзниця", 40075815, начальник регiональної фiлiї "Одеська залiзниця"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	20.08.2018, обрано 3 роки
9) Опис
	Згiдно з протоколом наглядової ради №14/2018 вiд 20.08.2018 року внесено змiни до персонального складу посадових осiб ПрАТ "ЗЕРЗ"
- обрано головою наглядової ради - представником акцiонера Бойка Григорiя Анатолiйовича (не надав згоди на розкриття паспортних даних) вiд 20.08.2018 р. (протокол 14/2018) строком на 3 роки. Винагорода емiтентом не виплачувалась. Акцiями товариства не володiє. Є представником акцiонера - ПАТ "Укрзалiзниця" (розмiр пакету акцiй - 100 %). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний iнженер-перший заступник начальника Одеської залiзницi; начальник ДП "Одеська залiзниця"; начальник регiональної фiлiї "Одеська залiзниця". Займає посаду директора з iнженерно-технiчного забезпечення ПАТ "Укрзалiзниця", 40075815, яка знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Тверська, 5.

1) Посада
	Член наглядової ради - представник акцiонера
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Назарук Олег Васильович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1975
5) Освіта
	Вища
6) Стаж роботи (років)
	26
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ВБКОЗ УЗБУ1, даних немає, Начальник
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	13.11.2018, обрано 3 роки
9) Опис
	Згiдно з рiшення правлiння ПАТ "Укрзалiзниця" (яке є вищим органом управлiння емiтента) №Ц-64/84 Ком.т. вiд 13.11.2018 року внесено змiни до персонального складу наглядової ради ПрАТ "ЗЕРЗ", отримано лист вiд акцiонера ПАТ "Укрзалiзниця" 19.11.2018 р. №6031:
- призначено членом наглядової ради - представником акцiонера Назарука Олега Васильовича (не надав згоди на розкриття паспортних даних) вiд 13.11.2018 р. (протокол №Ц-64/84 Ком.т.) строком на 3 роки. Винагорода емiтентом не виплачувалась. Акцiями товариства не володiє. Є представником акцiонера - ПАТ "Укрзалiзниця" (розмiр пакету акцiй - 100 %). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник начальника Управлiння - начальник ВБКОЗ УЗБУ1 у Житомирський обл., заступник начальника Управлiння - начальник ВБКОЗ УЗБУ1 у Рiвненський обл.. Займає посаду в.о. директора Департаменту безпеки ПАТ "Укрзалiзниця", 40075815, яка знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Тверська, 5.


1) Посада
	Член наглядової ради - представник акцiонера
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Савченко Свiтлана Валерiївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1977
5) Освіта
	Вища
6) Стаж роботи (років)
	22
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	АБ "Експрес-Банк", 20053145,  заступник Директора Департаменту роздрiбного бiзнесу
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	19.10.2018, обрано 3 роки
9) Опис
	Згiдно з рiшення акцiонера ПАТ "Укрзалiзниця" (яке є вищим органом управлiння емiтента) №71-3/75-14 вiд 19.10.2018 року внесено змiни до персонального складу наглядової ради ПрАТ "ЗЕРЗ", отримано лист вiд акцiонера ПАТ "Укрзалiзниця" 31.10.2018 р. №5748:
- обрано членом наглядової ради - представником акцiонера Савченко Свiтлану Валерiївну (не надала згоди на розкриття паспортних даних) вiд 19.10.2018 р. (рiшення акцiонера 71-3/75-14) строком на 3 роки. Винагорода емiтентом не виплачувалась. Акцiями товариства не володiє. Є представником акцiонера - ПАТ "Укрзалiзниця" (розмiр пакету акцiй - 100 %). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник Управлiння АБ "Експрес-Банк", заступник Директора Департаменту роздрiбного бiзнесу АБ "Експрес-Банк". Займає посаду провiдний аналiтик систем (крiм комп'ютерiв) Департаменту казначейства ПАТ "Укрзалiзниця", 40075815, яка знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Тверська, 5.


1) Посада
	Член наглядової ради - представник акцiонера
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Яворський Сергiй Михайлович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1977
5) Освіта
	Вища
6) Стаж роботи (років)
	17
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПАТ "Укрзалiзниця", 40075815, Начальник локомотивного депо Подiльськ регiональної фiлiї "Одеська залiзниця" 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	19.10.2018, обрано 3 роки
9) Опис
	Згiдно з рiшення акцiонера ПАТ "Укрзалiзниця" (яке є вищим органом управлiння емiтента) №71-3/75-14 вiд 19.10.2018 року внесено змiни до персонального складу наглядової ради ПрАТ "ЗЕРЗ", отримано лист вiд акцiонера ПАТ "Укрзалiзниця" 31.10.2018 р. №5748:
- обрано членом наглядової ради - представником акцiонера Яворського Сергiя Михайловича (не надав згоди на розкриття паспортних даних) вiд 19.10.2018 р. (рiшення акцiонера 71-3/75-14) строком на 3 роки. Винагорода емiтентом не виплачувалась. Акцiями товариства не володiє. Є представником акцiонера - ПАТ "Укрзалiзниця" (розмiр пакету акцiй - 100 %). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Начальник локомотивного депо Подiльськ регiональної фiлiї "Одеська залiзниця" ПАТ "Укрзалiзниця", Займає посаду в.о. заступника директора з рухомого складу регiональної фiлiї "Одеська залiзниця" ПАТ "Укрзалiзниця", 40075815, яка знаходиться за адресою: м.Одеса, вул. Пантелеймонiвська, 19.


1) Посада
	Член наглядової ради - представник акцiонера
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Жайворонок Iнна Русланiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1995
5) Освіта
	Вища
6) Стаж роботи (років)
	3
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ТОВ "Арсан", 36674886, Юрист
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	02.02.2017, обрано 3 роки
9) Опис
	Згiдно з рiшенням акцiонера ПАТ "Укрзалiзниця" (яке є вищим органом управлiння емiтента) №69-3/70-12 вiд 16.11.2017 року внесено змiни до персонального складу наглядової ради ПрАТ "ЗЕРЗ", отримано лист вiд акцiонера ПАТ "Укрзалiзниця" 21.11.2017 р. вх.№5383:
- обрано членом наглядової ради - представником акцiонера Жайворонок Iнну Русланiвну (не надала згоди на розкриття паспортних даних) вiд 20.11.2017 р. строком на 3 роки. Розмiр виплаченої винагороди емiтентом 183358,55 грн. Акцiями товариства не володiє. Є представником акцiонера - ПАТ "Укрзалiзниця" (розмiр пакету акцiй - 100 %). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: провiдний юрисконсульт Департаменту корпоративного управлiння ПАТ "Укрзалiзниця", юрист ТОВ "АРСАН", провiдний юрисконсульт Департаменту корпоративного управлiння ПАТ "Укрзалiзниця". 
Займає посаду провiдний юрисконсульт Департаменту корпоративного управлiння ПАТ "Укрзалiзниця", 40075815, яка знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Тверська, 5


1) Посада
	Член ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Бондаренко Дмитро Сергiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1981
5) Освіта
	Вища
6) Стаж роботи (років)
	15
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПАТ "Укрзалiзниця", 40075815, старший ревiзор регiональної фiлiї "Пiвденна залiзниця"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	19.10.2018, обрано 3 роки
9) Опис
	Згiдно з рiшенням акцiонера ПАТ "Укрзалiзниця" (яке є вищим органом управлiння емiтента) №71-3/78-15 вiд 19.10.2018 року внесено змiни до персонального складу ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ЗЕРЗ":
- обрано членом ревiзiйної комiсiї Бондаренко Дмитра Сергiйовича (не надав згоди на розкриття паспортних даних) вiд 19.10.2018 року (протокол №71-3/78-15) строком на 3 роки. Винагорода емiтентом не виплачувалась. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ревiзор, старший ревiзор регiональної фiлiї "Пiвденна залiзниця" ПАТ "Укрзалiзниця", Займає посаду старший ревiзор вiддiлу внутрiшнього аудиту Управлiння внутрiшнього аудиту регiональної фiлiї "Пiвденна залiзниця" Департаменту внутрiшнього аудиту ПАТ "Укрзалiзниця", 40075815, яка знаходиться за адресою: м.Харкiв, вул. Євгена Котляра, 7.


1) Посада
	Член ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Шульгiн Геннадiй Олександрович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1975
5) Освіта
	Вища
6) Стаж роботи (років)
	24
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПАТ "Укрзалiзниця", 40075815, старший ревiзор регiональної фiлiї "Пiвденна залiзниця"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	19.10.2018, обрано 3 роки
9) Опис
	Згiдно з рiшенням акцiонера ПАТ "Укрзалiзниця" (яке є вищим органом управлiння емiтента) №71-3/78-15 вiд 19.10.2018 року внесено змiни до персонального складу ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ЗЕРЗ":
- обрано членом ревiзiйної комiсiї Шульгiна Геннадiя Олександровича (не надав згоди на розкриття паспортних даних) вiд 19.10.2018 року (протокол №71-3/78-15) строком на 3 роки. Винагорода емiтентом не виплачувалась. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: старший ревiзор регiональної фiлiї "Пiвденна залiзниця" ПАТ "Укрзалiзниця". Займає посаду старший ревiзор Департаменту внутрiшнього аудиту та контролю ПАТ "Укрзалiзниця", 40075815, яка знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Тверська, 5


1) Посада
	Член ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Поваляєва Наталя Володимирiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1964
5) Освіта
	Вища
6) Стаж роботи (років)
	22
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПАТ "Укрзалiзниця", 40075815, заступник начальника вiддiлу з контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю управлiння аудиту та контролю регiональної фiлiї "Пiвденна залiзниця"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	19.10.2018, обрано 3 роки
9) Опис
	Згiдно з рiшенням акцiонера ПАТ "Укрзалiзниця" (яке є вищим органом управлiння емiтента) №71-3/78-15 вiд 19.10.2018 року внесено змiни до персонального складу ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ЗЕРЗ":
- обрано членом ревiзiйної комiсiї Поваляєву Наталю Володимирiвну (не надала згоди на розкриття паспортних даних) вiд 19.10.2018 року (протокол №71-3/78-15) строком на 3 роки. Винагорода емiтентом не виплачувалась. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: старший ревiзор вiддiлу з контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю служби контролю та внутрiшнього аудиту регiональної фiлiї "Пiвденна залiзниця" ПАТ "Укрзалiзниця", заступник начальника вiддiлу з контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю управлiння аудиту та контролю регiональної фiлiї "Пiвденна залiзниця" ПАТ "Укрзалiзниця" Департаменту аудиту та контролю ПАТ "Укрзалiзниця". Займає посаду заступник начальника вiддiлу з контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю управлiння внутрiшнього аудиту та контролю регiональної фiлiї "Пiвденна залiзниця" ПАТ "Укрзалiзниця" Департаменту внутрiшнього аудиту та контролю ПАТ "Укрзалiзниця", 40075815, яка знаходиться за адресою: м.Харкiв, вул. Євгена Котляра, 7.



1) Посада
	Член ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Єрмоленко Юлiя Григорiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1976
5) Освіта
	Вища
6) Стаж роботи (років)
	19
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПАТ "Укрзалiзниця", 40075815, старший ревiзор вiддiлу з контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю управлiння аудиту та контролю регiональної фiлiї "Пiвденна залiзниця"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	19.10.2018, обрано 3 роки
9) Опис
	Згiдно з рiшенням акцiонера ПАТ "Укрзалiзниця" (яке є вищим органом управлiння емiтента) №71-3/78-15 вiд 19.10.2018 року внесено змiни до персонального складу ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ЗЕРЗ":
- обрано членом ревiзiйної комiсiї Єрмоленко Юлiю Григорiвну (не надала згоди на розкриття паспортних даних) вiд 19.10.2018 року (протокол №71-3/78-15) строком на 3 роки. Винагорода емiтентом не виплачувалась. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ревiзор, старший ревiзор вiддiлу з контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю служби контролю та внутрiшнього аудиту регiональної фiлiї "Пiвденна-Захiдна залiзниця" ПАТ "Укрзалiзниця", старший ревiзор вiддiлу з контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю управлiння аудиту та контролю регiональної фiлiї "Пiвденна залiзниця" ПАТ "Укрзалiзниця" Департаменту аудиту та контролю ПАТ "Укрзалiзниця", Займає посаду старший ревiзор вiддiлу з контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю управлiння внутрiшнього аудиту та контролю регiональної фiлiї "Пiвденна залiзниця" ПАТ "Укрзалiзниця" Департаменту внутрiшнього аудиту та контролю ПАТ "Укрзалiзниця", 40075815, яка знаходиться за адресою: м.Харкiв, вул. Євгена Котляра, 7.



1) Посада
	Член ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Кучукова Лариса Олександрiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1967
5) Освіта
	Вища
6) Стаж роботи (років)
	29
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	даних немає, даних немає, даних немає
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	19.10.2018, обрано 3 роки
9) Опис
	Згiдно з рiшенням акцiонера ПАТ "Укрзалiзниця" (яке є вищим органом управлiння емiтента) №71-3/78-15 вiд 19.10.2018 року внесено змiни до персонального складу ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ЗЕРЗ":
- обрано членом ревiзiйної комiсiї Кучукову Ларису Олександрiвну (не надала згоди на розкриття паспортних даних) вiд 19.10.2018 року (протокол №71-3/78-15) строком на 3 роки. Винагорода емiтентом не виплачувалась. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: старший ревiзор вiддiлу з контролю доходiв вiд вантажних та пасажирських перевезень регiональної фiлiї "Пiвденна залiзниця" ПАТ "Укрзалiзниця" Департаменту внутрiшнього аудиту та контролю ПАТ "Укрзалiзниця". Займає посаду старший ревiзор вiддiлу з контролю доходiв вiд вантажних та пасажирських перевезень регiональної фiлiї "Пiвденна залiзниця" ПАТ "Укрзалiзниця" Департаменту внутрiшнього аудиту та контролю ПАТ "Укрзалiзниця", 40075815, яка знаходиться за адресою: м.Харкiв, вул. Євгена Котляра, 7.



VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника
Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника
Місцезнаходження
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Акцiонерне товариство "Українська залiзниця"
40075815
03680, Україна, Київська обл., Печерський р-н, Київ, Тверська, 5
100
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)


Усього
100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Планами розвитку ПрАТ "ЗЕРЗ" є:
1. Зниження рiвня витрат. 
2. Збiльшення споживчих якостей та конкурентоспроможностi продукцiї. 
3. Оптимiзацiя процесiв забезпечення Товариства енергоресурсами та сировиною.
Планується освоїти ремонт:
- електропоїзду EJ 675 Skoda в обсязi ПР-3(КР-1);
- тягового трансформатору в обсязi ремонту КР2 замiною обмоток для електровозiв серiї ЧС4, ЧС8, ВЛ82м. 
Плани щодо капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв вiдсутнi у зв'язку з нестабiльною економiчною ситуацiєю та обмеженою наявнiстю грошових коштiв. 
	Прогнози розвитку ПрАТ "ЗЕРЗ" пов'язанi i обумовленi тенденцiями розвитку залiзничної галузi. В цiлому вони позитивнi та спиятливi i базуються на прогнозах економiчного росту України. За умов недостатнього фiнансування оновлення парку електровозiв протягом останнiх рокiв, погiршення його технiчного стану та старiння прогнозується значний рiст попиту на капiтальний ремонт та модернiзацiю. Виходячи з цих сприятливих прогнозiв Товариство планує подальшу дiяльнiсть на нових та старих ринках зi своїми послугами з капiтального ремонту електровозiв, та виготовлення широкої номенклатури запасних частин. Також пiдприємство для забезпечення прибутковостi та ефективностi, нарощування темпiв господарської дiяльностi ПрАТ "ЗЕРЗ", пiдприємство провело значну роботу щодо залучення стороннiх органiзацiй у виробництво та розпочато ремонт та модернiзацiю тягового агрегату ОПЕ-1АМ для ПрАТ "Полтавський ГЗК".
Для забезпечення успiшної роботи в 2019 роцi пiдприємство планує вiдремонтувати та реалiзувати 65 електровозiв..

Основнi напрямки дiяльностi пiдприємства на 2019 рiк:
1.Реконструкцiя i модернiзацiя виробництва у вiдповiдностi з органiзацiйно-технiчними заходами ПрАТ "ЗЕРЗ", освоєння нових технологiй.
2.Пiдвищення ефективностi систем управлiння якiстю, екологiєю, охороною працi та здоров`я персоналу на основi мiжнародних стандартiв.
Реалiзацiя цих проектiв дозволить пiдприємству покращити якiсть ремонтiв, розширити номенклатуру та ринок збуту продукцiї, знизити витрати енергоносiїв та собiвартiсть продукцiї,  що значно покращить фiнансовий стан пiдприємства.

2. Інформація про розвиток емітента
Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електровозоремонтний завод" - сучасне пiдприємство машинобудування, основним видом дiяльностi пiдприємства є ремонт i технiчне обслуговування залiзничного рухомого складу, виробничi потужностi 89 од. тягового рухомого складу на рiк. Товариство спецiалiзується на ремонтi електровозiв ЧС 7, ЧС 2, ЧС 4, ЧС 8, ВЛ80Т, ВЛ80К, ВЛ82М, ВЛ 40У, тягових агрегатiв ОПЕ 1 АМ, ОПЕ 1,ОПЕ 1А, електричних машин, електроапаратiв, колiсних пар i тягових двигунiв. Пiдприємство виготовляє до 80% запасних вузлiв та деталей власного виробництва, а також комплектуючих для капiтально-вiдновлювального ремонту електровозу ЧС4.
Основною стратегiєю пiдприємства є надання своїм клiєнтам високоякiсної продукцiї та найкращого сервiсу. Пiдприємство чiтко додержується та постiйно удосконалює технологiчнi процеси, гарантує якiсть продукцiї, чiтке виконання договiрних зобов`язань, орiєнтується на потреби ринку та впроваджує сучаснi механiзми управлiння.
ПрАТ "ЗЕРЗ" прагне надавати своїм клiєнтам високоякiсну продукцiю та найкращiй сервiс. Пiдприємство чiтко додержується та постiйно удосконалює технологiчнi процеси, гарантує якiсть продукцiї, чiтке виконання договiрних зобов`язань, орiєнтується на потреби ринку та впроваджує сучаснi механiзми управлiння. За 2018 рiк санкцiй за неякiсної ремонт не надходило.
Технiчне переозброєння й реконструкцiя проведення, освоєння нових видiв продукцiї, полiпшення якостi - це прiоритетнi напрямки розвитку ПрАТ "ЗЕРЗ". З метою забезпечення якостi на пiдприємствi дiє система менеджмента якостi.
У 2018 роцi було проведена необхiдна робота щодо атестацiї виробничих процесiв. Так, за звiтний перiод проведено атестацiю електромашинного цеху, колiсного, вiзкового цеху та центральної заводської лабораторiї.  Проведено повторну сертифiкацiю системи управлiння якiстю згiдно вимог ISO 9001:2015 та отримано сертифiкат вiдповiдностi.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
ПрАТ "ЗЕРЗ" у 2018 роцi не укладало деривативи  та не вчиняло значних правочинiв  щодо похiдних цiнних паперiв.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
Основними ризиками в дiяльностi ПрАТ "ЗЕРЗ" є:
- виробничо-технологiчнi ризики, якi виникають пiд час виробництва продукцiї (ризики пов`язанi з виникненням аварiйних ситуацiй, iснуючими умовами працi, використанням виробничого обладнання, людським фактором); 
- ризики пов`язанi iз забезпечення сировиною та матерiалами (зрив поставок сировини та матерiалiв на виробництво основних видiв продукцiї, значне пiдвищення цiн на них, аварiйнi ситуацiї на пiдприємствах постачальникiв).
- старiння основних фондiв i зменшення виробничих потужностей. Ступiнь зносу основних засобiв складає 83,1 %, що є стримуючим фактором у застосуваннi новiтнiх технологiй та пiдвищеннi якостi продукцiї, яка випускається пiдприємством. Мiнiмiзувати цей ризик можна шляхом постiйних поточних та капiтальних ремонтiв, а також придбанням нових основних фондiв.
- пiдвищення тарифiв на послуги природних монополiй: зростання цiн на природний газ, на електроенергiю, зростання цiн на сировину є практично непрогнозованими та призводить до зростання собiвартостi продукцiї, що зменшує можливiсть збуту.
ПрАТ "ЗЕРЗ" додає великих зусиль щодо зменшення ризикiв та захисту своєї дiяльностi, придiляє значну увагу для мiнiмiзацiї ризикiв, продовжує вдосконалювати систему менеджменту, проводить реконструкцiю, модернiзацiю та технiчне переоснащення своїх виробничих потужностей та розширення виробництва. 
Основними замовниками на виконання ремонту рухомого складу є Акцiонерне товариство "Українська залiзниця". Завантаженiсть виробничих потужностей заводу цiлком залежить вiд обсягiв ремонту рухомого складу АТ "Укрзалiзницi". 

Додатково 2018 рiк можна охарактеризувати, як рiк, який має багато показникiв ризикiв. Нестабiльнiсть полiтичної та економiчної ситуацiї, що почалась у 2014 роцi та триває, призвела до погiршення стану державних фiнансiв, волатильностi фiнансових ринкiв, нелiквiдностi ринкiв капiталу, пiдвищення темпiв iнфляцiї та девальвацiї нацiональної валюти по вiдношенню до основних iноземних валют та продовжувалася у 2018 роцi, хоча й в меншiй мiрi нiж в 2014-2017 роках.
Офiцiйний темп iнфляцiї в Українi протягом 2018 року уповiльнився та склав приблизно 9,8% (рiчний темп iнфляцiї за 2015 рiк сягнув 43,3%, за 2016 рiк 12,4%, за 2017- 13,7%).
Девальвацiя нацiональної валюти протягом 2018 року була помiрною. Станом на 31 грудня 2018 року офiцiйний обмiнний курс гривнi по вiдношенню до долара США становив 27,454979 гривень за 1 долар США (на 31 грудня 2015 року - 24,000667 гривнi за 1 долар США, на 31 грудня 2016 року - 27,190858, на 31 грудня 2017 року - 28,067223). В 2018 роцi Нацiональний Банк України ("НБУ") зробив певнi кроки для послаблення обмежень валютного контролю, що були впровадженi в 2015-2017 роках. Зокрема, обов'язковий продаж визначеної частини надходжень iноземної валюти було знижено з 50%. Перiод погашення заборгованостi за експортно iмпортними контрактами було збiльшено з 120 до 180 днiв.
Банкiвська система залишається вразливою через недостатню капiталiзацiю, низьку якiсть активiв, викликану економiчною ситуацiєю, знецiнення нацiональної валюти та iншi фактори
Незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, що вживаються Урядом України з метою пiдтримки банкiвського сектору та забезпечення лiквiдностi українських банкiв i компанiй, iснує невизначенiсть щодо можливостi доступу до джерел капiталу, а також вартостi капiталу для пiдприємства та її контрагентiв, що може вплинути на  фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи пiдприємства.
Стабiльнiсть економiки України в значнiй мiрi буде залежати вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування адмiнiстративної та правової систем, а також економiки в цiлому. 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
Основними джерелами забезпечення лiквiдностi на пiдприємствi є оборотнi активи, якi забезпечують своєчасне виконання зобов'язань.
Основнi фiнансовi зобов'язання товариства включають кредиторську заборгованiсть та iншi короткостроковi зобов'язання. Основна мета цих фiнансових iнструментiв - забезпечити фiнансування дiяльностi товариства. Товариство має рiзнi фiнансовi активи, якi включають переважно торгову та iншу дебiторську заборгованiсть, грошовi кошти та їх еквiваленти, що виникають безпосередньо в ходi господарської дiяльностi пiдприємства. 
Зважене управлiння лiквiднiстю передбачає наявнiсть достатнiх грошових коштiв та достатнiсть фiнансування для виконання чинних зобов'язань по мiрi їх настання. Метою ПрАТ "ЗЕРЗ" є пiдтримання балансу мiж безперебiйним фiнансуванням та гнучкiстю у використаннi вiдстрочки платежу, наданих постачальниками. Передплати зазвичай використовуються для управлiння як ризиком лiквiдностi, так i кредитним ризиком. ПрАТ "ЗЕРЗ" здiйснює аналiз за строками оплати активiв та термiнами погашення своїх зобов'язань i планує рiвень лiквiдностi залежно вiд їх очiкуваного погашення. ПрАТ "ЗЕРЗ" має програми капiтального будiвництва, якi фiнансуються за рахунок чинних потокiв грошових коштiв вiд господарської дiяльностi. У таблицi нижче наведено аналiз фiнансових зобов'язань ПрАТ "ЗЕРЗ"  розподiлених на групи за вiдповiдними термiнами погашення, на основi залишкового перiоду на звiтну дату до термiну погашення за договорами. Суми, якi розкриваються у таблицi, є недисконтованими потоками грошових коштiв за основною сумою боргу та вiдсоткiв.

4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
1.1. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Ст.33 Закону України "Про акцiонернi товариства" питання затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРIЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться.
1.2. Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї ПрАТ "ЗЕРЗ" на фондових бiржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться.
1.3. Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовану понад визначенi законодавством вимоги: принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та Статутом, який розмiщений за посиланням http://zerz.pat.ua. Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
немає

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
немає

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів
чергові
позачергові



Дата проведення

Кворум зборів
0
Опис
Вищим органом товариства є загальнi збори. Повноваження та функцiї загальних зборiв товариства, передбаченi статтею 33 Закону України "Про акцiонернi товариства", цим Статутом та внутрiшнiми документами товариства, здiйснюються акцiонером - ПАТ "Укрзалiзниця" одноосiбно.


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

Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X
Акціонери

X
Депозитарна установа

X
Інше (зазначити)
Єдиний акцiонер,який виконує повноваження загальних зборiв товариства в перiод до набуття права власностi на акцiї у процесi їх продажу є ПАТ "Укрзалiзниця", яке є власником 100 вiдсоткiв акцiй товариства.

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

Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій

X

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

Так
Ні
Підняттям карток

X
Бюлетенями (таємне голосування)

X
Підняттям рук

X
Інше (зазначити)


Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так
Ні
Реорганізація

X
Додатковий випуск акцій

X
Унесення змін до статуту

X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X
Інше (зазначити)


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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так
Ні
Наглядова рада

X
Виконавчий орган

X
Ревізійна комісія (ревізор)

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

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: -

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: -

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів
0
членів наглядової ради - представників акціонерів
5
членів наглядової ради - незалежних директорів
0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

Так
Ні
З питань аудиту

X
З питань призначень

X
З винагород

X
Інше (зазначити)
У складi наглядової ради комiтети не створювались.

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: У складi наглядової ради комiтети не створювались.

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: У складi наглядової ради комiтети не створювались.

Персональний склад наглядової ради 

Прізвище, ім'я, по батькові
Посада
Незалежний член


Так
Ні
Бойко Григорiй Анатолiйович
Голова наглядової ради - представник акцiонера

X
Опис:

Назарук Олег Васильович
Член наглядової ради - представник акцiонера

X
Опис:

Яворський Сергiй Михайлович
Член наглядової ради - представник акцiонера

X
Опис:

Жайворонок Iнна Русланiвна
Член наглядової ради - представник акцiонера

X
Опис:

Савченко Свiтлана Валерiївна
Член наглядової ради - представник акцiонера

X
Опис:


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 (зазначити)
Вимоги до членiв наглядової ради викладенi в Положеннi про наглядову раду ПрАТ "ЗЕРЗ".
X


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

Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства
X

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

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

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

X
Інше (зазначити)
У 2018 роцi вiдбулиь змiни в складi наглядової ради, було обрано членiв наглядової ради - представникiв акцiонерiв ПАТ "Укрзалiзниця".

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
Протягом 2018 року вiдбулися засiдання наглядової ради:
Загальний опис прийнятих рiшень:
09.01.2018 Погодження виробничого плану ПрАТ "ЗЕРЗ" на 2018 рiк

15.02.2018 Iнформацiю про стан доручень наданих взяти до вiдома; Iнформацiю про результати роботи за 2017 рiк взяти до вiдома; Звiт дiяльностi голови правлiння Ткачика О.Б. взяти до вiдома. 

27.02.2018 Обрати, затвердити умови договору та оплати зовнiшнiм аудитором фiнансової звiтностi ТОВ                    "Ейч ел бi юкрейн"
07.03.2018 Iнформацiю про стан доручень наданих взяти до вiдома; Погодити фiнансовий план на 2018 рiк; Надати дозвiл на укладання договору оренди нерухомого майна з ПрАТ "ВФ Україна"; Звiт про дiяльнiсть Ничипоренко О.В. взяти до вiдома.

18.04.2018 Висновок ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "ЗЕРЗ" за 2017 рiк взяти до вiдома; Звiт ревiзiйної комiсiї Товариства про роботу у 2017 роцi взяти до вiдома; Рiчний звiт Товариства за 2017 рiк взяти до вiдома; Звiт виконавчого органу Товариства про роботу 2017 рiк взяти до вiдома; Збитки отриманi за результатами дiяльностi Товариства у 2017 роцi, покрити за рахунок прибутку, який очiкується у 2018 роцi; Висновок аудитора за результатами проведення аудиту перевiрки Товариства за 2017 рiк взяти до вiдома; Звiт правлiння ПрАТ "ЗЕРЗ" про результати роботи Товариства за 1 кв. 2018 взяти до вiдома; Погодити органiзацiйну структуру та штатний розпис Товариства;

14.05.2018 Включити до порядку денного загальних зборiв ПрАТ "ЗЕРЗ" питання про виконавчий орган.

17.05.2018 Звiт правлiння ПрАТ "ЗЕРЗ" про результати роботи за квiтень 2018 року взяти до вiдома

31.05.2018 Ревiзiйнiй комiсiї ПрАТ "ЗЕРЗ" провести спецiальну перевiрку дiяльностi Товариства.

13.06.2018 Надати пропозицiї загальним зборам покласти виконання обов'язкiв члена правлiння на Ничипоренко О.В. строком на 3 мiс.

19.06.2018 Iнформацiю, викладену в актi проведення комплексного обстеження рiвня безпеки iнформацiйного простору взяти до вiдома; Звiт правлiння ПрАТ "ЗЕРЗ" про результати роботи за травень 2018 року взяти до вiдома; Iнформацiю правлiння ПрАТ "ЗЕРЗ" щодо наявностi та можливостi реалiзацiї нелiквiдних запасiв взяти до вiдома; Iнформацiю правлiння ПрАТ "ЗЕРЗ" щодо перспектив розширення ринку збуту взяти до вiдома; Iнформацiю про намiри вчинення ПрАТ "ЗЕРЗ" значного правочину, а саме укладання договору з ТОВ "Веста" на постачання природного газу погодити та надати пропозицiю загальним зборам прийняти рiшення; Надати згоду на участь у благодiйному проектi, що органiзований громадською органiзацiєю Global Office.

04.07.2018 Висновок ревiзiйної комiсiї про результати спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "ЗЕРЗ" взяти до вiдома.

26.07.2018 Iнформацiю щодо результатiв роботи ПрАТ "ЗЕРЗ" за 1 пiврiччя 2018 року взяти до вiдома;
Iнформацiю про виконання виробничого плану у липнi 2018 року; Iнформацiю правлiння ПрАТ "ЗЕРЗ" щодо очiкуваного результату роботи у 2018 роцi взяти до вiдома; Iнформацiю щодо стану виконання доручень, наданих на засiданнi наглядової ради; Правлiнню ПрАТ "ЗЕРЗ" розробити стратегiю розвитку на 2018-2023 роки та надати на розгляд наглядової ради; Розробити проект фiнансового плану на 2019 рiк та надати на розгляд наглядової ради; Правлiнню ПрАТ "ЗЕРЗ" розробити програму капiтальних iнвестицiй на 2018-2023 роки та надати на розгляд наглядової ради.

10.08.2018 Надати пропозицiю загальним зборам обрати Горобця М.П. головою правлiння ПрАТ "ЗЕРЗ" на 6 мiс.

20.08.2018 Обрати головою наглядової ради Бойко Г.А.; Скасувати рiшення надати пропозицiю загальним зборам обрати Горобця М.П. головою правлiння ПрАТ "ЗЕРЗ" на 6 мiс.; Обрати Горобця М.П. головою правлiння ПрАТ "ЗЕРЗ" на 5 мiс.

28.08.2018 Звiт правлiння ПрАТ "ЗЕРЗ" про поточний стан виробничо-господарської дiяльностi ПрАТ "ЗЕРЗ" взяти до вiдома;
Правлiнню ПрАТ "ЗЕРЗ" доопрацювати та надати на розгляд наглядовiй радi вiдкоригований та погоджений фiнансовий план на 2018 рiк; Iнформацiя про намiри вчинення ПрАТ "ЗЕРЗ" значного правочину, а саме укладання договору з ПрАТ "Полтавський ГЗК" на модернiзацiю тягового агрегату, надати пропозицiю загальним зборам прийняти рiшення про надання згоди; Iнформацiю про змiну умов розрахункiв за договорами ПрАТ "ЗЕРЗ" з ПАТ "Укрзалiзниця взяти до вiдома. 
 
17.09.2018 Обрати Ничипоренко О.В. членом правлiння ПрАТ "ЗЕРЗ" на 1 мiс.; Вiдкласти розгляд питання "Про вчинення ПрАТ "ЗЕРЗ" значного провалину з ТОВ "ЄПК Україна" та ТОВ "Маркетiнвестгруп".

28.09.2018 Звiт правлiння ПрАТ "ЗЕРЗ" про поточний стан фiнансово-господарської дiяльностi взяти до вiдома; Iнформацiю правлiння ПрАТ "ЗЕРЗ" про стан виконання доручень наданих, взяти до вiдома;
Обрати Ничипоренко О.В. членом правлiння ПрАТ "ЗЕРЗ" на 3 мiс.; Iнформацiю щодо енергоефективностi ПрАТ "ЗЕРЗ" взяти до вiдома; Iнформацiю про закупiвельну роботу ПрАТ "ЗЕРЗ", в тому числi i проведення тендерiв взяти до вiдома; Iнформацiю правлiння про адмiнiстративно-управлiнськi витрати взяти до вiдома; Iнформацiю про пiдготовку фiнансового плану ПрАТ "ЗЕРЗ" на 2019 рiк взяти до вiдома.  

09.11.2018 Звiт правлiння ПрАТ "ЗЕРЗ" про результати роботи Товариства за 9 мiсяцiв 2018 року взяти до вiдома; Iнформацiю про завантаженiсть та використання потужностей ПрАТ "ЗЕРЗ" у 1 кв.2019 взяти до вiдома; Iнформацiю про очiкуванi результати виконання ПрАТ "ЗЕРЗ" плану капiтального ремонту ТРС та лiнiйного обладнання у 2018 роцi взяти до вiдома; Iнформацiю про проведення технiчного аудиту ПрАТ "ЗЕРЗ" та пiдготовку плану капiтальних iнвестицiй на 2019 рiк для модернiзацiї виробничих потужностей взяти до вiдома; Iнформацiя щодо пiдвищення окладiв працiвникiв ПрАТ "ЗЕРЗ" взяти до вiдома; Iнформацiя про стан виконання доручень, наданих наглядової радою взяти до вiдома; Обрати Фiлiппова Ю.О. членом правлiння ПрАТ "ЗЕРЗ" на 3 мiсяцi; Iнформацiя стосовно облiку, зберiгання та передачу металобрухту, який утворюється при виконаннi ремонту тягового рухомого складу та лiнiйного обладнання взяти до вiдома; Правлiнню ПрАТ "ЗЕРЗ" вжити необхiднi заходи щодо забезпечення переходу ПрАТ "ЗЕРЗ" з 01.01.2019 на ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. 


Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так
Ні
Винагорода є фіксованою сумою
X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X
Члени наглядової ради не отримують винагороди

X
Інше (запишіть)


Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу
Функціональні обов'язки
Вiдповiдно до чинної редакцiї Статуту Товариства, ПРАВЛIННЯ є колегiальним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Голова та члени правлiння обираються наглядовою радою термiном на 3 роки. Правлiння складається з 3 членiв: Голови правлiння та 2 членiв правлiння.
Голова правлiння Горобець Микола Павлович.
Член правлiння Ничипоренко Олег Вiкторович.
Член правлiння Фiлiппов Юрiй Олександрович.
Голова та члени правлiння товариства виконують свої функцiї згiдно з розподiлом обов'язкiв мiж головою та членами правлiння товариства, який погоджується наглядовою радою товариства.
До компетенцiї правлiння належить:
1) органiзацiя виконання рiшень та рекомендацiй загальних зборiв, наглядової ради, ревiзiйної комiсiї, забезпечення вiдповiдностi дiяльностi товариства вимогам законодавства;
2) вирiшення питань органiзацiї господарської дiяльностi, фiнансування, ведення облiку та звiтностi, участi у господарських товариствах, придбання пакетiв акцiй iнших акцiонерних товариств;
3) прийняття за погодженням з наглядовою радою рiшення про здiйснення iнвестицiй та/або додаткових внескiв у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб, акцiонером (засновником, учасником) яких є товариство, про вступ товариства до складу акцiонерiв (засновникiв, учасникiв), про припинення участi в юридичних особах, акцiонером (засновником, учасником) яких є товариство, вирiшення всiх питань та реалiзацiя всiх прав, що випливають з володiння товариством корпоративними правами, якщо iнше не передбачено законодавством та цим Статутом;
4) розроблення (пiдготовка) та надання наглядовiй радi проектiв основних напрямiв та перспективних планiв (програм) товариства, звiтiв про виконання затверджених загальними зборами планiв та програм;
5) розроблення i затвердження поточних планiв дiяльностi товариства;
6) надання на вимогу наглядової ради та/або загальних зборiв звiтiв про дiяльнiсть правлiння, голови та членiв правлiння;
7) складання та розробка стратегiї розвитку товариства, iнвестицiйних планiв (програм), рiчного фiнансового плану товариства, рiчної фiнансової звiтностi товариства та подання їх на погодження наглядовiй радi й на затвердження загальним зборам пiсля погодження наглядовою радою;
8) забезпечення складання та надання наглядовiй радi товариства квартальних та рiчних звiтiв товариства;
9) попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї загальних зборiв i наглядової ради, та пiдготовка у зв'язку з цим вiдповiдних матерiалiв;
10) забезпечення формування фондiв, необхiдних для проведення товариством статутної дiяльностi;
11) прийняття рiшення про створення постiйно дiючих рад/комiтетiв товариства, визначення порядку їхньої дiяльностi, призначення їхнiх керiвникiв та заступникiв керiвникiв;
12) прийняття рiшення про вчинення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує еквiвалент 100 000 (сто тисяч) доларiв США, але не бiльше еквiвалента 200 000 (двiстi тисяч) доларiв США за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення такого правочину;
13) затвердження внутрiшнiх документiв товариства, у тому числi тих, що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв товариства, а також регулюють поточну дiяльнiсть товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради;
14) встановлення форм, системи i порядку оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв товариства згiдно з вимогами законодавства, визначення розмiрiв посадових окладiв працiвникiв товариства з урахуванням обмежень, встановлених законодавством та цим Статутом;
15) забезпечення розробки органiзацiйної структури товариства i штатного розпису товариства, подання їх на погодження наглядовiй радi товариства та затвердження їх пiсля погодження наглядовою радою товариства;
16) затвердження штатних розписiв фiлiй, представництв i призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй i представництв;
17) керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
18) затвердження перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть товариства, пiсля погодження з наглядовою радою товариства;
19) затвердження облiкової полiтики товариства пiсля погодження її загальними зборами; 
20) вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради.

Опис
Протягом 2018 року вiдбулися засiдання правлiння:
За 2018 рiк на засiданнях правлiння було висвiтлено, вирiшено та погоджено багато питань, значну кiлькiсть протоколiв складають:
-	протоколи з погодженням укладання договору на купiвлю ТМЦ, що перевищує еквiвалент 100 000 (ста тисяч) доларiв США, але не бiльше еквiваленту 200 000 (двохсот тисяч) доларiв США за офiцiйним курсом НБУ на дату вчинення такого правочину
-	протоколи з схвалення укладання договору на ремонт ТРС та лiнiйного обладнання, що не перевищує 10% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 
Крiм того, правлiнням було розглянуто наступнi питання:
04.01.2018 погоджено виробничий план на 2018 рiк
23.01.2018 впровадженi заходи з метою оптимiзацiї закупiвельних цiн на сировину, матерiали та комплектуючi у 2018 роцi
25.01.2018 Схвалити укладання договору, що не перевищує 10% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк   
30.01.2018 Провести роботу по залученню кредиту овердрафт
30.01.2018 прийнятi заходи щодо забезпечення виробництва у лютому мiсяцi для виконання плану
30.01.2018 Схвалити укладання договору, що не перевищує 10% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк   
02.02.2018 Схвалено вчинення правочину, ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом перевищує еквiвалент 100000(ста тисяч) доларiв США, але не бiльше еквiваленту 200000(двохсот тисяч) доларiв США за офiцiйним курсом НБУ на дату вчинення такого правочину.
09.02.2018 були розглянутi питання вiдносно проведення тендерiв на постачання ТМЦ та послуг у 2018 р.
13.02.2018 було вирiшено проводити закупiвлi на майданчику електронних закупiвель Newtend за процедурой допорогових закупiвель
22.02.2018 було встановлено, що головою та членами правлiння  пiдписуються будь - якi договори, угоди, контракти
26.02.2018 обрано аудитора товариства для проведення аудиту фiн звiтностi за 2017 рiк та направлено на погодження наглядовiй радi.
28.02.2018 Схвалено фiнансовий план товариства на 2018 рiк та направлено на розгляд та погодження Наглядовiй радi
19.03.2018 погоджено пiдвищення заробiтної плати у середньому на 26,5% з 01.04.18;
20.04.2018 погоджено органiзацiйну структуру та штатний розпису новiй редакцiї;
16.07.2018 затверджено та введено в дiю положення про структурнi пiдроздiли;
01.08.2018 прийнятi заходи щодо забезпечення виробництва у серпнi мiсяцi для виконання плану
07.08.2018 погоджено участь в семiнарi на тему "Основи МСФЗ" в академiї Делойт
31.08.2018 прийнятi заходи щодо забезпечення виробництва у вереснi мiсяцi для виконання плану
05.09.2018 розглянуто фiнансовий план на 2018 рiк та подано до наглядової ради для затвердження
20.09.2018 було направлено на погодження перелiк вiдомостей вiднесених до комерцiйної таємницi та конфiденцiйної iнформацiї
26.09.2018 було переглянуто строки для здiйснення оплати за договорами по яких товариство є покупцем(замовником)
01.10.2018 було затверджено виробничий план на жовтень
19.10.2019 Схвалили проект виробничого плану ПрАТ "ЗЕРЗ" за 2019 рiк та направлено на розгляд Наглядовiй радi
01.11.2018 було затверджено виробничий план на листопад
19.11.2018 погоджено розподiл обов'язкiв та пiдписання головою та членами правлiння договорiв, угод, контрактiв
20.11.2018 Укласти договори про надання правової допомоги з адвокатами (без гонорару)
26.11.2018 Вжити вiдповiдних заходiв з реорганiзацiї пiдроздiлу охорони
05.12.2018 було затверджено виробничий план на грудень
14.12.2018 схвалено виробничий план на 2019 рiк та направлено на погодження наглядовiй радi.

Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Проте при здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, як:
1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис);
2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат);
3) аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування).
Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння пiдприємством.
Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Ймовiрнi фiнансовi ризики виникають в процесi звичайної дiяльностi Товариства.
Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються наступним фiнансовим ризикам:
- ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового ризику;
- ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою погашення зобов'язань;
- кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов'язань контрагентами (дебiторами).

Ринковий ризик
Всi фiнансовi iнструменти схильнi до ринкового ризику - ризику того, що майбутнi ринковi умови можуть знецiнити iнструмент. Пiдприємство пiддається валютному ризику, тому що у звiтному роцi здiйснювало валютнi операцiї i має валютнi залишки та заборгованостi. Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового iнструмента буде змiнюватися внаслiдок змiн ринкових цiн. Цi змiни можуть бути викликанi факторами, характерними для окремого iнструменту або факторами, якi впливають на всi iнструменти ринку. Процентних фiнансових зобов'язань немає. Пiдприємство не пiддається ризику коливання процентних ставок, оскiльки не має кредитiв.

Ризик втрати лiквiдностi
Товариство перiодично проводить монiторинг показникiв лiквiдностi та вживає заходiв, для запобiгання зниження встановлених показникiв лiквiдностi. Товариство має доступ до фiнансування у достатньому обсязi. Пiдприємство здiйснює контроль лiквiдностi, шляхом планування поточної лiквiдностi. Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.

Кредитний ризик
Пiдприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент дебiтор не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управлiння кредитним ризиком здiйснюється, в основному, за допомогою аналiзу здатностi контрагента сплатити заборгованiсть. Пiдприємство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Кредитний ризик стосується дебiторської заборгованостi. Дебiторська заборгованiсть регулярно перевiряється на iснування ознак знецiнення, створюються резерви пiд знецiнення за необхiдностi.

Крiм зазначених вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi ризики, як:
- нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства;
- непередбаченi дiї державних органiв;
- нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.) полiтики;
- непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку.
Служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками не створено. Менеджмент приймає рiшення з мiнiмiзацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси.



Примітки
 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента 

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

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

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

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так
Ні
Положення про загальні збори акціонерів

X
Положення про наглядову раду
X

Положення про виконавчий орган
X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства
X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
X

Положення про акції акціонерного товариства

X
Положення про порядок розподілу прибутку

X
Інше (запишіть)
Колективний договiр та облiкова полiтика

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність акціонерного товариства
Інформація розповсюджується на загальних зборах
Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві
Копії документів надаються на запит акціонера
Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності
так
так
так
так
так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу
ні
так
так
так
так
Інформація про склад органів управління товариства
ні
так
так
так
так
Статут та внутрішні документи
ні
ні
так
так
ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення
ні
ні
ні
ні
ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства
ні
ні
так
так
ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

Так
Ні
Не проводились взагалі

X
Менше ніж раз на рік

X
Раз на рік
X

Частіше ніж раз на рік

X

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

Так
Ні
Загальні збори акціонерів

X
Наглядова рада
X

Виконавчий орган
X

Інше (зазначити)
Даннi вiдсутнi

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

Так
Ні
З власної ініціативи

X
За дорученням загальних зборів

X
За дорученням наглядової ради
X

За зверненням виконавчого органу

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

X
Інше (зазначити)
Даннi вiдсутнi

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

№ з/п
Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій
Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)
Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1
Акцiонерне товариство "Українська залiзниця"
40075815
100

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій
Кількість акцій з обмеженнями
Підстава виникнення обмеження
Дата виникнення обмеження
294 815 068
0
Вiдповiдно до даних останнього реєстру власникiв акцiй Товариства, загальна кiлькiсть голосуючих акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРIЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" складає 294815068 штук, що становить 100% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства, i якi належать однiй особi.
Вищим органом товариства є загальнi збори. Повноваження та функцiї загальних зборiв товариства, передбаченi статтею 33 Закону України "Про акцiонернi товариства",  Статутом та внутрiшнiми документами товариства, здiйснюються акцiонером - АТ "Укрзалiзниця" одноосiбно. 
Жодних обмежень немає.


8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
Згiдно з п.9 Статуту, посадовi особи органiв Товариства - Голова та члени наглядової ради, голова та члени правлiння, голова та члени ревiзiйної комiсiї.

Вiдповiдно до п.11.2 та 11.3 Статуту, Наглядова рада обирається загальними зборами у кiлькостi 5 членiв строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та чотири члени наглядової ради - представники акцiонера. Кiлькiсний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами. Рiшення щодо обрання членiв наглядової ради приймається загальними зборами простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради належить до виключної компетенцiї загальних збрiв акцiонерiв (п.11.43 Статуту). Вiдповiдно до п.11.44 Статуту, без рiшення загальних зборiв повноваження члена наглядової ради припиняються:
1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; 
2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена наглядової ради за станом здоров'я; 
3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшення суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена наглядової ради; 
4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; 
5) у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про змiну члена наглядової ради, який є представником акцiонера.
Вiдповiдно до п.13.8 Статуту, Голова та члени правлiння обираються наглядовою радою чи особою, уповноваженою на таке пiдписання загальними зборами товариства,  строк повноважень, вiдповiдальнiсть i оплата працi голови правлiння та членiв правлiння визначаються законодавством, цим Статутом, положенням про правлiння, а також контрактами, що укладаються з ними
Правлiння складається з 3 членiв: Голови правлiння та 2 членiв правлiння. 
Припинення повноважень голови та членiв правлiння є виключною компетенцiєю наглядової ради (п.13.8 Статуту).
Вiдповiдно до п.12.5 Статуту, члени ревiзiйної комiсiї обираються з числа представникiв акцiонера, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, строком на 3 (три) роки. Ревiзiйна комiсiя здiйснює свої повноваження до обрання нового складу ревiзiйної комiсiї. Кiлькiсний склад ревiзiйної комiсiї - 7 осiб.
Вiдповiдно до п.12.17 Статуту, Загальнi збори можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї (з одночасним припиненням договорiв з ними) та одночасне обрання нових членiв. 
Вiдповiдно до п.12.18 Статуту без рiшення загальних зборiв повноваження члена ревiзiйної комiсiї з одночасним припиненням договору припиняються:
1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це товариства не менше як за два тижнi - повноваження припиняються пiсля сплину двотижневого строку з дати одержання товариством вiдповiдної письмової заяви;
2) у разi неможливостi виконання обов'язкiв члена ревiзiйної комiсiї за станом здоров'я - повноваження припиняються з дати одержання товариством письмової заяви члена ревiзiйної комiсiї або, у разi неможливостi пiдписання членом ревiзiйної комiсiї такої заяви, документа вiд медичної установи;
3) у разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена ревiзiйної комiсiї - повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рiшенням суду;
4) у разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим - повноваження припиняються з дати одержання товариством вiдповiдного документа, що встановлює такий факт згiдно iз законодавством.


9) повноваження посадових осіб емітента
НАГЛЯДОВА РАДА (п.3.1, п.6.4 Положення про наглядову раду, п.11.21 Статуту):
Члени Наглядової ради мають право:
1) брати участь у засiданнях Правлiння Товариства;
2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, ознайомлюватися з його документами, отримувати їх копiї, а також копiї документiв фiлiй та дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 10 календарних днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на адресу Товариства;
3) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради;
4) надавати в письмовiй формi зауваження до рiшень Наглядової ради;
5) викликати на засiдання Наглядової ради голову та членiв Правлiння, членiв Ревiзiйної комiсiї та iнших посадових осiб Товариства для їх заслуховування;
6) здiйснювати контроль за використанням коштiв фондiв Товариства;
7) вимагати вiд Ревiзiйної комiсiї скликання її позачергових засiдань;
8) iнiцiювати в разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiйних та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та дочiрнiх пiдприємств;
9) давати оцiнку дiяльностi Правлiння Товариства, у тому числi голови або члена Правлiння чи роботи Правлiння в цiлому;
11) вносити Загальним зборам Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;
12) за письмовим або усним зверненням голови або члена Наглядової ради отримувати будь-яку iнформацiю, у тому числi конфiденцiйну або таку, що становить комерцiйну таємницю, будь-якi документи для ознайомлення або засвiдченi копiї (витяги) з документiв, що стосуються дiяльностi Товариства, його органiв управлiння та контролю, а також дiяльностi структурних пiдроздiлiв Товариства;
13) iнiцiювати проведення позачергових засiдань Правлiння Товариства з метою розгляду питань, що належать до компетенцiї Правлiння, якi вимагають прийняття рiшень.
14) погодження стратегiї розвитку товариства, iнвестицiйних планiв (програм) товариства, рiчного фiнансового плану товариства та рiчної фiнансової звiтностi товариства; 
15) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства, у тому числi про проведення товариством закупiвель;
16) погодження положення про корпоративного секретаря товариства, а також внесення змiн до нього; 
17) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй;
18) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;
19) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20) визначення порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого законодавством;
21) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради законом, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства;
22) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
23) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
24) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
25) погодження перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть товариства, та порядку їх зберiгання, обiгу, доступу та захисту;
26) погодження списання не повнiстю амортизованого майна (основних засобiв та нематерiальних активiв) товариства незалежно вiд його первiсної (переоцiненої) вартостi, повнiстю амортизованого майна (основних засобiв та нематерiальних активiв) товариства первiсною (переоцiненою) вартiстю понад 10 000 грн у порядку та з урахуванням обмежень, що визначенi законодавством;
27) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених цим Статутом та законодавством, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує еквiвалент 200 000 (двiстi тисяч), але не бiльше еквiвалента 300 000 (триста тисяч) доларiв США за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення такого правочину (крiм правочинiв, що вчиняються товариством з ПАТ "Укрзалiзниця", регiональними фiлiями ПАТ "Укрзалiзниця", фiлiями ПАТ "Укрзалiзниця");
28) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є їхнiм предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства (для правочинiв, що вчиняються товариством з ПАТ "Укрзалiзниця", регiональними фiлiями ПАТ "Укрзалiзниця", фiлiями ПАТ "Укрзалiзниця");
29) погодження здiйснення товариством iнвестицiй та/або додаткових внескiв у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб, акцiонером (засновником, учасником) яких є товариство, погодження прийняття рiшення про вступ товариства до складу акцiонерiв (засновникiв, учасникiв), про припинення участi в юридичних особах, акцiонером (засновником, учасником) яких є товариство, вирiшення всiх питань та реалiзацiя всiх прав, що випливають з володiння товариством корпоративними правами, якщо iнше не передбачено законодавством та цим Статутом;
30) погодження органiзацiйної структури товариства та штатного розпису товариства;
31) погодження розподiлу обов'язкiв мiж членами правлiння товариства, а також внесення змiн до нього.
Голова Наглядової ради:
1) органiзовує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;
2) скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань;
3) розподiляє обов'язки мiж членами Наглядової ради та визначає обсяг повноважень щодо здiйснення частини функцiй голови Наглядової ради;
4) пiдписує документи, якi затвердженi (прийнятi) Наглядовою радою або складенi вiдповiдно до її рiшень;
5) органiзовує роботу зi створення комiтетiв Наглядової ради, координує дiяльнiсть i зв'язки комiтетiв мiж собою та з iншими органами та посадовими особами Товариства;
6) здiйснює iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї поточної дiяльностi Наглядової ради в межах її повноважень.
7) пiдписує вiд iменi Товариства трудовi договори (контракти) з головою та членами правлiння Товариства;

ПРАВЛIННЯ (п.13.6, п.13.7 Статуту):
Голова та члени правлiння товариства виконують свої функцiї згiдно з розподiлом обов'язкiв мiж головою та членами правлiння товариства, який погоджується наглядовою радою товариства.
До компетенцiї правлiння належить:
1) органiзацiя виконання рiшень та рекомендацiй загальних зборiв, наглядової ради, ревiзiйної комiсiї, забезпечення вiдповiдностi дiяльностi товариства вимогам законодавства;
2) вирiшення питань органiзацiї господарської дiяльностi, фiнансування, ведення облiку та звiтностi, участi у господарських товариствах, придбання пакетiв акцiй iнших акцiонерних товариств;
3) прийняття за погодженням з наглядовою радою рiшення про здiйснення iнвестицiй та/або додаткових внескiв у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб, акцiонером (засновником, учасником) яких є товариство, про вступ товариства до складу акцiонерiв (засновникiв, учасникiв), про припинення участi в юридичних особах, акцiонером (засновником, учасником) яких є товариство, вирiшення всiх питань та реалiзацiя всiх прав, що випливають з володiння товариством корпоративними правами, якщо iнше не передбачено законодавством та цим Статутом;
4) розроблення (пiдготовка) та надання наглядовiй радi проектiв основних напрямiв та перспективних планiв (програм) товариства, звiтiв про виконання затверджених загальними зборами планiв та програм;
5) розроблення i затвердження поточних планiв дiяльностi товариства;
6) надання на вимогу наглядової ради та/або загальних зборiв звiтiв про дiяльнiсть правлiння, голови та членiв правлiння;
7) складання та розробка стратегiї розвитку товариства, iнвестицiйних планiв (програм), рiчного фiнансового плану товариства, рiчної фiнансової звiтностi товариства та подання їх на погодження наглядовiй радi й на затвердження загальним зборам пiсля погодження наглядовою радою;
8) забезпечення складання та надання наглядовiй радi товариства квартальних та рiчних звiтiв товариства;
9) попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї загальних зборiв i наглядової ради, та пiдготовка у зв'язку з цим вiдповiдних матерiалiв;
10) забезпечення формування фондiв, необхiдних для проведення товариством статутної дiяльностi;
11) прийняття рiшення про створення постiйно дiючих рад/комiтетiв товариства, визначення порядку їхньої дiяльностi, призначення їхнiх керiвникiв та заступникiв керiвникiв;
12) прийняття рiшення про вчинення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує еквiвалент 100 000 (сто тисяч) доларiв США, але не бiльше еквiвалента 200 000 (двiстi тисяч) доларiв США за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення такого правочину;
13) затвердження внутрiшнiх документiв товариства, у тому числi тих, що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв товариства, а також регулюють поточну дiяльнiсть товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради;
14) встановлення форм, системи i порядку оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв товариства згiдно з вимогами законодавства, визначення розмiрiв посадових окладiв працiвникiв товариства з урахуванням обмежень, встановлених законодавством та цим Статутом;
15) забезпечення розробки органiзацiйної структури товариства i штатного розпису товариства, подання їх на погодження наглядовiй радi товариства та затвердження їх пiсля погодження наглядовою радою товариства;
16) затвердження штатних розписiв фiлiй, представництв i призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй i представництв;
17) керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
18) затвердження перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть товариства, пiсля погодження з наглядовою радою товариства;
19) затвердження облiкової полiтики товариства пiсля погодження її загальними зборами; 
20) вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради.

РЕВIЗIЙНА КОМIСIЯ
Ревiзiйна комiсiя (п.12.13 Статуту, п.4.4, 4.5 положення про ревiзiйну комiсiю):
Члени ревiзiйної комiсiї мають право:
1) отримувати вiд посадових осiб органiв товариства матерiали, бухгалтерськi та iншi документи, необхiднi для належного виконання покладених на неї функцiй;
2) отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб органiв i працiвникiв товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї ревiзiйної комiсiї;
3) оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi засоби i матерiальнi цiнностi товариства, та перевiряти їх фактичну наявнiсть;
4) вносити пропозицiї на розгляд загальних зборiв i наглядової ради, у тому числi щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства;
5) iнiцiювати проведення позачергового засiдання наглядової ради товариства у зв'язку з виявленням загрози iнтересам товариства або iстотних порушень обов'язкiв посадовими особами органiв товариства;
6) брати участь у засiданнях наглядової ради та загальних зборах товариства з правом дорадчого голосу у випадках, якщо таке засiдання було iнiцiйоване ревiзiйною комiсiєю або на засiданнi розглядаються проект рiчної звiтностi, висновок аудитора.
	Ревiзiйна комiсiя зобов'язана:
1) проводити перевiрки та спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
2) за результатами перевiрки своєчасно готувати довiдку по кожному питанню та висновки, якi повиннi мiстити iнформацiю про фактичний стан справ, позитивнi та негативнi тенденцiї, причини, ризики, шляхи вирiшення, пропозицiї щодо реагування та прийняття управлiнських рiшень та надавати їх вищому органу або iнiцiатору проведення позапланової перевiрки;
3) доповiдати вищому органу про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення;
4) негайно iнформувати вищий орган про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок;
5) здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення.
Голова ревiзiйної комiсiї:
1) органiзує роботу ревiзiйної комiсiї;
2) скликає засiдання ревiзiйної комiсiї та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань ревiзiйної комiсiї;
3) доповiдає про результати проведених ревiзiйною комiсiєю перевiрок вищому органу;
4) пiдтримує постiйнi контакти з iншими органами та посадовими особами Товариства.


10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
Виконання вимог Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480.

Iнша iнформацiя складається зi Звiту про корпоративне управлiння за фiнансовий рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 р., подання якого вимагається ст. 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480, який є окремою частиною Звiту керiвництва (далi - Iнша iнформацiя).

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за Iншу iнформацiю.

Управлiнський персонал компанiї несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку Iншої iнформацiї вiдповiдно до законодавства.
Управлiнський персонал та тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, зобов'язанi забезпечити, щоб Звiт керiвництва разом iз Звiтом про корпоративне управлiння вiдповiдали вимогам, передбаченим Законом України "Про бухгалтерський облiк в Українi" вiд 16.07.1999 № 996 та Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480 (далi - Закон про цiннi папери).

Вiдповiдальнiсть аудитора за перевiрку Iншої iнформацiї

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновку з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.
У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю, iдентифiкованою вище, та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення.
Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно iншої iнформацiї, отриманої до дати звiту аудитора, ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.
Нашим обов'язком вiдповiдно до вимог Закону про цiннi папери також є надання висновку про те, чи пiдготовлений Звiт про корпоративне управлiння вiдповiдно до встановлених вимог та чи узгоджується такий звiт iз внутрiшнiми, корпоративними та статутними документами за звiтний перiод.

Висновок щодо Звiту про корпоративне управлiння.

На пiдставi роботи, проведеної пiд час аудиту, на нашу думку, Звiт про корпоративне управлiння пiдготовлено вiдповiдно до вимог, викладених у частинi 3 ст. 40-1 Закону про цiннi папери.
Вiдповiдно до додаткових вимог Закону про цiннi папери ми повiдомляємо, що iнформацiя у Звiтi про корпоративне управлiння стосовно:
- опису основних характеристик внутрiшнього контролю i управлiння ризиками пiдприємства,
- перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй пiдприємства,
- будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах пiдприємства,
- про порядок призначення та звiльнення посадових осiб пiдприємства,
- повноваження посадових осiб пiдприємства
узгоджується iз iнформацiєю, яка мiститься у внутрiшнiх, корпоративних та статутних документах за звiтний перiод, що закiнчився 31.12.2018 року.
Крiм того, пiд час аудиту Звiту про корпоративне управлiння ми перевiрили, що  iнформацiя, розкриття якої вимагається пп. 1-4 частини 3 ст. 40-1 Закону про цiннi папери, а саме:
- посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується пiдприємство, або на кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який пiдприємство  добровiльно вирiшило застосовувати з розкриттям вiдповiдної iнформацiї про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги.
- про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на зборах рiшень,
- про персональний склад Наглядової ради та колегiального виконавчого пiдприємства, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень
розкрита у звiтi про корпоративне управлiння повнiстю у вiдповiдностi до вимог ст. 40-1 Закону про цiннi папери.



Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій





Прості іменні
Привілейовані іменні
Акцiонерне товариство "Українська залiзниця"
40075815
03680, Україна, Запорізька обл., Печерський р-н, Київ, Тверська, 5
294 815 068
100
294 815 068
0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій



Прості іменні
Привілейовані іменні





Усього
294 815 068
100
294 815 068
0
X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій
Кількість акцій (шт.)
Номінальна вартість (грн)
Права та обов'язки
Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акцiя проста бездокументарна iменна
294 815 068
0,25
Акцiонер товариства має право:
1) брати участь в управлiннi товариством на умовах, визначених законодавством, цим Статутом та внутрiшнiми документами товариства;
2) брати участь у розподiлi прибутку товариства та одержувати його частку (дивiденди) в порядку i у спосiб, що передбаченi законодавством i цим Статутом;
3) отримувати iнформацiю про господарську дiяльнiсть товариства в порядку i в обсягах, визначених законодавством i цим Статутом;
4) у разi здiйснення товариством додаткової емiсiї акцiй шляхом приватного розмiщення користуватися переважним правом на придбання всiх або частини додатково розмiщуваних акцiй товариства;
5) у разi лiквiдацiї товариства отримувати частину майна товариства або вартiсть частини майна товариства в порядку, встановленому законодавством;
6) обирати посадових осiб органiв товариства;
7) у передбачених законодавством випадках захищати в судовому порядку свої права, у тому числi вимагати вiд товариства вiдшкодування збиткiв.
Акцiонер має також iншi права, передбаченi законодавством, цим Статутом та внутрiшнiми документами товариства.
Акцiонер зобов'язаний:
1) дотримуватися вимог цього Статуту, iнших внутрiшнiх документiв товариства;
2) виконувати свої зобов'язання перед товариством;
3) не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть товариства, а також виконувати iншi обов?язки, визначенi законодавством та цим Статутом.

У 2018 роцi емiсiя, торгiвля цiнними паперами емiтента на бiржовому та органiзацiйно-оформленому позабiржовому ринках не здiйснювалась. Заяви для допуску на бiржу та на участь в лiстингу не подавались. Спосiб розмiщення - .
Примітки:

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Міжнародний ідентифікаційний номер
Тип цінного папера
Форма існування та форма випуску
Номінальна вартість (грн)
Кількість акцій (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
09.07.2010
№514/1/10
ДКЦПФР
UA4000079420
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
0,25
294 815 068
73 703 767
100
Опис
У 2018 роцi емiсiя, торгiвля цiнними паперами емiтента на бiржовому та органiзацiйно-оформленому позабiржовому ринках не здiйснювалась. Заяви для допуску на бiржу та на участь в лiстингу не подавались. Спосiб розмiщення - .

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Міжнародний ідентифікаційний номер
Кількість акцій у випуску (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)
Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)
Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) 
1
2
3
4
5
6
7
8
09.07.2010
№514/1/10
UA4000079420
294 815 068
0,25
294 815 068
0
0
Опис:
У 2018 роцi не було накладання обмежень.

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році
Інформація про виплату дивідендів
За результатами звітного періоду
У звітному періоді

за простими акціями
за привілейованими акціями
за простими акціями
за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.
0
0
0
0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.
0
0
0
0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.
0
0
0
0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів




Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів




Спосіб виплати дивідендів
-
-
-
-
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату




Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату




Опис
У 2018 роцi дивiденти ненараховувались та невиплачувались. За результатами дiльностi за 2017 рiк отриман збиток в сумi 33326 тис.грн. 
У звiтному перiодi станом на дату складання звiту рiшення про нарахування та виплату девiдентiв не надходило.


XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів
Власні основні засоби (тис. грн)
Орендовані основні засоби (тис. грн)
Основні засоби, усього (тис. грн)

на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
1. Виробничого призначення:
100 795
97 570
0
0
100 795
97 570
  будівлі та споруди
72 573
70 980
0
0
72 573
70 980
  машини та обладнання
26 207
24 849
0
0
26 207
24 849
  транспортні засоби
1 689
1 451
0
0
1 689
1 451
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інші
326
290
0
0
326
290
2. Невиробничого призначення:
7 285
8 594
0
0
7 285
8 594
  будівлі та споруди
6 861
7 620
0
0
6 861
7 620
  машини та обладнання
249
712
0
0
249
712
  транспортні засоби
17
0
0
0
17
0
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інвестиційна нерухомість
0
0
0
0
0
0
  інші
158
262
0
0
158
262
Усього
108 080
106 164
0
0
108 080
106 164
Опис
На пiдприємствi використовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї основних засобiв, що вiдображено в облiковiй полiтицi. Облiк вартостi, яка амортизується, ведеться за кожним обєктом, що входить до складу окремої групи основних засобiв. Диапазон термiнiв корисного використання основних засобiв вiд 1 до 87 рокiв. 
Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець року дорiвнює 83,08%.
Ступiнь використання основних засобiв дорiвнює 70 %. В оренду основнi засоби завод не надає.
1. Основнi засоби вiдображенi у балансi слiдуючим чином:
виробничого призначення - по переоцiненiй вартостi, отриманої у наслiдку експертної оцiнки та її залишкова вартiсть складає 
- на початок перiоду - 100795 тис.грн., на кiнець перiоду - 97570 тис.грн.;
невиробничого призначення - по залишковiй вартостi - на початок перiоду - 7285 тис.грн., на кiнець перiоду - 8594 тис.грн..
Первiсна вартiсть основних засобiв на початок перiоду 618671 тис.грн., сума зносу 510591 тис.грн.
Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець перiоду 627383 тис.грн., сума зносу 521219 тис.грн.
2. Надiйшло за рiк основних засобiв - 3434 тис.грн.. Проведено модернiзацiй та покращень основних засобiв на суму 2580 тис.грн. 
3. У 2018 роцi вiдбулося списання повнiстю замортизованих основних засобiв, первiсна вартiсть якiх складала 107 тис.грн..
4. Залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець перiоду 106164 тис.грн..

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)
133 884
132 717
Статутний капітал (тис.грн)
73 704
73 704
Скоригований статутний капітал (тис.грн)
73 704
73 704
Опис
Вартiсть чистих активiв товариства складає 133884 тис.грн., а статутний капiтал - 73704 тис.грн.
Вартiсть чистих активiв розрахована, як рiзниця мiж активами та зобовязаннями пiдприємства.
Висновок
Вартiсть чистих активiв товариства бiльше нiж розмiр статутного капiталу, що вiлповiдає вимогам законодавства.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Дата виникнення
Непогашена частина боргу (тис. грн)
Відсоток за користування коштами (відсоток річних)
Дата погашення
Кредити банку
X
0
X
X
у тому числі:

Зобов’язання за цінними паперами
X
0
X
X
у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за векселями (всього)
X
0
X
X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):
X
0
X
X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):
X
0
X
X
Податкові зобов'язання
X
9 734
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0
X
X
Інші зобов'язання та забезпечення
X
256 428
X
X
Усього зобов'язань та забезпечень
X
266 162
X
X
Опис
Термiн погашення податкових та iнших зобовязань у сiчнi - лютому 2019 року. Iнформацiя про зобов язання та забезпечення складається з поточних 263205 тис.грн. та довгострокових 2957 тис.грн.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№ з/п
Основні види продукції
Обсяг виробництва
Обсяг реалізованої продукції


у натуральній формі (фізична одиниця виміру)
у грошовій формі (тис.грн)
у відсотках до всієї виробленої продукції
у натуральній формі (фізична одиниця виміру)
 у грошовій формі (тис.грн)
у відсотках до всієї реалізованої продукції
1
2
3
4
5
6
7
8
1
ремонт локомотивiв
55 шт.
518643
85,7
56 шт.
528055
85,86
2
ремонт лiнiйної продукцiї
631 шт.
82745
13,67
623 шт.
74701
12,15
5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п
Склад витрат
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1
2
3
1
матерiальнi витрати
52,24
2
оплата працi
30,67
3
вiдрахування на соцiальнi заходи
6,64
4
iншi операцiйнi витрати
8,89

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Капiтал"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи
20503140
Місцезнаходження
69035, Україна, Запорізька обл., Днiпровський р-н, Запорiжжя, Пр. Соборний, 170-б, прим.1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
лiцензiя 4645
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв
Дата видачі ліцензії або іншого документа
24.09.2015
Міжміський код та телефон
0612131745
Факс
0612135760
Вид діяльності
Послуги щодо бухгалтерського облiку по коду 69.20.2
Опис
Послуги щодо бухгалтерського облiку необхiднi для забезпечення якiсного iнформацiйного консультування з питань фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства.

КОДИ
Дата
31.12.2018
Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електровозоремонтний завод"
за ЄДРПОУ
01056273
Територія
Запорізька область, Жовтневий р-н
за КОАТУУ
2310136300
Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності
Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів
за КВЕД
33.17
Середня кількість працівників: 1944
Адреса, телефон: 69095 Запорiжжя, 2, 0617203811
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
v
за міжнародними стандартами фінансової звітності


Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 p.
Форма №1
Код за ДКУД
1801001
Актив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
    I. Необоротні активи



Нематеріальні активи
1000
15 141
15 338
    первісна вартість
1001
16 963
17 327
    накопичена амортизація
1002
( 1 822 )
( 1 989 )
Незавершені капітальні інвестиції
1005
6 335
6 751
Основні засоби
1010
108 080
106 164
    первісна вартість
1011
618 671
627 383
    знос
1012
( 510 591 )
( 521 219 )
Інвестиційна нерухомість
1015
0
0
    первісна вартість
1016
0
0
    знос
1017
( 0 )
( 0 )
Довгострокові біологічні активи
1020
0
0
    первісна вартість
1021
0
0
    накопичена амортизація
1022
( 0 )
( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:



    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030
0
0
    інші фінансові інвестиції
1035
5
5
Довгострокова дебіторська заборгованість
1040
0
0
Відстрочені податкові активи
1045
0
0
Гудвіл
1050
0
0
Відстрочені аквізиційні витрати
1060
0
0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
1065
0
0
Інші необоротні активи
1090
0
0
Усього за розділом I
1095
129 561
128 258
    II. Оборотні активи



Запаси
1100
166 977
179 417
Виробничі запаси
1101
57 472
54 400
Незавершене виробництво
1102
50 142
58 061
Готова продукція
1103
59 233
66 758
Товари
1104
130
198
Поточні біологічні активи
1110
0
0
Депозити перестрахування
1115
0
0
Векселі одержані
1120
0
0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
1125
32 204
60 608
Дебіторська заборгованість за розрахунками:



    за виданими авансами
1130
3 329
1 542
    з бюджетом
1135
8 689
8 439
    у тому числі з податку на прибуток
1136
8 688
8 439
    з нарахованих доходів
1140
0
0
    із внутрішніх розрахунків
1145
0
0
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
570
850
Поточні фінансові інвестиції
1160
0
0
Гроші та їх еквіваленти
1165
15 771
1 688
Готівка
1166
7
10
Рахунки в банках
1167
15 764
1 678
Витрати майбутніх періодів
1170
42
53
Частка перестраховика у страхових резервах
1180
0
0
у тому числі в:



    резервах довгострокових зобов’язань
1181
0
0
    резервах збитків або резервах належних виплат
1182
0
0
    резервах незароблених премій
1183
0
0
    інших страхових резервах
1184
0
0
Інші оборотні активи
1190
18 917
19 191
Усього за розділом II
1195
246 499
271 788
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
0
0
Баланс
1300
376 060
400 046

Пасив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
    I. Власний капітал



Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
73 704
73 704
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
1401
0
0
Капітал у дооцінках
1405
53 441
51 644
Додатковий капітал
1410
28 108
27 967
Емісійний дохід
1411
0
0
Накопичені курсові різниці
1412
0
0
Резервний капітал
1415
3 364
3 364
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
-25 900
-22 795
Неоплачений капітал
1425
( 0 )
( 0 )
Вилучений капітал
1430
( 0 )
( 0 )
Інші резерви
1435
0
0
Усього за розділом I
1495
132 717
133 884
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення



Відстрочені податкові зобов’язання
1500
2 957
2 957
Пенсійні зобов’язання
1505
0
0
Довгострокові кредити банків
1510
0
0
Інші довгострокові зобов’язання
1515
0
0
Довгострокові забезпечення
1520
0
0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
0
0
Цільове фінансування
1525
0
0
Благодійна допомога
1526
0
0
Страхові резерви
1530
0
0
у тому числі:



    резерв довгострокових зобов’язань
1531
0
0
    резерв збитків або резерв належних виплат
1532
0
0
    резерв незароблених премій
1533
0
0
    інші страхові резерви
1534
0
0
Інвестиційні контракти
1535
0
0
Призовий фонд
1540
0
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
0
Усього за розділом II
1595
2 957
2 957
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення



Короткострокові кредити банків
1600
0
0
Векселі видані
1605
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за:



    довгостроковими зобов’язаннями
1610
0
0
    товари, роботи, послуги
1615
117 712
134 502
    розрахунками з бюджетом
1620
7 320
9 734
    у тому числі з податку на прибуток
1621
0
0
    розрахунками зі страхування
1625
1 351
2 694
    розрахунками з оплати праці
1630
5 514
9 794
    одержаними авансами
1635
103 703
99 076
    розрахунками з учасниками
1640
0
0
    із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
    страховою діяльністю
1650
0
0
Поточні забезпечення
1660
4 047
6 553
Доходи майбутніх періодів
1665
12
337
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
727
515
Усього за розділом IІІ
1695
240 386
263 205
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
0
0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
Баланс
1900
376 060
400 046
Примітки: 1. Основнi засоби вiдображенi у балансi слiдуючим чином:
- промислова група - залишкова вартiсть на початок перiоду 100795 тис.грн., на кiнець перiоду 106164 тис.грн. 
- непромислова група - залишкова вартiсть на початок перiоду 7285 тис.грн., на кiнець перiоду 8594 тис.грн. 
2. На пiдприємствi використовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї основних засобiв, що вiдображено в облiковiй полiтицi. Облiк вартостi, яка амортизується, ведеться за кожним обєктом, що входить до складу окремої групи основних засобiв. Диапазон термiнiв корисного використання основних засобiв вiд 1 до 87 рокiв.
3. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок перiоду 618671 тис.грн., сума зносу 510591 тис.грн. 
4. Надiйшло за рiк основних засобiв - 3434 тис.грн. Полiпшено та модернiзовано основних засобiв на суму 2580 тис.грн. 
5. У 2018 роцi вiдбулося списання повнiстю амортизованих основних засобiв, первiсна вартiсть яких 107 тис.грн. 
6. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець перiоду 627383 тис.грн., сума зносу 521219 тис.грн. 
7. Вартiсть основних засобiв на кiнець перiоду, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi - 627383 тис.грн. 
Нематерiальнi активи. 
1. Нематерiальнi активи у балансi вiдображенi по переоцiненiй вартостi, яка була отримана в процесi корпоратизацiї внаслiдок експертної оцiнки. 
2. Нематерiальнi активи на пiдприємствi амортизуються по прямолiнiйному методу. Диапазон термiнiв корисного користування вiд 2 мiсяцiв до 10 рокiв. 
3. Первiсна вартiсть НМА на початок перiоду 16963 тис.грн., сума зносу 1822 тис.грн. 
4. У 2018 роцi придбали НМА на сумму 368 тис.грн. 
5. Сума нарахованої амортизацiї 171 тис.грн. 
6. Первiсна вартiсть НМА на кiнець перiоду 17327 тис.грн., сума зносу 1989 тис.грн. 
Незавершене будiвництво. 
Сума незавершеного будiвництва на кiнець перiоду дорiвнює 6751 тис.грн. Вона складається: з модернiзацiї заводської котельнi - 4042 тис.грн., невведеного обладнання - 2709 тис.грн.
Незавершене виробництво. 
Виходячи з того, що технологiчний ремонтний цикл займає до 76 днiв, на пiдприємствi завжди iснує незавершене виробництво, що негативно пов`язано з обiговiстю оборотних коштiв. На кiнець перiоду сума незавершеного виробництва склала 58061 тис.грн., що складає - 21,36 % вiд загальної суми оборотних активiв. 
Готова продукцiя. 
Залишок готової продукцiї на кiнець перiоду становить 66758 тис.грн. 
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2018 року (60 608 тис.грн.) збiльшилася у порiвняннi з початком 2018 року                   (32 204 тис.грн.) на  28 404 тис.грн. у зв'язку з реалiзацiєю продукцiї яка вiдвантажена в останнi днi року Крiм того, договорами передбачена попередня оплата, що значно зменшує дебiторську заборгованiсть АТ "Укрзалiзниця" перед товариством. 
На кiнець перiоду загальна сума грошових коштiв складається з залишку на розрахунковому рахунку - 1678 тис.грн., залишкiв в касi пiдприємства - 10 тис.грн. 
Протягом року на завод надходили кошти вiд споживачiв переважно за реалiзовану продукцiю.
Витрати майбутнiх перiодiв.
На кiнец перiоду у балансi сума 53 тис.грн. 
Cтатутний капiтал.
Статутний капiтал пiдприємства на кiнець року дорiвнює 73703767 грн. Вiн складається з 294815068 простих iменних акцiй номiналом 0,25 грн. кожна. Єдиним акцiонером є ПАТ "Укрзалiзниця" їй належить 100% акцiй. 

Кредиторська заборгованiсть станом на 31.12.2018 року склала 262 868 тис. грн., у т.ч.:
1.	за розрахунками з бюджетом - 9 734 тис. грн.;
2.	за розрахунки за страхування - 2 694 тис. грн.;
3.	за розрахунками з оплати працi - 9 794 тис. грн.;
4.	за товари, роботи, послуги - 134 502 тис. грн.;
5.	по отриманим авансам - 99 076 тис. грн., 
в т.ч. вiд АТ "УЗ" -  88 285 тис. грн.;
6.	iнша заборгованiсть - 515 тис. грн.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги склала 134 502 тис. грн., що на 16 790 тис. грн. бiльше нiж на початок 2018 року (117 712 тис. грн.). 


Керівник				Горобець М.П.

Головний бухгалтер			Ворушило С.О.
КОДИ
Дата
31.12.2018
Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електровозоремонтний завод"
за ЄДРПОУ
01056273

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік
Форма №2
І. Фінансові результати
Код за ДКУД
1801003
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2000
615 047
412 887
Чисті зароблені страхові премії
2010
0
0
Премії підписані, валова сума
2011
0
0
Премії, передані у перестрахування
2012
( 0 )
( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
2013
0
0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
2014
0
0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
2050
( 553 150 )
( 389 960 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
2070
( 0 )
( 0 )
Валовий:
    прибуток
2090
61 897
22 927
    збиток
2095
( 0 )
( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань
2105
0
0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
2110
0
0
Зміна інших страхових резервів, валова сума
2111
0
0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
2112
0
0
Інші операційні доходи
2120
6 861
9 676
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2121
0
0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2122
0
0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування
2123
0
0
Адміністративні витрати
2130
( 34 377 )
( 38 603 )
Витрати на збут
2150
( 3 877 )
( 2 634 )
Інші операційні витрати
2180
( 31 479 )
( 20 507 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2181
0
0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2182
0
0
Фінансовий результат від операційної діяльності:
    прибуток
2190
0
0
    збиток
2195
( 975 )
( 29 141 )
Дохід від участі в капіталі
2200
0
0
Інші фінансові доходи
2220
1 146
0
Інші доходи
2240
300
265
Дохід від благодійної допомоги
2241
0
0
Фінансові витрати
2250
( 0 )
( 0 )
Втрати від участі в капіталі
2255
( 0 )
( 0 )
Інші витрати
2270
( 8 )
( 283 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
2275
0
0
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток
2290
463
0
    збиток
2295
( 0 )
( 29 159 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
0
-4 167
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
2305
0
0
Чистий фінансовий результат:
    прибуток
2350
463
0
    збиток
2355
( 0 )
( 33 326 )
II. Сукупний дохід
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
845
1 143
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
0
0
Накопичені курсові різниці
2410
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств
2415
0
0
Інший сукупний дохід
2445
0
0
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
845
1 143
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
2455
( 0 )
( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
845
1 143
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
1 308
-32 183
III. Елементи операційних витрат
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Матеріальні затрати
2500
332 460
279 332
Витрати на оплату праці
2505
195 168
152 897
Відрахування на соціальні заходи
2510
43 267
33 959
Амортизація
2515
8 921
9 019
Інші операційні витрати
2520
56 580
39 149
Разом
2550
636 396
514 356
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Середньорічна кількість простих акцій
2600
294 815 068
294 815 068
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
2605
294 815 068
294 815 068
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
0,001570
0,113040
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2615
0,001570
0,113040
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0,00
0,00
Примітки: За 2018 р. одержано доходу -  623354 тис.грн.
у тому числi:
- вiд реалiзацiї продукцiї - 615047 тис.грн.,
- iншi операцiйнi доходи - 6861 тис.грн.
у тому числi 
- доходи вiд соцiально - культурної та житлової сфери - 2104 тис.грн.;
- iншi операцiйнi доходи - 2018 тис.грн.;
- списання кредиторської заборгованостi - 78 тис.грн.;
- вiд реалiзацiї оборотних активiв - 2579 тис.грн.;
- операцiйна оренда - 35 тис.грн.;
- нестачi вiд псування цiнностей - 1 тис.грн.;
- повернення виплат мобiлiзованим - 46 тис.грн.. 
- iншi доходи - 300 тис.грн.
- iншi фiнансовi доходи - 1146 тис.грн.
За 2017 р. витрати склали - 622891 тис.грн.
у тому числi :
- собiвартiсть реалiзованої продукцiї - 553150 тис.грн., 
- адмiнiстративнi витрати - 34377 тис.грн., 
- витрати на збут - 3877 тис.грн., 
- iншi операцiйнi витрати - 31479 тис.грн.
у тому числi :
- матерiальна допомога - 22 тис грн.
- собiвартiсть реалiзованих оборотних активiв - 2028 тис.грн.
- резерв сумнiвних боргiв - 46 тис.грн.
- штрафи, пенi - 950 тис.грн.
- витрати на утримання житлової та соцiальної сфери - 7927 тис.грн
- списання безнадiйних боргiв - 12 тис.грн.
- резерв на знецiнення запасiв - 7893 тис.грн.
- середнiй заробiток мобiлiзованим - 2183 тис.грн.
- нестачi та псування цiнностей - 125 тис.грн.
- iншi витрати - 10293 тис.грн. 
- iншi витрати - 8 тис.грн.
Фiнансовий результат до оподаткування - 463 тис.грн, 
Чистий прибуток - 463 тис.грн. 
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Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2018 рік
Форма №3
Код за ДКУД
1801004

Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:



Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000
0
0
Повернення податків і зборів
3005
0
0
 у тому числі податку на додану вартість
3006
0
0
Цільового фінансування
3010
0
0
Надходження від отримання субсидій, дотацій
3011
0
0
Надходження авансів від покупців і замовників
3015
0
0
Надходження від повернення авансів
3020
0
0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
3025
0
0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
3035
0
0
Надходження від операційної оренди
3040
0
0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 
3045
0
0
Надходження від страхових премій
3050
0
0
Надходження фінансових установ від повернення позик
3055
0
0
Інші надходження
3095
0
0
Витрачання на оплату: 



Товарів (робіт, послуг)
3100
( 0 )
( 0 )
Праці
3105
( 0 )
( 0 )
Відрахувань на соціальні заходи
3110
( 0 )
( 0 )
Зобов'язань з податків і зборів
3115
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток
3116
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість
3117
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів
3118
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату авансів
3135
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів
3140
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків
3145
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами
3150
( 0 )
( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик
3155
( 0 )
( 0 )
Інші витрачання
3190
( 0 )
( 0 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195
0
0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:



    фінансових інвестицій
3200
0
0
    необоротних активів
3205
0
0
Надходження від отриманих:



    відсотків
3215
0
0
    дивідендів
3220
0
0
Надходження від деривативів
3225
0
0
Надходження від погашення позик
3230
0
0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3235
0
0
Інші надходження
3250
0
0
Витрачання  на придбання:



    фінансових інвестицій
3255
( 0 )
( 0 )
    необоротних активів
3260
( 0 )
( 0 )
Виплати за деривативами
3270
( 0 )
( 0 )
Витрачання на надання позик
3275
( 0 )
( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3280
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
3290
( 0 )
( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
3295
0
0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:



Власного капіталу
3300
0
0
Отримання позик
3305
0
0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
3310
0
0
Інші надходження
3340
0
0
Витрачання  на:



Викуп власних акцій
3345
( 0 )
( 0 )
Погашення позик
3350
( 0 )
( 0 )
Сплату дивідендів
3355
( 0 )
( 0 )
Витрачання на сплату відсотків
3360
( 0 )
( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
3365
( 0 )
( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
3370
( 0 )
( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах
3375
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
3390
( 0 )
( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3395
0
0
Чистий рух коштів за звітний період
3400
0
0
Залишок коштів на початок року
3405
0
0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
0
0
Залишок коштів на кінець року
3415
0
0
Примітки: Форма 3 складається за непрямим методом.
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Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
За 2018 рік
Форма №3-н
Код за ДКУД
1801006

Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року


надход- ження
видаток
надход- ження
видаток
1
2
3
4
5
6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності





Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування
3500
463
0
0
29 159
Коригування на: 
    амортизацію необоротних активів
3505
8 921
Х
9 019
Х
    збільшення (зменшення) забезпечень
3510
2 506
0
1 114
0
    збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць
3515
0
0
0
0
    збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших не грошових операцій
3520
0
1 438
18
0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі
3521
0
0
0
0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання
3522
0
0
0
0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття
3523
0
0
0
0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 
3524
0
0
0
0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 
3526
0
0
0
0
Фінансові витрати 
3540
Х
0
Х
0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 
3550
0
39 621
0
61 196
Збільшення (зменшення) запасів 
3551
0
12 440
0
69 937
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 
3552
0
0
0
0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 
3553
0
28 404
24 388
0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 
3554
1 508
0
190
0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 
3556
0
11
15
0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 
3557
0
274
0
15 852
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 
3560
20 040
0
95 798
0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 
3561
16 790
0
13 390
0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 
3562
2 414
0
0
4 139
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 
3563
1 343
0
237
0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 
3564
4 280
0
1 825
0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 
3566
325
0
0
2
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань 
3567
0
5 112
84 487
0
Грошові кошти від операційної діяльності 
3570
0
9 129
15 594
0
Сплачений податок на прибуток 
3580
X
0
X
0
Сплачені відсотки 
3585
X
0
X
0
Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195
0
9 129
15 594
0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності





Надходження від реалізації: 
    фінансових інвестицій 
3200
0
X
0
X
    необоротних активів 
3205
0
Х
0
Х
Надходження від отриманих: 
    відсотків  
3215
0
Х
0
Х
    дивідендів 
3220
0
Х
0
Х
Надходження від деривативів 
3225
0
Х
0
Х
Надходження від погашення позик 
3230
0
Х
0
Х
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 
3235
0
Х
0
Х
Інші надходження 
3250
1 146
Х
0
Х
Витрачання  на придбання: фінансових 
    інвестицій 
3255
X
0
X
0
    необоротних активів
3260
X
2 491
X
4 493
Виплати за деривативами 
3270
X
0
X
0
Витрачання на надання позик 
3275
X
0
X
0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці  
3280
X
0
X
0
Інші платежі  
3290
X
3 609
X
2 076
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 
3295
0
4 954
0
6 569
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності





Надходження від: 
    Власного капіталу 
3300
0
Х
0
Х
    Отримання позик 
3305
0
Х
0
Х
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 
3310
0
Х
0
Х
Інші надходження 
3340
0
Х
0
Х
Витрачання на: 
    Викуп власних акцій 
3345
Х
0
X
0
    Погашення позик 
3350
Х
0
X
0
    Сплату дивідендів  
3355
Х
0
X
0
Витрачання на сплату відсотків 
3360
Х
0
X
0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 
3365
Х
0
X
0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 
3370
Х
0
X
0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 
3375
Х
0
X
0
Інші платежі 
3390
Х
0
X
0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 
3395
0
0
0
0
Чистий рух грошових коштів за звітний період  
3400
0
14 083
9 025
0
Залишок коштів на початок року 
3405
15 771
Х
6 746
Х
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 
3410
0
0
0
0
Залишок коштів на кінець року 
3415
1 688
0
15 771
0
Примітки: Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод видаток 14083 тис.грн., залишок коштiв на початок 15771 тис.грн. залишок коштiв пiдприємства на кiнець на поточному рахунку 1688 тис.грн., та в касi пiдприємства в сумi 10 тис.грн.
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Звіт про власний капітал
За 2018 рік
Форма №4
Код за ДКУД
1801005
Стаття
Код рядка
Зареєстрований капітал
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Всього
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Залишок на початок року
4000
73 704
53 441
28 108
3 364
-20 603
0
0
138 014
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
0
0
0
0
0
0
0
0
Виправлення помилок 
4010
0
0
0
0
-5 297
0
0
-5 297
Інші зміни 
4090
0
0
0
0
0
0
0
0
Скоригований залишок на початок року 
4095
73 704
53 441
28 108
3 364
-25 900
0
0
132 717
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 
4100
0
0
0
0
463
0
0
463
Інший сукупний дохід за звітний період 
4110
0
845
0
0
0
0
0
845
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 
4111
0
845
0
0
0
0
0
845
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 
4112
0
0
0
0
0
0
0
0
Накопичені курсові різниці 
4113
0
0
0
0
0
0
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 
4114
0
0
0
0
0
0
0
0
Інший сукупний дохід 
4116
0
0
0
0
0
0
0
0
Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
4200
0
0
0
0
0
0
0
0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу  
4205
0
0
0
0
0
0
0
0
Відрахування до резервного капіталу 
4210
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 
4215
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 
4220
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 
4225
0
0
0
0
0
0
0
0
Внески учасників: 
Внески до капіталу 
4240
0
0
0
0
0
0
0
0
Погашення заборгованості з капіталу 
4245
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій  
4260
0
0
0
0
0
0
0
0
Перепродаж викуплених акцій 
4265
0
0
0
0
0
0
0
0
Анулювання викуплених акцій 
4270
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення частки в капіталі 
4275
0
0
0
0
0
0
0
0
Зменшення номінальної вартості акцій 
4280
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни в капіталі 
4290
0
-2 642
-141
0
2 642
0
0
141
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 
4291
0
0
0
0
0
0
0
0
Разом змін у капіталі  
4295
0
-1 797
-141
0
3 105
0
0
1 167
Залишок на кінець року 
4300
73 704
51 644
27 967
3 364
-22 795
0
0
133 884
Примітки: Нерозподiлений прибуток минулого року у 2018 р. коригувався на 5297 тис.грн. 
В поточному роцi капiтал у дооцiнках збiльшився завдяки iндексацiї житлового фонду 845 тис.грн, а зменшився в рахунок списання дооцiнки в сумi пропорцiйно нарахованої амортизацiї 2642 тис.грн. Таким чином капiтал у дооцiнках на кiнець року склав 51644 тис.грн.. Додатковий капiтал зменшився за рахунок амортизацiї житлового фонду на 141 тис.грн. Таким чином додатковий капiтал на кiнець року склав 27967 тис.грн. За поточний рiк був одержаний прибуток  у сумi 463 тис.грн.. Нерозподiлений прибуток збiльшився завдяки списання дооцiнки в сумi, пропорцiйно нарахованої амортизацiї в сумi 2642 тис.грн. та за рахунок прибутку 463 тис.грн. Залишок на кiнець року нерозподiленого прибутку складає збиток 22795 тис.грн. 
З урахуванням всiх вищеназваних змiн залишок власного капiталу на кiнець року - 133884 тис.грн


Керівник				Горобець М.П.

Головний бухгалтер			Ворушило С.О.
XV. Відомості про аудиторський звіт
1
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Капiтал"
2
Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)
20503140
3
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
69035, м. Запорiжжя, вул. пр. соборний, 170-б, прим. 1
4
Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
4645
5
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)

6
Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності
з 01.01.2018 по 31.12.2018
7
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)
02 - із застереженням
8
Пояснювальний параграф (за наявності)
Ми звертаємо Вашу увагу на Примiтку 29 до цiєї фiнансової звiтностi стосовно iснування невизначеностi, що може вплинути на майбутнi операцiї, можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Пiдприємства та спроможнiсть Пiдприємства обслуговувати та платити за своїми боргами по мiрi настання термiнiв їх погашення, у зв'язку iз невизначенiстю у полiтичнiй сферi. 
Нашу думку не було модифiковано щодо цього питання.

9
Номер та дата договору на проведення аудиту
номер: 16/18, дата: 12.03.2019
10
Дата початку та дата закінчення аудиту
дата початку: 01.04.2019, дата закінчення: 24.04.2019
11
Дата аудиторського звіту
24.04.2019
12
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн
230 000,00
13
Текст аудиторського звіту

Думка iз застереженням 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "Запорiзький електровозоремонтний завод", що складається з Балансу (Звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2018 року, Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд), Звiту про рух грошових коштiв (за не прямим методом) та Звiту про власний капiтал за рiк, що закiнчився зазначеною датою, i примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного у роздiлi "Основа для думки iз застереженням" нашого звiту,  фiнансова звiтнiсть, що додається, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до Нацiональних стандартiв фiнансової звiтностi (ПСБО) та вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi вiд 16.07.1999 № 996 щодо складання фiнансової звiтностi.


Основа для думки iз застереженням

1) Пiдприємство не виправило залишки на початок звiтного перiоду та не  вiдобразило у Балансi станом на 01.01.2018 року (ряд. 1521) суму  довгострокового забезпечення за пенсiйними виплатами працiвникам у розмiрi 27 831 тис. грн., якi були розрахованi актуарiєм. Такий стан не вiдповiдає вимогам ПСБО 6 "Виправлення помилок та змiни у фiнансових звiтах" та ПСБО 26 "Виплати робiтникам". Також пiдприємством не було вiдображено станом на 31.12.2018 року суму довгострокового забезпечення за пенсiйними виплатами працiвникам у розмiрi 27 831 тис. грн. 
Якби пiдприємство вiдобразило цi суми у фiнансових звiтах, то сума збитку (ряд. 2355 Звiту про фiнансовi результати) була б збiльшена на 5 762 тис. грн., а сума актуарного прибутку була б збiльшена на 1 113 тис. грн.
2) Пiдприємством визнано дохiд вiд надання робiт без проведення оцiнки ступенi завершеностi таких робiт, що не вiдповiдає вимогам п. 10 та п. 11 ПСБО 15 "Дохiд". Ця помилка привела до завищення доходiв вiд реалiзацiї послуг на 1 882 тис. грн. Якби пiдприємство визнало дохiд вiд надання послуг у правильнiй оцiнцi, то сума збитку (ряд. 2355 Звiту про фiнансовi результати) була б збiльшена на 1 882 тис. грн., а  по ряд. 1665 Балансу були б визнанi доходи майбутнiх перiодiв у сумi 1882 тис. грн.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до компанiї згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Iншi питання 
Аудит фiнансової звiтностi Пiдприємства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, був проведений iншим аудитором, який випустив звiт незалежного аудитора, датований 13 квiтня 2018 року, з думкою iз застереженнями щодо наступних питань: 
- не визначення балансової вартостi запасiв за меншою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Фактично балансова вартiсть запасiв була визнана за собiвартiстю.
- не вiдображення у фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2017 р. забезпечень за пенсiйними виплатами працiвникам.

Пояснювальний параграф
Ми звертаємо Вашу увагу на Примiтку 29 до цiєї фiнансової звiтностi стосовно iснування невизначеностi, що може вплинути на майбутнi операцiї, можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Пiдприємства та спроможнiсть Пiдприємства обслуговувати та платити за своїми боргами по мiрi настання термiнiв їх погашення, у зв'язку iз невизначенiстю у полiтичнiй сферi. 
Нашу думку не було модифiковано щодо цього питання.

Iнша iнформацiя
Iнша iнформацiя складається iз iнформацiї, яка мiститься у Звiтi керiвництва (Звiтi з управлiння) за 2018 рiк за винятком Звiту про корпоративне управлiння, який є складовою частиною цього звiту, була отримана до дати Звiту аудитора. Iнша iнформацiя не є окремою фiнансовою звiтнiстю та нашим звiтом аудитора щодо неї.
Вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю несе управлiнський персонал компанiї. 
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновку з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.
У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю, iдентифiкованою вище, та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення.
Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно iншої iнформацiї, отриманої до дати звiту аудитора, ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. 

На основi проведеної нами роботи стосовно iншої iнформацiї, отриманої до дати звiту аудитора, ми не виявили викривлення iншої iнформацiї.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування компанiї

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi

Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
- iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
- оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. 
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.


2. Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв

2.1. Виконання вимог, передбачених ч. 4 ст. 75 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 р. № 514.
Пiд час перевiрки аудиторами не були виявленi факти, якi б вказували на те, що фiнансова звiтнiсть за 2018 р. складена на пiдставi недостовiрних та неповних даних про фiнансово-господарську дiяльнiсть Пiдприємства. 
Пiд час перевiрки аудиторами не були виявленi факти порушення законодавства пiд час проведення фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання фiнансової звiтностi.

2.2. Виконання вимог Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480.

Iнша iнформацiя складається зi Звiту про корпоративне управлiння за фiнансовий рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 р., подання якого вимагається ст. 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480, який є окремою частиною Звiту керiвництва (далi - Iнша iнформацiя).

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за Iншу iнформацiю.

Управлiнський персонал компанiї несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку Iншої iнформацiї вiдповiдно до законодавства.
Управлiнський персонал та тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, зобов'язанi забезпечити, щоб Звiт керiвництва разом iз Звiтом про корпоративне управлiння вiдповiдали вимогам, передбаченим Законом України "Про бухгалтерський облiк в Українi" вiд 16.07.1999 № 996 та Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480 (далi - Закон про цiннi папери).

Вiдповiдальнiсть аудитора за перевiрку Iншої iнформацiї

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновку з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.
У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю, iдентифiкованою вище, та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення.
Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно iншої iнформацiї, отриманої до дати звiту аудитора, ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.
Нашим обов'язком вiдповiдно до вимог Закону про цiннi папери також є надання висновку про те, чи пiдготовлений Звiт про корпоративне управлiння вiдповiдно до встановлених вимог та чи узгоджується такий звiт iз внутрiшнiми, корпоративними та статутними документами за звiтний перiод.

Висновок щодо Звiту про корпоративне управлiння.

На пiдставi роботи, проведеної пiд час аудиту, на нашу думку, Звiт про корпоративне управлiння пiдготовлено вiдповiдно до вимог, викладених у частинi 3 ст. 40-1 Закону про цiннi папери.
Вiдповiдно до додаткових вимог Закону про цiннi папери ми повiдомляємо, що iнформацiя у Звiтi про корпоративне управлiння стосовно:
- опису основних характеристик внутрiшнього контролю i управлiння ризиками пiдприємства,
- перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй пiдприємства,
- будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах пiдприємства,
- про порядок призначення та звiльнення посадових осiб пiдприємства,
- повноваження посадових осiб пiдприємства
узгоджується iз iнформацiєю, яка мiститься у внутрiшнiх, корпоративних та статутних документах за звiтний перiод, що закiнчився 31.12.2018 року.
Крiм того, пiд час аудиту Звiту про корпоративне управлiння ми перевiрили, що  iнформацiя, розкриття якої вимагається пп. 1-4 частини 3 ст. 40-1 Закону про цiннi папери, а саме:
- посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується пiдприємство, або на кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який пiдприємство  добровiльно вирiшило застосовувати з розкриттям вiдповiдної iнформацiї про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги.
- про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на зборах рiшень,
- про персональний склад Наглядової ради та колегiального виконавчого пiдприємства, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень
розкрита у звiтi про корпоративне управлiння повнiстю у вiдповiдностi до вимог ст. 40-1 Закону про цiннi папери.



XVI. Твердження щодо річної інформації
Фiнансова звiтнiсть, що додається, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до Нацiональних стандартiв фiнансової звiтностi (ПСБО) та вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi вiд 16.07.1999 № 996 щодо складання фiнансової звiтностi. Мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки Товариства. Звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан Товариства. 
Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi припущення про безперервнiсть дiяльностi пiдприємства. Припущення стосовно функцiонування пiдприємства у найближчому майбутньому зроблено на пiдставi розрахунку, який охоплює 12 мiсяцiв вiд звiтної дати.
У найближчому майбутньому пiдприємство продовжуватиме зазнавати вплив нестабiльної економiки в країнi.
Не можна спрогнозувати поширення зони збройного конфлiкту, руйнування iнфраструктури та зупинки виробничих потужностей. В результатi виникає суттєва невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї, можливiсть вiдшкодування вартостi активiв пiдприємства та здатнiсть її обслуговувати та виплачувати свої борги по мiрi настання строкiв їх погашення.
Фiнансова звiтнiсть пiдприємства пiдготовлена виходячи iз припущення про його функцiонування в майбутньому, яке передбачає спроможнiсть пiдприємства реалiзовувати активи та виконувати свої зобов'язання у ходi здiйснення звичайної дiяльностi.
Таким чином, фiнансова звiтнiсть не мiстить яких-небудь коригувань вiдображених сум активiв, якi були б необхiднi, якби пiдприємство було неспроможне продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому i якби пiдприємство реалiзовувало свої активи не в ходi звичайної дiяльностi.



XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення події
Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Вид інформації
1
2
3
19.02.2018
23.02.2018
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
17.05.2018
04.06.2018
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
22.06.2018
25.06.2018
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
21.06.2018
27.06.2018
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
29.08.2018
30.08.2018
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
31.08.2018
03.09.2018
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
03.09.2018
04.09.2018
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
20.08.2018
05.09.2018
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
17.09.2018
04.10.2018
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
28.09.2018
19.10.2018
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
19.10.2018
02.11.2018
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
31.10.2018
01.11.2018
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
09.11.2018
16.11.2018
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
19.11.2018
21.11.2018
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
31.12.2018
29.12.2018
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента


