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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

 

1. Загальні відомості
 
1.1. Повне найменування емітента  ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛЬВIВСЬКИЙ 

ЗАВОД РАДIОЕЛЕКТРОННОЇ МЕДИЧНОЇ АПАРАТУРИ
 
1.2. Організаційно-правова форма емітента  Публічне акціонерне товариство
 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента

 14308428

 
1.4. Місцезнаходження емітента  79019, Львівська, Шевченкiвський, м.Львiв, вул.Заводська, 31
 
1.5. Міжміський код, телефон та факс 
емітента

 032/   258-92-40, 032/   252-05-22

 
1.6. Електронна поштова адреса емітента  info@rema.com.ua
 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
 
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  
  (дата)
2.2. Річна інформація опублікована у  Бюлетень "Цінні папери України"  
  (номер та найменування офіційного друкованого 

видання)
 (дата)

2.3. Річна інформація розміщена на 
власній сторінці

 www.rema.bfg.lviv.ua  

  (адреса сторінки)  (дата)

mailto:info@rema.com.ua
http://www.rema.bfg.lviv.ua


Зміст

 
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
 
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств X
е) інформація про рейтингове агентство  
є) інформація про органи управління емітента X
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 
часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди  
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітента  
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
г) інформація про похідні цінні папери  
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів  
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції  
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів  
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 
протягом звітного періоду

 

14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

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

 

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

 

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

 

17. 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

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
20. Основні відомості про ФОН  
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
24. Правила ФОН  
25. Річна фінансова звітність X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для 
акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку (у разі наявності)

X

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

 

30. Примітки
"Iнформацiя про рейтингове агенство" вiдсутня, так як визначеня рейтингової оцiнки товариство не здiйснювало. 
"Iнформацiя про дивiденди" вiдсутня, так як дивiденди за 2012 рiк не нараховувались i не виплачувались. 
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" вiдсутня, так як облiгацiї товариством не випускались. 
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" вiдсутня, так як iншi цiннi папери товариством не 
випускались. 
"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду " вiдсутня, так як викуп власних акцiй протягом 
звiтного перiоду не здiйснювався. 
"Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв" вiдсутня , так як боргових 
цiнних паперiв товариство не випускало. 
"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" вiдсутня, так як товариство iпотечних облiгацiй не випускало. 
"Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" вiдсутня, так як iпотечних сертифiкатiв товариство не 
випускало. 
"Iнформацiя про ФОН" вiдсутня, так як ФОН не створювався. 
"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" вiдсутнiй, так як товариство не випускало цiльових облiгацiй виконання 
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.
Облiгацiй та iнших цiнних паперiв Емiтент не випускав.
Викупу власних акцiй протягом звiтнього перiоду не проводилось.
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3. Основні відомості про емітента

 
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ЛЬВIВСЬКИЙ ЗАВОД РАДIОЕЛЕКТРОННОЇ 
МЕДИЧНОЇ АПАРАТУРИ

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ "ЛЗ РЕМА"

3.1.3. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс 79019

3.1.5. Область, район Львівська, Шевченкiвський

3.1.6. Населений пункт м.Львiв

3.1.7. Вулиця, будинок вул.Заводська, 31
 
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва 14151200000005410

3.2.2. Дата державної реєстрації 02.12.1996

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Серiя А00 №378844, Виконавчий комiтет Львiвської 
мiської ради

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 4299645,00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 4299645,00
 
3.3. Банки, що обслуговують емітента

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

Львiвська обласна дирекцiя ПАТ "Райффайзен Банк 
Аваль"

3.3.2. МФО банку 380805

3.3.3. Поточний рахунок 26001225172

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), 
який обслуговує емітента за поточним рахунком у 
іноземній валюті

д/н

3.3.5. МФО банку д/н

3.3.6. Поточний рахунок д/н
 

3.4. Основні види діяльності Виробництво радіологічного, електромедичного 
електротерапевтичного устаткування 26.20, Оптова 
торгівля меблями, килимамита освітлювальними 
приладами 46.47, Надання в оренду та експлуатацію 
власного чи орендованого нерухомого майна 68.20
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3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності(*)

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії 
ліцензії (дозволу)

1 2 3 4 5
Придбання, зберiгання, перевезення, вiдпуск 
прикурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Перелiку 
наркотичних засобiв, психотропних речовин i 
прикурсорiв"

Серiя АВ №156518 17.08.2006 Комiтет по контролю за наркотиками 17.08.2011

Опис Пiдприємство випускає медичну технiку.
Вироблення виробiв з дорогоцiнних металiв i 
дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння 
органогенного утворення, напiвдорогоцiнного 
камiння.

Серiя АВ №304010 12.12.2006Мiнiстерство фiнансiв України 04.12.2011

Опис Виготовлення виробiв з дорогоцiнних металiв або таких, що мiстять у собi дорогоцiннi метали (в т.ч.при проведеннi 
науково-дослiдних робiт).

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.
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3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об'єднання Українська науково-виробнича асоцiацiя 
"Укрмедприлад"

Місцезнаходження об'єднання 04655, м.Київ, пр-кт Московський, 21

Опис асоцiацiя
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3.8. Інформація про органи управління емітента

Вищим органом управління емітента є загальні збори.
- Голова правління – генеральний директор
- Голова Наглядової ради та два члени
- Голова Ревізійної комісії та два члени
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4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ 
засновника та/або 

учасника

Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які 
належать засновнику та/або учаснику

(від загальної кількості) 
Регiональне вiддiлення Фонду Державного майна України у 
Львiвськiй обл.

20823070 Україна, 79000, Львівська, д/н, м.Львiв, вул.
Сiчових Стрiльцiв, 3

0,000000

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт * Відсоток акцій (часток, паїв), які 
належать засновнику та/або учаснику

(від загальної кількості) 
Усього 0,000000

* не обов'язково для заповнення
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5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 129
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб):6
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб):123
Фонд оплати працi: 2809,0 тис.грн
Фонд оплати працi за звiтнiй перiод збільшився на 580  тис.грн вiдносно 2011 року.
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам 
емiтента: 1. Систематичне навчання працiвникiв у спецiалiзованих навчальних центрах;
2. Залучення студентiв профтехучилищ для проходження виробничої практики;
3. Участь працiвникiв у спецiалiзованих семiнарах, що мають певне квалiфiкацiйне спрямування.
4. Атестацiя працiвникiв пiдприємства.
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6. Інформація про посадових осіб емітента
  6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада Голова правління – Генеральний директор

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

Кiзима Ярослав Володимирович

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

КА, 902407, 22.09.1998, Франкiвським РВ УМВСУ у 
Львiв.обл.

6.1.4. Рік народження** 1982

6.1.5. Освіта** Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 7

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав**

ПАТ "ЛЗ РЕМА", Заступник Голови правління

6.1.8. Опис Винагороди (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував, 
посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 
Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi 
товариства та у внутрiшнiх документах товариства.
Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi злочини
у посадової особи емiтента немає.

6.1.1. Посада Член правління-Фінансовий директор-Головний 
бухгалтер

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

Сеньків Оксана Володимирівна

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

КА, 081217, 09.01.1996, Личаківським РВ ЛМУ УМВС 
України у Львві. обл.

6.1.4. Рік народження** 1973

6.1.5. Освіта** Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 12

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав**

Головний бухгалтер  "АгроРадехів"

6.1.8. Опис Винагороди (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримувала. 
Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi 
товариства. Посад по сумiсництву не обiймає. 
Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi злочини
у посадової особи емiтента немає.

6.1.1. Посада Член правління

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

Князь Ігор Миронович

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

КА, 597819, 30.09.1997, Шевченківським РВ УМВС 
України у Львів. обл.

6.1.4. Рік народження** 1955
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6.1.5. Освіта** Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 22

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав**

Начальник відділу ПАТ "ЛЗ РЕМА"

6.1.8. Опис Винагороди (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримувала. 
Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi 
товариства. Посад по сумiсництву не обiймає. 
Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi злочини
у посадової особи емiтента немає.

6.1.1. Посада Голова Наглядової ради

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

Старiчек Володимир Григорович

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

КА, 702522, 15.12.1997, Залiзничним РВ УМВСУ у 
Львiв.обл.

6.1.4. Рік народження** 1945

6.1.5. Освіта** Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 30

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав**

ЛОП "Медтехнiка", Заступник директора по комерцiї, 
Генеральний директор ВАТ ЛЗ "РЕМА"

6.1.8. Опис Винагороди у натуральнiй формi не отримував, посаду на
будь-яких iнших пiдприємства не обiймає. 
Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi 
товариства. Непогашеної судимостi за посадовi чи 
корисливi злочини у посадової особи емiтента немає.

6.1.1. Посада Член Наглядової ради

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

Костiв Мирон Андрiйович

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

КА, 418706, 21.04.1997, Галицьким РВ УМВСУ у Львiв.
обл.

6.1.4. Рік народження** 1967

6.1.5. Освіта** Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 16

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав**

ПАТ "Iскра", Генеральний директор

6.1.8. Опис Винагороди (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував, 
посаду на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 
Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi 
товариства. Непогашеної судимостi за посадовi чи 
корисливi злочини у посадової особи емiтента немає.

6.1.1. Посада Член Наглядової ради
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6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи

ПАТ "Іскра"

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

д/н, 00214244, 01.01.1900, д/н

6.1.4. Рік народження** 1900

6.1.5. Освіта** д/н

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав**

д/н

6.1.8. Опис 27 квітня 2012 року Рішенням загальних зборів 
акціонерів ВАТ "Львівський завод радіоелектронної 
медичної апаратури" (Протокол № 14) прийнято рішення
про призначення на посаду члена наглядової ради ПАТ 
"Іскра" ( ЄДРПОУ 00214244 Україна 79066 Львівська 
обл. Вул.Вулецька ,14).
Винагороди (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримувала. 
Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi 
товариства. Непогашеної судимостi за посадовi чи 
корисливi злочини у посадової особи емiтента немає.

6.1.1. Посада Голова Ревiзiйної комiсiї

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

Хамуляк Богдана Богданівна

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

КА, 375587, 22.09.1998, Миколаївським РВ УМВСУ у 
Львiв.обл.

6.1.4. Рік народження** 1980

6.1.5. Освіта** Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 2

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав**

ПАТ "Iскра", Фiнансовий директор

6.1.8. Опис Винагороди (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував. 
Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi 
товариства. Посада по сумiсництву - Фiнансовий 
директор ПАТ "Iскра". Непогашеної судимостi за 
посадовi чи корисливi злочини у посадової особи 
емiтента немає.

6.1.1. Посада Член Ревiзiйної комiсiї

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

Сидор Любов Володимирівна

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

КВ, 689882, 15.06.2001, Шевченківським РВ УМВС 
України у Львів. обл.

6.1.4. Рік народження** 1957
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6.1.5. Освіта** Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 12

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав**

ПАТ "ЛЗ РЕМА", Начальник відділу постачання

6.1.8. Опис Винагороди (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримувала. 
Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi 
товариства. Посад по сумiсництву не обiймає. 
Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi злочини
у посадової особи емiтента немає.

6.1.1. Посада Член Ревiзiйної комiсiї

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

Петришин Ольга Володимирівна

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

КА, 665949, 15.11.1997, Пустомитівським РВ УМВСУ у 
Львiв.обл.

6.1.4. Рік народження** 1962

6.1.5. Освіта** Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 10

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав**

Начальник економічного відділу ПАТ "ЛЗ РЕМА"

6.1.8. Опис Винагороди (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримувала. 
Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi 
товариства. Посад по сумiсництву не обiймає. 
Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi злочини
у посадової особи емiтента немає.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.
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6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

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

особи

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

Дата 
внесення 
до реєстру 

Кількість 
акцій 
(штук)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках)

прості 
іменні

прості на п
ред'явника

привілейов
ані іменні

привілейов
ані на пред'
явника

Кількість за видами акцій

Голова правління – 
Генеральний директор

Кiзима Ярослав 
Володимирович

КА, 902407, 22.09.1998, 
Франкiвським РВ УМВСУ у 
Львiв.обл.

0 0,000000

Член правління-Фінансовий 
директор-Головний бухгалтер

Сеньків Оксана 
Володимирівна

КА, 081217, 09.01.1996, 
Личаківським РВ ЛМУ 
УМВС України у Львві. обл.

0 0,000000

Член правління Князь Ігор Миронович КА, 597819, 30.09.1997, 
Шевченківським РВ УМВС 
України у Львів. обл.

0 0,000000

Голова Наглядової ради Старiчек Володимир 
Григорович

КА, 702522, 15.12.1997, 
Залiзничним РВ УМВСУ у 
Львiв.обл.

0 0,000000

Член Наглядової ради Костiв Мирон Андрiйович КА, 418706, 21.04.1997, 
Галицьким РВ УМВСУ у 
Львiв.обл.

11.11.2005 1 0,000006 1 0 0 0

Член Наглядової ради ПАТ "Іскра" д/н, 00214244, 01.01.1900, д/н 14.11.2005 15229594 88,551462 15229594 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Хамуляк Богдана Богданівна КА, 375587, 22.09.1998, 

Миколаївським РВ УМВСУ у
Львiв.обл.

0 0,000000

Член Ревiзiйної комiсiї Сидор Любов Володимирівна КВ, 689882, 15.06.2001, 
Шевченківським РВ УМВС 
України у Львів. обл.

11.11.2005 360 0,002093 360 0 0 0

Член Ревiзiйної комiсiї Петришин Ольга 
Володимирівна

КА, 665949, 15.11.1997, 
Пустомитівським РВ УМВСУ
у Львiв.обл.

0 0,000000

Усього 15229955 88,553561 15229955 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
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7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаці
йний код за 
ЄДРПОУ

Місцезнаходження Дата 
внесення до 
реєстру 

Кількість 
акцій (штук)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках)

прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейова
ні іменні

привілейова
ні на 

пред'явника

Кількість за видами акцій

ПАТ "Iскра" 00214244 Україна, 79066, Львівська, д/н, 
м.Львiв, вул.Вулецька, 14

14.11.2005 15229594 88,551462 15229594 0 0 0

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, 
найменування органу, який видав паспорт**

Дата 
внесення до 
реєстру

Кількість 
акцій (штук)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках)

прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейова
ні іменні

привілейова
ні на 

пред'явника

Кількість за видами акцій

Усього 15229594 88,551462 15229594 0 0 0

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

** Не обов'язково для заповнення.
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8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів чергові позачергові
(*) X

Дата проведення 27.04.2012

Кворум зборів ** 61,987300

Опис Порядок денний:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення 
Загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії 
та затвердження її складу та терміну повноважень.
2. Звіт Правління ПАТ «ЛЗ РЕМА» (далі Товариство) 
про результати діяльності товариства за 2011 рік. 
Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
3. Звіт про діяльність Наглядової Ради Товариства в 
період між зборами акціонерів. Прийняття рішення за 
результатами розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії за підсумками перевірки 
діяльності товариства у 2011 році. Затвердження 
висновку Ревізійної комісії по річній звітності та балансу
товариства.
5. Звіт зовнішнього аудитора про перевірку річної 
фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства та розподіл 
прибутку (збитків) за результатами роботи у 2011 році.
7. Щодо внесення змін до Статуту Товариства. 
Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
8. Відкликання та обрання Голови правління-
генерального директора Товариства.
9. Відкликання та обрання членів Наглядової ради.
10. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії.
11. Щодо виконання Розпорядження Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку №008-ЛВ «Про 
усунення порушень законодавства України про цінні 
папери від 06 червня 2011 року.
Повідомлення оприлюднено шляхом друку в газеті 
"Цінні папери Україні" № 51 від 20.03.2012 року

* Поставити помітку 'Х' у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
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10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю "Балтік 
Фінанс Груп"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36797165

Місцезнаходження Україна, 79012, Львівська, Франківський, м.Львiв, вул.
академiка Сахарова, 42

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності

Серія АВ  №533838

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 
України

Дата видачі ліцензії або іншого документа 15.04.2010

Міжміський код та телефон 032/   294-95-06

Факс 032/   294-95-08

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну 
дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних 
паперiв

Опис Мiж Зберігачем та Емiтентом укладено Договiр на 
ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв №37-
Е вiд 16.06.2011 року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи

Аудиторська фiрма "УкрЗахiдАудит"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20833340

Місцезнаходження Україна, 79011, Львівська, д/н, м.Львiв, вул. I.Рутковича,
7, офіс 11а

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності

№0541

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ

Аудиторська Палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001

Міжміський код та телефон 032/   225-68-80

Факс 032/   225-68-70

Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi 
послуги емiтенту

Опис Мiж Аудиторською фiрмою та Емiтентом укладено 
Договiр на проведення аудиторської перевiрки №36 
від28.09.2012р., Роботи були завершені 28.01.2013 року, 
про що складений акт приймання-передачі виконаних 
робіт.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи

ПАТ "Національний депозитарій України
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Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711

Місцезнаходження Україна, 01001, Київська, ., м. Київ, вул. Б. Грінченка, 
буд. 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності

серія АВ № 189650

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006

Міжміський код та телефон (044) 279-65-40, 279-13-25

Факс (044) 279-13-22

Вид діяльності Провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної 
діяльності депозитарію цінних паперів

Опис Послуги відповідно до Положення про депозитарну 
діяльність надаються на підставі договору   № Е-3894 від
16.06.2011року
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11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації 
випуску

Номер свідоцтва 
про реєстрацію 

випуску

Найменування 
органу, що 
зареєстрував 
випуск

Міжнародний ід
ентифікаційний 

номер

Тип цінного 
папера

Форма існування
та форма 
випуску

Номінальна 
вартість (грн.)

Кількість акцій 
(штук)

Загальна 
номінальна 
вартість (грн.)

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
07.06.2011 56/13/1/11 Львiвське 

територiальне 
управлiння 
Державної 
комiсiї з цiнних 
паперiв та 
фондового ринку

UA 4000128748 Акція проста 
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

0,25 17198580 4299645,00 100,000000

Опис Випуск акцій ПАТ "ЛЗ РЕМА" переведено у бездокументарну форму існування.
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12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
ПАТ "ЛЗ РЕМА", утворено в процесi приватизацiї заснованого в 1944 роцi державного пiдприємства "Львiвський 
завод радiолектронної медичної апаратури", згiдно наказу № 2352 регiонального вiддiлення ФДМ по Львiвськiй 
областi вiд 20 вересня 1996 року, та зареєстроваого в Реєстрацiйнi палатi Львiвського мiськвиконкому 05.12.1996 
року.
 За перiод iснування ПАТ вiдбувся перехiд права власностi на державний пакет акцiй 96,64%. Це було пов'язано з 
тим, що в березнi 1997 року за позовом ДПА Шевченкiвського району Львiвської областi, ПАТ "ЛЗ РЕМА" було 
подане на банкрутство. Згiдно ухвали арбiтражного суду  Львiвської областi вiд 04.09.1997 року державний пакет 
акцiй 96,64% перейшов у власнiсть ТзОВ  "Молем" на умовах санацiї. Постановою Голови арбiтражного суду 
Львiвської областi вказана ухвала скасована i пакет акцiй знову перейшов до РВ ФДМУ по Львiвськiй областi. 
     В лютому 2004 року пiдприємство повторно визнано банкрутом, 19.11.2005 року затвердждено план санацiї,  
iнвестором по якому виступило ПАТ "Iскра". В квiтнi 2005 року пiдписана Мирова угода, припинено продуру 
санацiї i провадження у справi про банкрутство. 
     30.05.2008 року пакет акцiй, що належав державi та знаходився в корпоративному управлiння в РВ ФДМУ у 
Львiвськiй обл., був викуплений на конкурснiй основi ПАТ "Iскра".
 ПАТ "ЛЗ РЕМА", утворено в процесi приватизацiї заснованого в 1944 роцi державного пiдприємства "Львiвський 
завод радiоелектронної медичної апаратури",  згiдно наказу №2352 регiонального вiдiлення  ФДМ  по Львiвськiй 
областi вiд 20 вересня 1996 року, та зареєстрованого в Реєстрацiйнiй палатi Львiвського мiськвиконкому 05.12.
1996 року.
За перiод iснування ПАТ вiдбувся перехiд права власностi на державний пакет акцiй 96,64%. Це було пов'язано з 
тим, що у березнi 1997 року за позовом ДПА Шевченкiвського району Львiвської областi, ПАТ "ЛЗ РЕМА" було 
подане на банкрутство. Згiдно ухвали арбiтражного суду Львiвської областi вiд 04.09.1997 року державний пакет 
акцiй 96,64% перейшов у власнiсть ТзОВ "Молем" на умовах санацiї. Постановою Голови арбiтражного суду 
Львiвської областi вказана ухвала скасована i пакет акцiй знову перейшов до РВ ФДМУ по Львiвськiй областi.
 В лютому 2004 року пiдприємство повторно визнано банкрутом, 19.11.2005 року затверджено план санацiї, 
iнвестором по якому виступило ПАТ "Iскра". В квiтнi 2005 року пiдписана Мирова угода, припинено процедуру 
санацiї i провадження у справi про банкрутство.
30.05.2008 року пакет акцiй, що належав державi та знаходився у корпоративному управлiннi в РВ ФДМУ у 
Львiвськiй обл., був викуплений на конкурснiй основi ПАТ "Iскра".
 В частині забезпечення освоєння нових видів  продукції і серійного виробництва продукції медичного 
призначення підприємством:
- проведено державну реєстрацію і відновлено випуск дефібриляторів ДКІ-Н-02Ст;
- проведено державну перереєстрацію електрокардіографа ЕК1Т-04;
- проведено державну перереєстрацію апарата мікрохвильової терапії ЛУЧ-4;
- розроблено конструкторську документацію на ЩДВ-3 з ліжковим кріпленням і виготовлено установчу партію;
- проведено підготовку виробництва і виготовлено установчу серію апарата мікрохвильової терапії ЛУЧ-5 з 
напівпровідниковим підсилювачем замість магнетрона;
- проведено підготовку виробництва і виготовлено макет апарата мікрохвильової терапії ЛУЧ-4 з використанням 
схемотехнічних рішень апарата ЛУЧ-5;
- проведено підготовку виробництва для виготовлення установчої серії пульсоксиметра;
- постійно проводилися конструкторсько-технологічні роботи пов`язані з супрводом випуску продукції, що 
випускається її випробуванням і атестацією.
 ПАТ "ЛЗ РЕМА" проводить конструкторсько-технологічні роботи пов'язані зі супроводом випуску продукції, 
проведенням модернізації продукції, що випускається, підготовкою освоєння виробництва нових видів продукції,   
проведенням атестації та випробовуванням продукції та інше.

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені 
структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, 
зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
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До грудня 1999 року ПАТ по органiзацiйнi структурi було тотожне, власне, заводу РЕМА. В груднi 1999 року, 
згiдно рiшення зборiв акцiонерiв вiд 19.10.1999 р. було зареєстровано 4 дочiрнiх пiдроздiли, в груднi 2000 року 
було зареєстровано ще 4 дочiрнiх пiдприємства.
Всi дочiрнi пiдприємства, як i ПАТ "ЛЗ РЕМА", розташованi за адресою: 79019, м.Львiв, вул Заводська 31.
На загальних зборах акцiонерiв 31.08.2005 року було прийняте рiшення про лiквiдацiю пяти дочiрнiх пiдприємств.
По теперiшнiй час юридично не лiквiдованi два дочірних підприємства.

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

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод 
обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Бухгалтерський облік на підприємстві у 2012році здійснювався згідно Закону України "Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. №996-XIУ і Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, 
плану рахунків бухгалтерського обліку, активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій. Господарські 
операції в бухгалтерському обліку відображаються шляхом записів в реєстрах бухгалтерського обліку. За всі звітні
періоди до 31 грудня 2012 року підприємство готувало звітність у відповідності до національних стандартів 
бухгалтерського обліку. Фінансова звітність за 2012 рік вперше складена із застосуванням МСФЗ, шляхом 
трансформації звітності підготовленої за національними стандартами.

Текст аудиторського висновку
Аудиторська фірма УкрЗахідАудит
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності №0541 від 26.01.2001р. зі змінами від 26.01.
2006р. №158 (дійсне до 30.11.2015 р.)
 адреса: 79011, м. Львів, вул. І. Рутковича, 7, офіс 11а  тел (+380 32) 225-68-70, тел / факс (+380 32) 225-68-80 
e-mail: UkrZahidAudyt@mail.lviv.ua; офіційний сайт: www.uza-audyt.com.ua
             п / рахунок №26000133004401  у ЛФ АБ "Експрес - банк", м. Львів,  МФО 325956
ЄДРПОУ 20833340, КОАТУУ 4610136300,  КОПФГ 240

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства 
"Львівський завод радіоелектронної медичної апаратури"

Адресат аудиторського висновку:
Загальні збори акціонерів ПАТ "Львівський завод радіоелектронної медичної апаратури", керівництво ПАТ 
"Львівський завод радіоелектронної медичної апаратури"
Висновок щодо фінансової звітності
Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства  "Львівський завод радіоелектронної 
медичної апаратури" (у подальшому - ТОВАРИСТВО), що додається, яка включає баланс станом на 31 грудня       
2012 року, звіт про фінансові результати за 2012 рік, звіт про рух грошових коштів за 2012 рік, звіт про власний 
капітал за 2012 рік,  а також стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки 
ТОВАРИСТВА. 
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал ТОВАРИСТВА несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової 
звітності, що складена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності, та за такий внутрішній 
контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової 
звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора
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Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного 
ними аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого 
надання впевненості та супутніх послуг, що прийняті в якості національних згідно з протоколом засідання 
Аудиторської палати України від 18.04.2003 р. № 122, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700 
"Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", 705 "Модифікація думки у звіті незалежного 
аудитора", 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора", Рішення 
ДКЦПФР "Про затвердження Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до ДКЦПФР 
при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку" від 19.12.2006 р. № 1528, 
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.01.2007 р. за № 53/13320 із доповненнями та "Про затвердження 
Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітенті облігацій 
місцевої позики)" від 29.09.2011 р. № 1360, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.11.2011 р. за № 
1358/20096. Ці стандарти й положення, а також інші нормативні документи вимагають від нас дотримання 
відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що 
фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. 
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та розкритті 
інформації у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків 
суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, 
аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом 
господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не
з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю ТОВАРИСТВА. Аудит включає також 
оцінку відповідності використаних облікових політик, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального 
подання фінансової звітності. 
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Протягом останніх двох років вартість чистих активів ТОВАРИСТВА є меншою від статутного капіталу 
ТОВАРИСТВА, що суперечить нормам частини 3 статті 155 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р № 
435-IV.
У ТОВАРИСТВІ облік за балансовим субрахунком "Податковий кредит" ведеться в аналітичному розрізі не за 
всіма контрагентами, податкові накладні від яких підлягають отриманню, що не дає змоги підтвердити 
достовірність відображення у складі активів ТОВАРИСТВА сальдо за цим балансовим субрахунком у повному 
обсязі.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу обставин, про яке йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-
позитивної думки", фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан 
ТОВАРИСТВА станом на 31 грудня 2012 року, його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що минув 
на зазначену дату, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності. 

Генеральний директор, 
     аудитор (сертифікат серії А № 003519)                   В.О. Озеран
                      м.п.

Аудиторський висновок наданий 28 січня 2012 року
Вих. № 3 м. Львів 

Фактичне місцезнаходження офісу Аудиторської фірми "УкрЗахідАудит": 79011, м. Львів, вул. Рутковича, 7, офіс 
11а.
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Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, 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 в 
загальному об'ємі постачання
Пiдприємство є приладобудiвним.
Основний вид дiяльностi згiдно ЗКГНГ-промисловiсть медичної технiки.
Пiдприємством випускається широка гама особливо складних науковомiстких радiолектронних медичних приладiв
для дiагностики та монiторингу.
Виробництво такої мед.апаратури є перспективним напрямком дiяльностi.
Основними споживачами продукцiї є бюджетнi лiкувальнi заклади, що вiдчувають гостру потребу в медичнiй 
апаратурi.
Пiдприємство на даний час випускає такі види продукцiї:
- штативи для крапельниць ШДВ-3;
- електрокардiограф ЕК1Т-04, ЕК1Е-08;
- дефибрилятор серця ДКИ-Н-02;
- фiзiотерапевтичний апарат ПМП ;
- апарат для мікрохвильової терапії ЛУЧ-04.

Інформація про 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
За звiтнiй перiод було придбано - 694,0 тис.грн, вiдчужено - 864,0 тис.грн.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента 
щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, 
місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть 
позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, 
розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому 
числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та 
очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Основнi засоби перебувають у власному та постiйному користуваннi. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв 
станом на 31.12.2012  року немає. Зміни у вартості основних засобів зумовлені перекваліфікацією активів з 
незавершених капітальних інвестицій в ОЗ в сумі 758 тис. грн. на поч. року та 1405 тис. грн. на кінець. Обмежень 
на використання майна емiтента немає. 
По будiвлях та спорудах на поч.перiоду первiсна вартiсть становить 1306 тис.грн, сума нарахованого зносу 19,0 
тис.грн, ступiнь зносу - 1,45%. На кiнець перiоду первiсна вартiсть становить 173,2  тис.грн, сума нарахованого 
зносу 29,0 тис.грн, ступiнь зносу - 1,7 %.
 Машини та обладнання: на поч. Перiоду первiсна вартiсть становить 282 тис.грн, сума нарахованого зносу 239 
тис.грн, ступiнь зносу -84,8%. На кiнець - первiсна вартiсть становить 294 тис.грн, сума нарахованого зносу 250 
тис.грн, ступiнь зносу - 85,0%.
Транспортнi засоби: на початок перiоду первiсна вартiсть становить 177,0 тис.грн, сума нарахованого зносу 171 
тис.грн, ступiнь зносу - 96,6 %. На кiнець - первiсна вартiсть становить 805,0 тис.грн, сума нарахованого зносу 
183,0 тис.грн, ступiнь зносу - 22,7%.
Iншi основнi засоби: первiсна вартiсть становить 4068 тис.грн, сума нарахованого зносу 3945 тис.грн, ступiнь 
зносу - 96,9 %. На кiнець: первiсна вартiсть становить 3955 тис.грн, сума нарахованого зносу 3888 тис.грн, ступiнь
зносу - 98,3%.
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Протягом 2012 року пiдприємство орендувало примiщення площею 2218,1 кв.м з них офiснi примiщення - 220 кв.
м, виробничi примiщення - 1562,5 кв.м, складськi примiщення - 435,6 кв.м.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 
економічних обмежень
Iстотною проблемою, що впливає на дiяльнiсть ПАТ "ЛЗ РЕМА", є ненаповненiсть бюджетiв усiх рiвнiв, через що 
практично вiдсутнє достатнє фiнансування лiкувальних установ та їх обмежена можливiсть в закупiвлi медичного 
обладнання.
На сьогоднiшнiй день триває процес приватизацiї пiдприємства.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення 
законодавства
В звiтному перiодi штрафiв та компенсацiй за порушення чинного законодавства не було.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних
потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Пiдприємство постiйно вiдчуває гостру проблему в оборотних коштах.
Основний з напрямкiв полiтики щодо фiнансування дiяльностi - отримання банкiвських кредитiв пiд гарантiї 
iнвестора ВАТ "Iскра".

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду 
(загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
В даний час пiдприємство працює не по довготривалих договорах, а по разових контрактах. Укладених, але не 
виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду на пiдприємствi немає.

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)
Затверджено план випуску продукцiї на 2013 рiк - планується освоїти 4 нових вироби:
- аналiзатор напiвавтоматичний бiохiмiчний АНБ-01;
- дефiбрилятор синхронiзований ДКИ-Н-02 ст;
- дефiбрилятор автоматичний АЗД-01;
- апарат мiкрохвильової терапiї ЛУЧ-4м.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за 
звітний рік
Основним завданням розвитку пiдприємства у найближчий час є утримання частки традицiйного ринку i 
закрiплення в нових сегментах за рахунок прискореного впровадження нових видiв продукцiї з використанням 
широкої кооперацiї. Виходячи з цього, пiдприємство орiєнтується на максимально короткi термiни в освоєннi 
нових видiв продукцiї. Тому, в умовах обмежених кадрових i фiнансових ресурсiв пiдприємство не планує 
проведення самостiйних дослiджень i ведення розробок нових виробiв. З iншого боку, пiдприємство орiєнтується 
на широку спiвпрацю з науково-дослiдними iнститутами, вт.ч. НДI РЕМА, якi спецiалiзуються на розробцi 
медичної апаратури на договiрних основах. Така спiвпраця дозволить максимально ефективно використати як 
ресурси заводу, так i ресурси дослiдницьких iнститутiв.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його 
посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, 
найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових 
справ про це зазначається
Судових справ, стороною в яких виступає емiтент немає.
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Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів 
діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання 
емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Дивiденди у звiтному перiодi не виплачувались у зв'язку з вiдсутнiстю прибутку.
Дiяльнiсть пiдприємства направлена на подолання тимчасових фiнансових труднощiв та отримання в подальшому 
прибутку.
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13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента.

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

засобів 
на початок 
періоду 

на кінець 
періоду

Власні основні засоби (тис. 
грн.) 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

Орендовані основні засоби 
(тис. грн.) 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

Основні засоби, всього (тис.
грн.) 

1 3 4 5 6 7 8
1. Виробничого 
призначення: 

1459 2436 0 0 1459 2436

будівлі та споруди 1287 1703 1287 1703
машини та обладнання 43 44 0 0 43 44
транспортні засоби 6 622 0 0 6 622
інші 123 67 0 0 123 67
2. Невиробничого 
призначення: 

0 0 0 0 0 0

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 1459 2436 0 0 1459 2436

Опис Основнi засоби перебувають у власному та постiйному 
користуваннi. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв 
станом на 31.12.2012  року немає. Зміни у вартості 
основних засобів зумовлені перекваліфікацією активів з 
незавершених капітальних інвестицій в ОЗ в сумі 758 
тис. грн. на поч. року та 1405 тис. грн. на кінець. 
Обмежень на використання майна емiтента немає. 
По будiвлях та спорудах на поч.перiоду первiсна вартiсть
становить 1306 тис.грн, сума нарахованого зносу 19,0 
тис.грн, ступiнь зносу - 1,45%. На кiнець перiоду 
первiсна вартiсть становить 173,2  тис.грн, сума 
нарахованого зносу 29,0 тис.грн, ступiнь зносу - 1,7 %.
 Машини та обладнання: на поч. Перiоду первiсна 
вартiсть становить 282 тис.грн, сума нарахованого зносу 
239 тис.грн, ступiнь зносу -84,8%. На кiнець - первiсна 
вартiсть становить 294 тис.грн, сума нарахованого зносу 
250 тис.грн, ступiнь зносу - 85,0%.
Транспортнi засоби: на початок перiоду первiсна 
вартiсть становить 177,0 тис.грн, сума нарахованого 
зносу 171 тис.грн, ступiнь зносу - 96,6 %. На кiнець - 
первiсна вартiсть становить 805,0 тис.грн, сума 
нарахованого зносу 183,0 тис.грн, ступiнь зносу - 22,7%.
Iншi основнi засоби: первiсна вартiсть становить 4068 
тис.грн, сума нарахованого зносу 3945 тис.грн, ступiнь 
зносу - 96,9 %. На кiнець: первiсна вартiсть становить 
3955 тис.грн, сума нарахованого зносу 3888 тис.грн, 
ступiнь зносу - 98,3%.
Протягом 2012 року пiдприємство орендувало 
примiщення площею 2218,1 кв.м з них офiснi 
примiщення - 220 кв.м, виробничi примiщення - 1562,5 
кв.м, складськi примiщення - 435,6 кв.м.
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13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період

1 2 3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.) -8337 -10331
Статутний капітал (тис. грн.) 4300 4300
Скоригований статутний капітал (тис. грн.) 4300 4300

Опис Розрахунок чистих активів за звітний та попередній 
періоди здійснено згідно з Методичними 
рекомендаціями щодо визначення вартості чистих 
активів акціонерного товариства, схвалених рішенням 
ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено
за даними Балансу: розрахункова вартість чистих 
активів - різниця рядків 280, 430, 480, 620 та 630; 
статутний капітал - рядок 300; скоригований статутний 
капітал - різниця рядків 300, 360 та 370.

Висновок Статутний капітал перевищує розрахункову вартість 
чистих активів на 12637 тис.грн. Скоригований 
статутний капітал перевищує розрахункову вартість 
чистих активів на 12637 тис.грн. Порушені вимоги 
частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України. 
Вимагається зменшення статутного капіталу.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата 
виникнення

Непогашена 
частина боргу 
(тис. грн.)

Відсоток за 
користування 
коштами 
(відсоток 
річних)

Дата погашення

Кредити банку X 117,00 X X
у тому числі:
кредити 01.08.2012 117,00 21,000000 31.07.2015
Зобов'язання за цінними паперами X 3199,00 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0,00 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним 
власним випуском):

X 0,00 X X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 
випуском):

X X X

за векселями (всього) X 3199,00 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за 
похідними цінними паперами) (за кожним 
видом):

X 0,00 X X

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

X 0,00 X X

Податкові зобов'язання X 89,00 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 4985,00 X X
Інші зобов'язання X 28329,00 X X
Усього зобов'язань X 36719,00 X X
Опис д/н

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII



Інформація про стан корпоративного управління
Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1 2010 1 0
2 2011 1 0
3 2012 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?
Так (*) Ні (*)

Реєстраційна комісія 
Акціонери X
Реєстратор X
Депозитарій X
Інше (запишіть) д/н
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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

Так (*) Ні (*)
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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

Так (*) Ні (*)
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть) д/н
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так (*) Ні (*)

Реорганізація X
Внесення змін до статуту товариства X
Прийняття рішення про зміну типу товариства X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства; X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх 
повноважень 

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове 
припинення їх повноважень 

X

Інше (запишіть) позачергові збори не 
скликались

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
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Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/
ні) ні

Органи управління
Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 1
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 2
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб 1
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх 
трьох років? 10

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

Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інше (запишіть) д/н
Інше (запишіть) д/н
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи створено в товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? 
(так/ні) ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так (*) Ні (*)

Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/н
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах товариства?
Так (*) Ні (*)

Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть) д/н
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 
своїми правами та обов'язками?

Так (*) Ні (*)
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Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів 
акціонерного товариства

X

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

X

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

X

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

X

Інше (запишіть) д/н
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи створено у вашому акіонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) так
Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 3
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 
трьох років? 3
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних 

зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?*
Загальні збори 
акціонерів

Засідання наглядової 
ради

Засідання правління

Члени правління (директор) Ні Ні Ні
Загальний відділ Ні Ні Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової 
ради) 

Ні Так Ні

Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні
Секретар правління Так Ні Так
Секретар загальних зборів Ні Ні Ні
Секретар наглядової ради Ні Ні Ні
Корпоративний секретар Ні Ні Ні
Відділ або управління, яке відповідає за 
роботу з акціонерами 

Ні Ні Ні

Інше (запишіть) Ні Ні Ні
* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

Відповідно до статуту вашого 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 Ні Ні

Затвердження планів діяльності 
(бізнес-планів) 

Так Так Ні Ні

Затвердження річного фінансового 
звіту або балансу чи бюджету 

Так Ні Ні Ні

Обрання та відкликання голови 
правління 

Ні Так Ні Ні

Обрання та відкликання членів 
правління 

Ні Так Ні Ні

Обрання та відкликання голови 
наглядової ради 

Ні Так Ні Ні
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Обрання та відкликання членів 
наглядової ради 

Так Ні Ні Ні

Обрання та відкликання голови та 
членів ревізійної комісії 

Так Ні Ні Ні

Визначення розміру винагороди для 
голови та членів правління 

Ні Так Ні Ні

Визначення розміру винагороди для 
голови та членів наглядової ради 

Так Ні Ні Ні

Прийняття рішення про притягнення 
до майнової відповідальності членів 
правління 

Ні Так Ні Ні

Прийняття рішення про додатковий 
випуск акцій 

Так Ні Ні Ні

Прийняття рішення про викуп, 
реалізацію та розміщення власних 
акцій 

Так Ні Ні Ні

Затвердження аудитора Так Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких 
існує конфлікт інтересів 

Так Так Ні Так

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого
органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного 
товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт 
інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов`язаних з нею 
осіб та обов`язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так (*) Ні (*)

Положення про загальні збори акціонерів  X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть) статут товариства
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного 
товариства (*)?

Інформація роз
повсюджується 
на загальних 
зборах

Публікується у 
пресі, оприлюд
нюється в загал
ьнодоступній 
інформаційній 
базі даних 

ДКЦПФР про 
ринок цінних 
паперів 

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо в
акціонерному 
товаристві

Копії 
документів 
надаються на 
запит акціонера

Інформація 
розміщується 
на власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерного 
товариства

Фінансова звітність, результати 
діяльності 

Так Так Так Так Ні
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Інформація про акціонерів, які 
володіють 10 відсотків та 
більше статутного капіталу 

Ні Ні Так Ні Ні

Інформація про склад органів 
управління товариства 

Так Ні Так Так Ні

Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення 

Ні Ні Так Так Ні

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства 

Ні Ні Так Так Ні

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку? (так/ні) так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім 

аудитором протягом останніх трьох років?
Так (*) Ні (*)

Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?
Так (*) Ні (*)

Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Правління або директор X
Інше (запишіть) д/н
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) ні
З якої причини було змінено аудитора?

Так (*) Ні (*)
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови угоди з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) д/н
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому 
році?

Так (*) Ні (*)
Ревізійна комісія X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н
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* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так (*) Ні (*)

З власнї ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/н
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у 
сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) ні

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 

наступних трьох років?
Так (*) Ні (*)

Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть) д/н
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох 
років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились Х
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) так
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі 

України (далі - особа)?
Так (*) Ні (*)

Не задовольняв професійний рівень особи X
Не задовольняли умови договору з особою X
Особу змінено на вимогу:  
акціонерів X
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суду X
Інше (запишіть) Переведення акцій у 

бездокументарну 
форму існування

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу 
(принципів, правил) корпоративного управління вкажіть 
дату його прийняття:

01.01.1900

яким органом управління прийнятий: д/н
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 
правил) корпоративного управління? (так/ні) ні

укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання 
кодексу корпоративного управління (принципів, правил) 
в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело 
розміщення їх тексту), відхилення та причини такого 
відхилення протягом року 

д/н
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Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) 
(для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - 
прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу 
за рік.

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого 
органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або 
споживачам фінансових послуг.

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової 
установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких 
заходів.

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики
або про відсутність такої системи.

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту 
(контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності 
відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті 
фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує 
встановлений у статуті фінансової установи розмір.

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-
фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною 
таємницею), або про їх відсутність.

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне 
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного 
протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для
фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора
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ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання 
недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені 
органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
зокрема:
наявність механізму розгляду скарг

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, 
кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх 
розгляду.

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.
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коди
Дата (рік, місяць, число) 12 12 31

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛЬВIВСЬКИЙ 
ЗАВОД РАДIОЕЛЕКТРОННОЇ МЕДИЧНОЇ АПАРАТУРИ

за ЄДРПОУ 14308428

Територія львівська за КОАТУУ 4610137500
Організаційно-правова форма 
господарювання

Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 112

Орган державного управління . за СПОДУ .
Вид економічної діяльності Виробництво радіологічного, електромедичного 

електротерапевтичного устаткування
за КВЕД 26.20

Середня кількість працівників 
(1)

129

Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса: 79019, Шевченкiвський, м.Львiв, вул.Заводська, 31
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс

На 31.12.2012
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:
Залишкова вартість 010 1047 1104
Первісна вартість 011 1074 1180
Накопичена амортизація 012 (27) (76)
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:
Залишкова вартість 030 1459 2436
Первісна вартість 031 5833 6853
Знос 032 (4374) (4417)
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
первісна вартість 036 0 0
накопичена амортизація 037 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
Інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 87 1116
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 2593 4656
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 1047 752
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Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 2508 3929
Готова продукція 130 306 616
Товари 140 437 18
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 4010 11025
первісна вартість 161 4192 11025
резерв сумнівних боргів 162 (182) 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 47 51
за виданими авансами 180 207 311
з нарахованих доходів 190 0 0
із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 1122 7015
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 69 9
у тому числі в касі 231 0 0
в іноземній валюті 240 0
Інші оборотні активи 250 0 0
Усього за розділом II 260 9753 23726
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 12346 28382

Пасив Код 
рядка

На початок звітного 
періоду

На кінець звітного 
періоду

1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 4300 4300
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 0 0
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 (14631) (12637)
Неоплачений капітал 360 0 0
Вилучений капітал 370 0 0
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 -10331 -8337
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Вписуваний рядок - сума страхових резервів 415 0 0
Вписуваний рядок - сума часток перестраховиків у страхових 
резерва

416 0 0

Цільове фінансування (2) 420 0 0
Усього за розділом II 430 0 0
III. Довгострокові зобов`язання
Довгострокові кредити банків 440 0 117
Інші довгострокові фінансові зобов`язання 450 3199 0
Відстрочені податкові зобов`язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов`язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 3199 117
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IV. Поточні зобов`язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 74
Векселі видані 520 0 3199
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 15186 27456
Поточні зобов`язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 124 0
з бюджетом 550 19 89
з позабюджетних платежів 560 0 0
зі страхування 570 63 92
з оплати праці 580 247 294
з учасниками 590 0 0
із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами 
вибуття, утримуваними для продажу

605 0 0

Інші поточні зобов`язання 610 3839 5398
Усього за розділом IV 620 19478 36602
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 12346 28382

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі 
статистики.
(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 0

Примітки:
Принципи вiдображення активiв Товариства у фiнансовiй звiтностi, їх класифiкацiя та оцiнки у бухгалтерському облiку 
вiдповiдають вимогам Міжнародних стандартiв фінансової звітності.

Керівник Кізима Ярослав Володимиович

Головний бухгалтер Сенькiв Оксана Володимирiвна
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коди
Дата (рік, місяць, число) 12 12 31

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛЬВIВСЬКИЙ 
ЗАВОД РАДIОЕЛЕКТРОННОЇ МЕДИЧНОЇ АПАРАТУРИ

за ЄДРПОУ 14308428

Територія львівська за КОАТУУ 4610137500
Орган державного управління . за СПОДУ .
Організаційно-правова форма 
господарювання

Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 112

Вид економічної діяльності Виробництво радіологічного, електромедичного 
електротерапевтичного устаткування

за КВЕД 26.20

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності v
Одиниця виміру: тис. грн.

Звіт про фінансові результати

За 2012 р.
Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

І. Фінансові результати
Стаття Код 

рядка
За звітній період За попередній період

1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 43370 16683
Податок на додану вартість 015 (6110) (2565)
Акцизний збір 020 0 0

025 0 0
Інші вирахування з доходу 030 (545) (24)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)

035 36715 14094

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 (33184) (12683)
Валовий:
               прибуток 050 3531 1411
               збиток 055
Інші операційні доходи 060 130 119
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності

061 0 0

Адміністративні витрати 070 (1190) (1134)
Витрати за збут 080 (709) (252)
Інші операційні витрати 090 (229) (121)
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності

091 0 0

Фінансові результати від операційної діяльності:
               прибуток 100 1533 23
               збиток 105
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 0
Інші доходи (1) 130 0 8
Фінансові витрати 140 (27) 0
Втрати від участі в капіталі 150 0 0
Інші витрати 160 (6) (7)
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Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
               прибуток 170 1500 24
               збиток 175
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від 
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок 
припинення діяльності

176 0 0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від 
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок 
припинення діяльності

177 0 0

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 (119) 0
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
               прибуток 190 1381 24
               збиток 195
Надзвичайні:
               доходи 200 0 0
               витрати 205 0 0
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
               прибуток 220 1381 24
               збиток 225
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0

(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 0

II. Елементи операційних витрат
Найменування показника Код 

рядка
За звітній період За попередній період

1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 1377 925
Витрати на оплату праці 240 2191 1803
Відрахування на соціальні заходи 250 771 646
Амортизація 260 40 54
Інші операційні витрати 270 776 484
Разом 280 5155 3912

III. Розрахунок показників прибутковості акцій
Стаття Код 

рядка
За звітній період За попередній період

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 17198,58000 17198,58000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 17198,58000 17198,58000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 0,00000 0,00000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 0,00000 0,00000
Дивіденди на одну просту акцію 340 0,00000 0,00000

Примітки:
Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв) - це доход (виручка) вiд вiдреалiзацiї продукцiї за вирахуваннм 
вiдповiдних податкiв, зборiв, знижок тощо.
.

Керівник Кізима Ярослав Володимиович
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Головний бухгалтер Сенькiв Оксана Володимирiвна
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коди
Дата (рік, місяць, число) 12 12 31

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛЬВIВСЬКИЙ 
ЗАВОД РАДIОЕЛЕКТРОННОЇ МЕДИЧНОЇ АПАРАТУРИ

за ЄДРПОУ 14308428

Територія львівська за КОАТУУ 4610137500
Організаційно-правова форма 
господарювання

Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 112

Вид економічної діяльності Виробництво радіологічного, електромедичного 
електротерапевтичного устаткування

за КВЕД 26.20

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності v
Одиниця виміру: тис. грн.

Звіт про рух грошових коштів

За 2012 р.
Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття Код 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) 010 36001 13480
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 0 119
Повернення авансів 030 0 0
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 5021 6632
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 (27421) (6768)
Авансів 095 (6119) (0)
Повернення авансів 100 (0) (6708)
Працівникам 105 (2348) (1829)
Витрат на відрядження 110 (69) (71)
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 (3) (     )
Зобов'язань з податку на прибуток 120 (56) (0)
Відрахувань на соціальні заходи 125 (1138) (904)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (346) (329)
Цільових внесків 140 (31) (0)
Інші витрачання 145 (3718) (3481)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 (227) 141
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 (227) 141
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
 фінансових інвестицій 180 0
 необоротних активів 190 0 0
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
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 майнових комплексів 200 0 0
Отримані:
 відсотки 210 0 0
 дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
 фінансових інвестицій 240 (     ) (0)
 необоротних активів 250 (184) (208)
 майнових комплексів 260 (0) (0)
Інші платежі 270 (     ) (     )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 (184) (208)
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 (184) (208)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 0
Отримані позики 320 221
Інші надходження 330 199
Погашення позик 340 (31) (0)
Сплачені дивіденди 350 (0) (0)
Інші платежі 360 (38) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 351 0
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 351 0
Чистий рух коштів за звітний період 400 (60) (67)
Залишок коштів на початок року 410 69 136
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 9 69

Примітки:
Звiт про рух грошових коштiв вiдображає рух грошових коштiв протягом звiтнього перiоду з подiлом дiяльностi на 
операцiйну, iнвестицiйну та фiнансову та надає iнформацiю з яких джерел надходили грошi на пiдприємство, за якими 
напрямами i на якi цiлi вони витрачались.

Керівник Кізима Ярослав Володимиович

Головний бухгалтер Сенькiв Оксана Володимирiвна
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коди
Дата (рік, місяць, число) 12 12 31

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛЬВIВСЬКИЙ ЗАВОД РАДIОЕЛЕКТРОННОЇ 
МЕДИЧНОЇ АПАРАТУРИ

за ЄДРПОУ 14308428

Територія львівська за КОАТУУ 4610137500
Орган державного управління . за СПОДУ .
Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 112
Вид економічної діяльності Виробництво радіологічного, електромедичного електротерапевтичного устаткування за КВЕД 26.20
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності v
Одиниця виміру: тис. грн.

Звіт про власний капітал

За 2012 р.
Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття Код Статутний 
капітал

Пайовий 
капітал

Додатковий 
вкладений 
капітал

Інший 
додатковий 
капітал

Резервний 
капітал

Нерозподілений
прибуток 

(непокритий 
збиток)

Неоплачений 
капітал

Вилучений 
капітал

Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 4300 0 0 0 0 (14631) 0 0 (10331)
Коригування: 
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на 
початок року

050 4300 0 0 0 0 (14631) 0 0 (10331)

Переоцінка активів: 
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка незавершеного 
будівництва

080 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Уцінка незавершеного 
будівництва

090 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
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Дооцінка нематеріальних  
активів

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Уцінка нематеріальних  активів 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Чистий прибуток (збиток) за 
звітній період

130 0 0 0 0 0 1381 0 0 1381

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до 
статутного капіталу

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Відрахування до резервного 
капіталу

160 0 0 0 0 0 0 0 0 0

170 0 0 0 0 0 613 0 0 613
Внески учасників: 
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з 
капіталу

190 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій 
(часток)

220 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Анулювання викуплених акцій 
(часток)

230 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості
акції

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих 
збитків

260 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 1994 0 0 1994
Залишок на кінець року 300 4300 0 0 0 0 (12637) 0 0 (8337)

Примітки:
Звiт про власний капiтал розкриває iнформацiю про змiни у складi власного капiталу пiдприємства протягом звiтнього перiоду та про причини цих змiн.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII



Керівник Кізима Ярослав Володимиович

Головний бухгалтер Сенькiв Оксана Володимирiвна
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коди
Дата (рік, місяць, число) 12 12 31

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛЬВIВСЬКИЙ ЗАВОД РАДIОЕЛЕКТРОННОЇ 
МЕДИЧНОЇ АПАРАТУРИ

за ЄДРПОУ 14308428

Територія львівська за КОАТУУ 4610137500
Орган державного управління . за СПОДУ .
Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 112
Вид економічної діяльності Виробництво радіологічного, електромедичного електротерапевтичного устаткування за КВЕД 26.20
Одиниця виміру: тис. грн.

Примітки до річної фінансової звітності

За 2012 р.
Форма № 5 Код за ДКУД 1801008
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I. Нематеріальні активи
Група нематеріальних активів Код р

ядка
первісна (п
ереоцінена
) вартість

накопичен
а амортиза

ція

Залишок на початок 
року

Надійшло 
за рік

первісної (
переоцінен

ої 
вартості)

накопичен
ої амортиз

ації

Переоцінка (дооцінка 
+, уцінка -) первісна (п

ереоцінена
) вартість

накопичен
а амортиза

ція

Вибуло за рік Нарахован
о амортиза
ції за рік

Втрати від 
зменшення
корисності 
за рік

первісної (
переоцінен

ої 
вартості)

накопичен
ої амортиз

ації

Інші зміни за рік

первісна (п
ереоцінена
) вартість

накопичен
а амортиза

ція

Залишок на кінець 
року

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними 
ресурсами

010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на об’єкти промислової 
власності

040 0 0 0 0 0 0 0 8 0 319 19 319 27

Авторське право та сумісні з ним 
права

050 310 16 1 0 0 0 0 0 0 -310 -16 1 0

060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші нематеріальні активи 070 9 3 0 0 0 0 0 0 0 -9 -3 0 0
Разом 080 319 19 1 0 0 0 0 8 0 0 0 320 27
Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності 081 0
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів 082 0
вартість створених підприємством нематеріальних активів 083 0

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань 084 0
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження 

права власності
085 0

II. Основні засоби
Група основних засобів Кодр

ядк
а первісна(
переоцін
ена) 
вартість

знос

Залишок на 
початок року

Надійшл
о за рік

первісно
ї (переоц
іненої ва
ртості)

зносу

Переоцінка 
(дооцінка +, 
уцінка -)

первісна(
переоцін
ена) 
вартість

знос
Вибуло за рік Нарахов

ано амор
тизації 
за рік

Втрати 
від змен
шення к
орисност

і

первісно
ї (переоц
іненої ва
ртості)

зносу
Інші зміни за рік

первісна(
переоцін
ена) 
вартість

знос

Залишок на 
кінець року

первісна(
переоцін
ена) 
вартість

знос

одержані за 
фінансовою 
орендою

первісна(
переоцін
ена) 
вартість

знос

передані в 
оперативну 
оренду

у тому числі

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальні витрати на 
поліпшення земель

110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Будинки, споруди та 
передавальні пристрої

120 24 18 185 0 0 0 0 1 0 74 0 283 19 0 0 0 0

Машини та обладнання 130 418 389 29 0 0 39 39 7 0 -126 -118 282 239 0 0 0 0
Транспортні засоби 140 171 169 4 0 0 0 0 2 0 2 0 177 171 0 0 0 0
Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі)

150 4102 3966 1 0 0 158 158 29 0 -28 -38 3917 3799 0 0 0 0

Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші основні засоби 180 2 1 0 0 0 0 0 0 -1 0 1 1 0 0 0 0
Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малоцінні необоротні 
матеріальні активи

200 9 4 1 0 0 19 19 1 0 155 159 146 145 0 0 0

Тимчасові (нетитульні) 
споруди

210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші необоротні 
матеріальні активи

250 49 3 25 0 0 0 0 0 0 -74 -3 0 0 0 0 0 0

Разом 260 4775 4550 245 0 0 216 216 40 0 2 0 4806 4374 0 0 0 0

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним 
законодавством обмеження права власності

261 0

вартість оформлених у заставу основних засобів 262 0
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються 
(консервація, реконструкція тощо)

263 0

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів 264 2425
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів 2641 0

З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу 265 0
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій 2651 0

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування 266 0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду 267 0
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності 268 0
З рядка 260 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю 269 0
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III. Капітальні інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року

1 2 3 4
Капітальне будівництво 280 0 0
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 220 4
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300 25 0
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 256 754
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0
Інші 330 0 0
Разом 340 501 758

З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість 341 0
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій 342 0

IV. Фінансові інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік

довгострокові поточні
На кінець року

1 2 3 4 5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: 
асоційовані підприємства 350 0 0 0
дочірні підприємства 360 0 0 0
спільну діяльність 370 0 0 0
Б. Інші фінансові інвестиції в: 
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380 0 0 0
акції 390 0 0 0
облігації 400 0 0 0
інші 410 0 0 0
Разом(розд.А+розд.Б) 420 0 0 0

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: 
за собівартістю 421 0
за справедливою вартістю 422 0
за амортизованою собівартістю 423 0

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю 424 0
за справедливою вартістю 425 0
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за амортизованою собівартістю 426 0
V. Доходи і витрати

Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1 2 3 4

А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів 440 7
Операційна курсова різниця 450 0 0
Реалізація інших оборотних активів 460 25 18
Штрафи, пені, неустойки 470 0 10
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення 480 0 0
Інші операційні доходи і витрати 490 87 93
у тому числі: 
відрахування до резерву сумнівних боргів 491 x 0
непродуктивні витрати і втрати 492 x 31
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: 
асоційовані підприємства 500 0 0
дочірні підприємства 510 0 0
спільну діяльність 520 0 0
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди 530 0 x
Проценти 540 x 0
Фінансова оренда активів 550 0 0
Інші фінансові доходи і витрати 560 0 0
Г. Інші доходи і витрати
Реалізація фінансових інвестицій 570 0 0
Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0
Результат оцінки корисності 590 0 0
Неопераційна курсова різниця 600 0 0
Безоплатно одержані активи 610 0 x
Списання необоротних активів 620 x 6
Інші доходи і витрати 630 8 1

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, 
роботами, послугами)

631 0
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Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт послуг) за
товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними 
сторонами (%)

632 0

З рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до 
собівартості продукції основної діяльності

633 0

VI. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року

1 2 3
Каса 640 0
Поточний рахунок у банку 650 69
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 0
Грошові кошти в дорозі 670 0
Еквіваленти грошових коштів 680 0
Разом 690 69

З рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено 691 0
VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів Код 
рядка

Залишок на 
початок року нараховано 

(створено)
додаткові 
відрахування

Збільшення за звітний рік Використано у 
звітному році

Сторновано 
невикористану суму у 

звітному році

Сума очікуваного відшкодування
витрат іншою стороною, що 

врахована при оцінці 
забезпечення

Залишок на 
кінець року

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток 
працівникам

710 0 0 0 0 0 0 0

Забезпечення наступних витрат на 
додаткове пенсійне забезпечення

720 0 0 0 0 0 0 0

Забезпечення наступних витрат на 
виконання гарантійних зобов’язань

730 0 0 0 0 0 0 0

Забезпечення наступних витрат на 
реструктуризацію

740 0 0 0 0 0 0 0

Забезпечення наступних витрат на 
виконання зобов’язань щодо обтяжливих 
контрактів

750 0 0 0 0 0 0 0

760 0 0 0 0 0 0 0
770 0 0 0 0 0 0 0

Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0
Разом 780 0 0 0 0 0 0 0
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VIII. Запаси
Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець 

року збільшення чистої 
реалізаційної вартості*

уцінка
Переоцінка за рік

1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 242 0 0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 693 0 0
Паливо 820 7 0 0
Тара і тарні матеріали 830 0 0 0
Будівельні матеріали 840 0 0 0
Запасні частини 850 4 0 0
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0
Поточні біологічні активи 870 0 0 0
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 370 0 0
Незавершене виробництво 890 2508 0 0
Готова продукція 900 306 0 0
Товари 910 1460 0 0
Разом 920 5590 0 0

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації 921 0
переданих у переробку 922 0
оформлених в заставу 923 0
переданих на комісію 924 0

Активи  на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок
02) 

925 0

З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу 926 0
IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника Код рядка Всього на кінець року
до 12 місяців від 12 до 18 місяців від 18 до 36 місяців

у т. ч. за строками непогашення

1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 4192 4192 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 880 880 0 209

Списано у звітному році безнадійної дебіторської 
заборгованості

951 0
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Із рядків 940 і 950 графа 3  заборгованість з пов'язаними 
сторонами

952 0

X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 
072)

980 0

XI. Будівельні контракти
Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
Заборгованість на кінець звітного року:
валова замовників 1120 0
валова замовникам 1130 0
з авансів отриманих 1140 0
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0

XII. Податок на прибуток
Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 0
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року 1220 0
на кінець звітного року 1225 0
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року 1230 0
на кінець звітного року 1235 0
Включено до Звіту про фінансові результати – усього 1240 0
у тому числі: поточний податок на прибуток 1241 0
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0
збільшення(зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243 0
Відображено у складі власного капіталу – усього 1250 0
у тому числі: поточний податок на прибуток 1251 0
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253 0

XIII. Використання амортизаційних відрахувань
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Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3

Нараховано за звітний рік 1300 48
Використано за рік – усього 1310 0
у тому числі на: будівництво об'єктів 1311 0
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 0
з них машини та обладнання 1313 0
придбання (створення) нематеріальних активів 1314 0
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0

1316 0
1317 0

XIV. Біологічні активи
Групи біологічних активів Код р

ядка

первісна 
вартість

накопиче
на аморти
зація

залишок на початок 
року

надійшло
за рік первісна 

вартість
накопиче
на аморти
зація

вибуло за рік нарахова
но аморт
изації за 
рік

втрати 
від змен
шення ко
рисності

вигоди 
від віднов
лення кор
исності

первісна 
вартість

накопиче
на аморти
зація

залишок на кінець 
року

Обліковуються за первісною вартістю
залишок 
на 

початок 
року

надійшло
за рік

зміни 
вартості 
за рік

вибуло за
рік

залишок 
на кінець 
року

Обліковуються за справедливою вартістю

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні 
активи - усього

1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в тому числі:
робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
інші довгострокові біологічні 
активи

1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Поточні біологічні активи - 
усього

1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0

в тому числі:
тварини на вирощуванні та 
відгодівлі

1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0

біологічні активи в стані 
біологічних перетворень (крім
тварин на вирощуванні та 
відгодівлі)

1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
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1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування 1431 0
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість 

поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, 
утрачених унаслідок надзвичайних подій

1432 0

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені 
законодавством обмеження права власності

1433 0

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів
Найменування показника Код 

рядка
Вартість 
первісного 
визнання

Витрати, 
пов'язані з 

біологічними п
еретвореннями

дохід витрати

Результат від первісного 
визнання

Уцінка Виручка від 
реалізації

Собівартість 
реалізації

реалізації первісного 
визнання та 
реалізації

Фінансовий результат 
(прибуток +, збиток -) від

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові біологічні активи 
рослинництва - усього

1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

у тому числі:
зернові і зернобобові 1510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
з них:
пшениця 1511 0 0 0 0 0 0 0 0 0
соя 1512 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.
соняшник 1513 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ріпак 1514 0 0 0 0 0 0 0 0 0
цукрові буряки (фабричні) 1515 0 0 0 0 0 0 0 0 0
картопля 1516 0 0 0 0 0 0 0 0 0
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 0 0 0 0 0 0 0 0
інша продукція рослинництва 1518 0 0 0 0 0 0 0 0 0
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Продукція та додаткові біологічні активи 
тваринництва - усього

1520 0 0 0 0 0 0 0 0 0

у тому числі:
приріст живої маси - усього 1530 0 0 0 0 0 0 0 0 0
з нього:
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великої рогатої худоби 1531 0 0 0 0 0 0 0 0 0
свиней 1532 0 0 0 0 0 0 0 0 0
молоко 1533 0 0 0 0 0 0 0 0 0
вовна 1534 0 0 0 0 0 0 0 0 0
яйця 1535 0 0 0 0 0 0 0 0 0
інша продукція тваринництва 1536 0 0 0 0 0 0 0 0 0
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 0 0 0 0 0 0 0 0
продукція рибництва 1538 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1539 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сільськогосподарська продукція та додаткові 
біологічні активи - разом

1540 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Керівник Кізима Ярослав Володимиович

Головний бухгалтер Сенькiв Оксана Володимирiвна
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28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (примітки)

Примітки до фінансової звітності 

На 31 грудня 2012 року 

1. Загальна інформація
1.1. Інформація про компанію
Публічне акціонерне товариство "Львівський завод радіоелектронної медичної апаратури" (далі - Підприємство) є 
українським публічним акціонерним товариством. Дата проведення державної реєстрації: свідоцтво про державну 
реєстрацію юридичної особи серія А 01 № 778000 від 02.12.1996 р., видане Виконавчим комітетом Львівської 
міської ради Львівської області. 
Місцезнаходження Підприємства: 79019, Львівська область, місто Львів, вулиця Заводська,  буд. 31.
За станом на 31 грудня ПАТ "Іскра" є власником та контролює 88,55% простих акцій Підприємства. Інші прості 
акції розподілені між міноритарними власниками. 
Основною діяльністю Підприємства є виробництво і реалізація медичної техніки, включаючи хірургічне 
устаткування, та ортопедичних пристосувань. Крім того, протягом 2012 року підприємство здійснювало оптовий 
продаж побутових електроламп на території України та за її межами.
Реалізація продукції Підприємства відбувається переважно в Україні.
Операції з пов'язаними сторонами детально описані у Примітці 24.
1.2. Загальні умови функціонування, ризики та економічна ситуація в Україні
За останні роки Україна зазнала значних політичних та економічних змін. Незважаючи на те, що економіка 
України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати деякі особливості, які більшою мірою властиві 
економіці, що розвивається. Такі особливості включають, але не обмежуються низьким рівнем ліквідності на 
ринках капіталу, відносно високим рівнем інфляції та наявністю валютного контролю, що не дозволяє 
національній валюті бути ліквідним засобом платежу за межами України. Стабільність економіки України в 
значній мірі залежатиме від політики та дій уряду, спрямованих на реформування адміністративної та правової 
систем, а також економіки в цілому. Як наслідок, операціям в Україні властиві ризики, не типові для країн із 
розвинутою економікою.
Ця індивідуальна фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу щодо впливу умов 
здійснення діяльності в Україні на операції та фінансовий стан Компанії. Майбутні умови здійснення діяльності 
можуть відрізнятися від оцінок управлінського персоналу.
 2.    Основа складання звітності
2.1. Заява про відповідність
Індивідуальна фінансова звітність Підприємства була складена відповідно до  Міжнародних стандартів фінансової
звітності (МСФЗ), в редакції, офіційно оприлюдненій на веб-сайті Міністерства фінансів України. 
За всі звітні періоди, закінчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 р., Підприємство готувало фінансову 
звітність у відповідності до національних принципів (стандартів) бухгалтерського обліку. Ця фінансова звітність 
за рік, що закінчився 31 грудня 2012 р., є першим пакетом фінансової звітності Підприємства, підготовленої згідно
з МСФЗ із застосуванням МСФЗ 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності".
У примітці 2.6. наведено інформацію про перехід Підприємства на МСФЗ.
2.2. Основа оцінки
Ця фінансова звітність була підготовлена на основі принципу історичної собівартості. 
2.3. Функціональна валюта і валюта подання звітності 
Національною валютою України є гривня, яка є функціональною валютою Компанії і валютою, у якій подається 
ця фінансова звітність. Усі фінансові дані, які наведені у гривнях, були округлені до тисяч.
2.4. Основні положення в обліковій політиці
Принципи облікової політики, наведені далі, послідовно застосовувалися до всіх періодів, представлених у цій 
фінансовій звітності, та під час підготовки звіту про фінансовий стан на 31 січня 2012 року з метою переходу на 
МСФЗ.
2.4.1. Операції в іноземній валюті
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Операції в іноземній валюті обліковувати в українській гривні за офіційним курсом обміну Національного банку 
України на дату проведення операції. 
Монетарні активи і зобов'язання в іноземних валютах перераховувати у гривню за обмінним курсом НБУ на звітну
дату. Немонетарні статті в іноземних валютах, які оцінюються за історичною вартістю в іноземній валюті, 
перераховувати за обмінним курсом, що діяв на дату проведення операції. Немонетарні статті, які обліковуються 
за справедливою вартістю в іноземній валюті, перераховувати за обмінним курсом, що діє на дату визначення 
справедливої вартості. Прибутки та збитки, отримані у результаті такого перерахунку, визнавати у звіті про 
сукупний дохід. 
Основними іноземними валютами є євро, долар США та російський рубль.
Курси обміну гривні по відношенню до основних валют, які були використані при підготовці консолідованої 
фінансової звітності, на 31 грудня є такими:

  31 грудня 
  2012 р.31 грудня 
  2011 р.01 січня
2011 р.
    Валюта 
    Долар США799,3000798,9800796,1700
    Євро1053.71721029,80531057,3138
    Російський рубль2.63162,49532,6124

2.4.2. Основні засоби
2.4.2.1. Визнання та оцінка
Одиницею обліку основних засобів вважається окремий інвентарний об'єкт. 
Основні засоби при надходженні відображаються за первісною вартістю, яка включає витрати, що безпосередньо 
відносяться до придання активу. Первісна вартість може також включати в себе вартість професійних послуг.
Придбане програмне забезпечення, яке є невід'ємною частиною функціональності відповідного обладнання, 
капіталізується у складі вартості цього обладнання. 
Якщо компоненти одиниці основних засобів мають різні строки корисного використання, такі компоненти 
обліковуються як окремі одиниці (значні компоненти) за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених 
збитків від зменшення корисності. 
Основні засоби у фінансовій звітності відображаються за вартістю, визначеною у результаті переоцінки. 
Переоцінена вартість являє собою справедливу вартість об'єкта основних засобів на дату переоцінки за 
вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збитків від зменшення корисності. 
Будь-яке збільшення вартості об'єктів основних засобів у результаті переоцінки включається у сукупний дохід і 
накопичується в капіталі у тому розмірі, в якому він перевищує попереднє зниження вартості тих самих активів, 
відображене раніше як збиток. Переоцінки у межах суми попереднього зниження відносяться на фінансовий 
результат. Зниження балансової вартості будівель і землі у результаті переоцінки також відносяться на фінансовий
результат в сумі його перевищення над залишком резерву по переоцінці, створеного у результаті попередніх 
переоцінок даного активу. 
Визнання об'єкту основних засобів припиняється після його вибуття або якщо не очікується одержання майбутніх 
економічних вигід від його подальшого використання. Будь-які прибутки або збитки, які виникають у зв'язку із 
припиненням визнання активу (розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття активу та його 
балансовою вартістю), включаються до звіту про прибутки та збитки за рік, в якому відбулось припинення 
визнання об'єкту. 
2.4.2.2. Подальші витрати
Ремонти основних засобів, що здійснюються для підтримання об'єктів в робочому стані та одержання первісно 
визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, відображаються як витрати періоду і 
обліковуються на рахунках витрат діяльності в повному обсязі.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII



Суми витрат, пов'язані з поліпшенням об'єктів основних засобів (модернізація, модифікація, добудова, 
дообладнання, реконструкція тощо), що призводять до збільшення майбутніх економічних вигод, відносяться на 
рахунок капітальних інвестицій з подальшим збільшенням первісної вартості основних засобів після введення в 
експлуатацію. 
Якщо капіталізуються нові запасні частини, замінені запасні частини виводяться з експлуатації, і їх залишкова 
балансова вартість включається до складу операційного прибутку (збитку) як збиток від вибуття.
2.4.2.3. Знос
Знос розраховується як зменшення вартості активів, крім землі та об'єктів незавершеного будівництва, до їх 
оціночної ліквідаційної вартості лінійним методом протягом очікуваних строків корисного використання 
відповідних активів. 
Нарахування зносу починається з моменту, коли об'єкт основних засобів стає придатним для їх цільового 
використання, тобто він доставлений до місця розташування та приведений у стан, у якому він придатний до 
експлуатації у спосіб, визначений управлінським персоналом.  
Амортизація активу припиняється на одну з двох дат, яка відбувається раніше: 
  1)на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу (або включають до ліквідаційної групи, яку 
класифікують як утримувану для продажу) згідно з МСФЗ 5; або
  2)на дату, з якої припиняють визнання активу. 
Амортизація не припиняється, коли актив не використовують або він вибуває з активного використання, доки 
актив не буде амортизований повністю
Метод нарахування зносу, очікувані строк корисного використання та залишкова вартість переглядаються 
принаймні раз на рік і коригуються на перспективній основі (тобто без перегляду порівняльних показників), якщо 
це необхідно.
2.4.2.4. Невстановлене обладнання. 
Невстановлене обладнання являє собою устаткування, придбане ПІДПРИЄМСТВОМ, але ще не введене в 
експлуатацію. Знос на невстановлене обладнання не нараховується.
2.4.3. Нематеріальні активи
Одиницею обліку нематеріальних активів вважається окремий об'єкт.
Придбані нематеріальні активи первісно визнаються за собівартістю. Після первісного визнання нематеріальні 
активи відображаються за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації або будь-яких накопичених 
збитків від зменшення корисності.
Нематеріальні активи, вироблені усередині компанії, за винятком капіталізованих витрат на розробку, не 
капіталізуються, і відповідні витрати відображаються у звіті про сукупні доходи за звітний рік, у якому вони 
виникли.
Нематеріальні активи з визначеним строком корисного використання амортизуються протягом усього строку їх 
корисного використання. 
Строки корисного використання та методи амортизації нематеріальних активів переглядаються принаймні раз на 
рік і коригуються на перспективній основі, якщо це необхідно.
Амортизація нараховується лінійним методом протягом очікуваних строків корисного використання відповідних 
активів. 
Нематеріальні активи з невизначеними термінами використання обліковується за вартістю придання за 
вирахуванням накопиченого збитку від знецінення. 
Нематеріальний актив списується при продажу або якщо від його використання або вибуття не очікується 
майбутніх економічних вигод. Дохід або збиток від списання нематеріального активу, що являє собою різницю 
між чистими надходженнями від вибуття та балансовою вартістю активу, включається у прибутку і збитки у 
момент списання.
2.4.4. Знецінення матеріальних та нематеріальних активів 
На кожну звітну дату визначається, чи є ознаки можливого зменшення корисності активу. Якщо такі ознаки 
існують або якщо необхідно виконати щорічне тестування активу на зменшення корисності, здійснюється оцінка 
вартості очікуваного відшкодування, активу з метою визначення розміру збитку від знецінення. Вартість 
очікуваного відшкодування визначається для окремого активу, за вирахуванням випадків, коли актив не генерує 
надходження коштів, які здебільшого є незалежними від надходжень, генерованих іншими активами або групами 
активів. 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII



Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання та нематеріальні активи, що не готові до 
використання, оцінюються на предмет знецінення мінімум щорічно або частіше, якщо з'являються ознаки 
можливого знецінення. 
Вартість очікуваного відшкодування визначається як найбільша з двох величин: справедлива вартість за 
вирахуванням витрат на реалізацію та вартість під час використання.
Найкращим свідченням справедливої вартості активу є ціна, яку визначили незалежні сторони в юридично 
обов'язковій угоді про продаж, скоригована на додаткові витрати, які можна прямо віднести до вибуття активу. 
Якщо немає юридично обов'язкової угоди про продаж, але актив продається та купується на активному ринку, тоді 
справедливою вартістю активу є його ринкова ціна. Якщо немає активного ринку, то враховуються останні 
операції на ринку, за їх наявності. У разі неможливості визначення таких операцій використовується відповідна 
модель оцінки. Такі розрахунки підтверджуються оціночними коефіцієнтами чи іншими доступними показниками 
справедливої вартості.
При оцінці вартості під час використання очікувані майбутні потоки грошових коштів дисконтують до теперішньої
вартості з використанням коефіцієнта дисконтування до оподаткування, що відображає поточну ринкову оцінку 
вартості грошей у часі та ризиків, що притаманні даному активу, відносно яких оцінка майбутніх грошових 
потоків не корегувалась.
Якщо балансова вартість активу перевищує його вартість до відшкодування, вважається, що корисність активу 
зменшилась, і він списується до вартості до відшкодування. Збитки від зменшення корисності поточної діяльності 
визнається у звіті про сукупний дохід.
У випадках, коли збиток від знецінення згодом відновлюється, балансова вартість активу (одиниці, що генерує 
грошові кошти) збільшується до суми, отриманої в результаті нової оцінки його вартості до відшкодування, таким 
чином, щоб нова балансова вартість не перевищувала балансову вартість, яка була визначена, якщо б по цьому 
активу (одиниці, що генерує грошові кошти) не був відображений збиток від знецінення за попередні роки. 
Відновлення збитку від знецінення відразу відображається у звіті про сукупний дохід. 
Одиниця, що генерує грошові кошти, являє собою найменшу ідентифіковану групу активів, яка генерує грошові 
надходження, здебільшого незалежні від грошових надходжень від інших активів або груп активів. Виходячи зі 
специфіки операційної діяльності, керівництво визначило, що Підприємство має одну одиницю, що генерує 
грошові кошти, яка являє собою Підприємство у цілому. 
2.4.5. Довгострокові активи, призначені для продажу
Довгострокові активи та групи вибуття класифікуються як призначені для продажу, якщо їх балансова вартість 
буде відновлена в основному не у процесі використання у виробничій діяльності, а при їх реалізації. Дана умова 
вважається виконаною, якщо актив (або група вибуття) може бути проданий у своєму теперішньому стані, є висока
ймовірність продажу та продаж активу буде завершений протягом одного року з моменту його класифікації як 
призначеного для продажу.
При прийнятті рішення про продаж основних засобів їх вартість переводиться із складу довгострокових активів у 
склад поточних активів та амортизацію не нараховувати.   
2.4.6. Запаси
Одиницею бухгалтерського обліку запасів визначається кожне їх найменування.  
Запаси відображаються за меншою з двох вартостей: за їх первісною вартістю (собівартістю) за вирахуванням 
резерву на застарілі запаси чи за чистою вартістю реалізації. 
Первісна вартість включає затрати, понесені на придбання запасів, їх доставку до теперішнього місцезнаходження 
та приведення до відповідного стану. Вартість виготовлених запасів та незавершеного виробництва включає 
відповідну частку накладних витрат на основі звичайної виробничої потужності підприємства.
Вартість сировини, палива, запасних частин, незавершеного виробництва та готової продукції при їх відпуску у 
виробництво, продажу та іншому вибутті визначається за методом середньозваженої вартості, вартість інших 
запасів, які не є взаємозамінними, визначається на основі спеціальних способів визначення їх індивідуальної 
вартості. 
Щодо знецінених запасів, що визнаються неліквідами, створюється резерв знецінення запасів.
Чиста вартість реалізації являє собою оцінену ціну продажу запасів у ході звичайної діяльності за вирахуванням 
оцінених витрат на завершення виробництва та реалізацію.
2.4.7. Транспортно-заготівельні витрати
Облік транспортно-заготівельних витрат (далі - ТЗВ) здійснюється методом прямого обліку.
2.4.8. Фінансові активи
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Фінансові активи класифікуються за наступними категоріями:
  -грошові кошти та їх еквіваленти;
- позики та дебіторська заборгованість.
При первісному визнанні фінансові активи оцінюються за справедливою вартістю плюс витрати, безпосередньо 
пов'язані зі здійсненням операції. 
2.4.8.1. Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти складаються з готівки в касі та рахунків в банках.
2.4.8.2.  Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість включає торгову та іншу дебіторську заборгованість.
Дебіторська заборгованість визнається як фінансовий актив (за винятком дебіторської заборгованості, за якою не 
очікується отримання грошових коштів або фінансових інструментів, за розрахунками з операційної оренди та за 
розрахунками з бюджетом) та первісно оцінюється за справедливою вартістю плюс відповідні витрати на 
проведення операцій. Після первісного визнання дебіторська заборгованість оцінюється за амортизованою 
собівартістю із застосуванням методу ефективного відсотка. Якщо є об'єктивне свідчення того, що відбувся збиток 
від зменшення корисності, балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку 
резервів.
Величина резерву на покриття збитків від зменшення корисності створюється за методом абсолютної суми 
сумнівної заборгованості на основі аналізу платоспроможності окремих дебіторів.
Резерв на покриття збитків  від зменшення корисності щодо іншої дебіторської заборгованості не створюється. 
Якщо у наступному періоді сума збитку від зменшення корисності буде зменшена і це зменшення може бути 
об'єктивно пов'язаним з подією, яка відбувається після визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний 
збиток від зменшення корисності сторнується за рахунок коригування резервів. Сума сторнування визнається у 
прибутку чи збитку. У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості вона списується за рахунок 
створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисності.   
2.4.8.3. Фінансові інвестиції
Фінансові інвестиції у дольової інструменти підприємств, які ПІДПРИЄМСТВО придбало з метою продажу, 
відображати за справедливою вартістю через прибутки і збитку. Чистий прибуток (збиток), що включає дивіденди 
і відсотки, отримані від утримання фінансового активу, відображати у рядку "Інші прибутки і збитки" звіту про 
сукупний дохід.
Фінансові інвестиції у дольової інструменти підприємств, які ПІДПРИЄМСТВО придбало з метою участі у 
діяльності об'єкта інвестування, відображати за справедливою вартістю через сукупний прибуток.
Фінансові інвестиції у статутний капітал інших підприємств відображати за собівартістю з урахуванням витрат на 
зменшення корисності.
2.4.8.4. Списання фінансових активів
Визнання фінансових активів припиняється після закінчення дії контрактних прав на грошові потоки від 
фінансового активу або під час його передачі та відповідних ризиків та вигод іншому підприємству. Різниця між 
балансовою вартістю та сума отриманої винагороди відображається в звіті про сукупний дохід.
Якщо визнання фінансового активу припиняється не повністю, попередня балансова вартість даного фінансового 
активу розподіляється між частиною, яку ПІДПРИЄМСТВО продовжує визначати в рамках участі, що 
продовжується, і частиною, яку воно більше не визнає, виходячи із співвідношення справедливої вартості цих 
частин на дату передачі. Різниця між балансовою вартістю, розподіленою на частину, що списується, та сумою 
отриманої винагороди за неї, а також будь-які накопичені розподілені на неї прибутки і збитки, визнані у іншому 
сукупному доході, відносяться у звіт про сукупний дохід. Отримані прибутки і збитки, що були визнані в іншому 
сукупному доході, розподіляються між частиною, що продовжує визначатися, і частиною, що списується, виходячи
із співвідношення справедливої вартості цих частин.   
2.4.9. Фінансові зобов'язання та інструменти власного капіталу
2.4.9.1. Акціонерний капітал
Прості акції класифікуються як власний капітал. Додаткові витрати, що відносяться безпосередньо до випуску 
простих акцій, визнаються як зменшення власного капіталу.
Викуп власних акцій вираховується безпосередньо з капіталу. Доходи і витрати, що виникають у результаті 
покупки, продажу, випуску або анулювання власних дольових інструментів ПІДПРИЄМСТВА, відображаються як 
зміни в капіталі.
2.4.9.2. Фінансові зобов'язання
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Фінансові зобов'язання підприємства включають: кредити та позики, банківські овердрафти, векселі видані, 
торгову та іншу кредиторську заборгованість.
Такі фінансові зобов'язання первісно визнаються за справедливою вартістю з урахуванням витрат, що 
безпосередньо відносяться на здійснення операцій. Після початкового визнання фінансові зобов'язання з 
фіксованим терміном погашення оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної 
ставки відсотка.
Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а також комісійних або
витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація відображається у складі 
фінансових доходів у звіті про сукупний дохід.
2.4.9.3. Списання фінансових зобов'язань
Визнання фінансового зобов'язання припиняється у випадку їх погашення, анулювання або термін їх дії 
закінчився. Різниця між балансовою вартістю списаного фінансового зобов'язання та виплаченою винагородою 
визнається у звіті про сукупний дохід.
При заміні одного існуючого фінансового зобов'язання іншим зобов'язанням перед тим самим кредитором на 
суттєво відмінних умовах або у випадку внесення істотних змін в умови існуючого зобов'язання, така заміна або 
модифікація відображається як припинення визнання первісного зобов'язання та визнання нового зобов'язання в 
обліку з визнанням різниці в балансовій вартості зобов'язань у звіті про сукупний дохід.
2.4.10. Взаємозалік фінансових інструментів
Фінансові активи та фінансові зобов'язання підлягають взаємозаліку, а чиста сума - представленню у звіті про 
фінансовий стан тоді і тільки тоді, коли є здійсненне в цей момент юридичне право на взаємозалік визнаних сум, а
також намір здійснити розрахунок на нетто-основі, або реалізувати активи та одночасно з цим погасити 
зобов'язання. 
2.4.11.  Резерви (забезпечення) майбутніх витрат і платежів
Резерв визнається тоді, коли внаслідок події, що сталася в минулому, ПІДПРИЄМСТВО має юридичне або 
конструктивне зобов'язання, яке може бути оцінене достовірно, і коли існує вірогідність того, що погашення даного
зобов'язання буде пов'язано із зменшенням економічних вигод. Сума резервів визначається шляхом дисконтування
очікуваних у майбутньому грошових потоків з використанням ставки дисконту без урахування оподаткування, яка 
відображає поточні ринкові оцінки вартості грошових коштів у часі і ризики, притаманні певному зобов'язанню. 
Вивільнення дисконту визнається як фінансові витрати.
ПІДПРИЄМСТВО формує на кожну звітну дату резерв на забезпечення оплати відпусток. 
2.4.12.  Виплати працівникам 
ПІДПРИЄМСТВО визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після вирахування 
будь-якої вже сплаченої суми. ПІДПРИМЄСВТО визнає очікувану вартість короткострокових виплат працівникам 
за відсутність як забезпечення відпусток - під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на 
майбутні виплати відпускних. 
На ПІДПРИЄМСТВІ застосовуються форми і системи оплати праці за умовами, передбаченими колективним 
договором. 
При визначенні величини зобов'язань відносно короткострокових виплат працівникам дисконтування не 
застосовується, і відповідні витрати визнаються по мірі виконання працівниками своїх трудових обов'язків. 
2.4.13. Державна пенсійна програма з визначеними внесками
ПІДПРИЄМСТВО здійснює відрахування на користь своїх працівників до Державного Пенсійного фонду України 
за ставками, що діють протягом року, виходячи з нарахованої заробітної плати. Ці відрахування відносяться на 
витрати у тому періоді, до якого відноситься відповідна заробітна плата.
2.4.14. Програми з визначеними виплатами за тривалий стаж роботи, які фінансуються за рахунок 
ПІДПРИЄМСТВА
Згідно з колективним договором ПІДПРИМЄСТВО здійснює одноразові виплати працівникам у зв'язку з їх 
виходом на пенсію та інші виплати працівникам, які мають тривалий стаж роботи.
ПІДПРИЄМСТВО компенсує державі суми пенсій, що виплачуються державою працівникам, які працювали у 
шкідливих або важких умовах і тому мають право на вихід на пенсію і на відповідне пенсійне забезпечення до 
настання пенсійного віку, визначеного законодавством.
Ці програми з визначеними виплатами (Програми) не забезпечені відповідними фондами і не існує активів за 
цими Програмами. Суми, що виплачуються за цими Програмами, відносити на витрати по мірі виплат.
2.4.15. Податки
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2.4.15.1. Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток складаються з поточного і відстроченого податків. 
Поточний податок на прибуток складається з очікуваного податку до сплати або до відшкодування, розрахованого 
на основі оподатковуваного прибутку чи збитку за рік з використанням ставок оподаткування, що діють або 
превалюють на звітну дату, та будь-яких коригувань податку, що підлягає сплаті за попередні роки.
Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом зобов'язань шляхом визначення тимчасових різниць
на звітну дату між податковою базою активів і зобов'язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової 
звітності.
Відстрочені податкові зобов'язання визнаються за всіма тимчасовими різницями, що підлягають оподаткуванню. 
Відстрочені податкові активи визнаються за всіма тимчасовими різницями, що підлягають вирахуванню та 
перенесеними невикористаними податковими збитками, у тій мірі, в якій існує значна імовірність того, що 
ПІДПРИЄМСТВО матиме оподатковуваний прибуток, проти якого можуть бути зараховані тимчасові різниці, що 
підлягають вирахуванню, невикористані податкові збитки.
Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядають на кожну звітну дату та знижувати в тій мірі, в 
якій отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволить використовувати всі або частину 
відстрочених податкових активів, оцінюється як малоймовірне. Невизнані відстрочені податкові активи 
переглядаються на кожну звітну дату та визнаються в тій мірі, в якій з'являється значна ймовірність того, що 
майбутній оподатковуваний прибуток дозволить використовувати відстрочені податкові активи.
Відстрочені податкові активи і зобов'язання визначаються за ставками податку, які застосовуватимуться протягом 
періоду реалізації активу або врегулювання зобов'язання на підставі законодавства, яке набуло або фактично 
набуло чинності на звітну дату.
Відстрочений податок, що відноситься до статей, визнаних не у складі прибутку або збитку, також не визнаються у
складі прибутку або збитку. Статті відстрочених податків визнаються відповідно до операцій, на яких вони 
ґрунтуються, або у складі іншого сукупного доходу, або безпосередньо в капіталі.
Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання заліковуються один проти одного, якщо є 
юридично закріплене право заліку поточних податкових активів і зобов'язань, і відстрочені податки відносяться до
однієї і тієї ж оподатковуваної компанії та податкового органу.
2.4.15.2. Податок на додану вартість 
Доходи, витрати та активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартість, крім випадків, коли:
  -податок на додану вартість, що виник при придбанні активів або послуг, не відшкодовується податковим органом;
у цьому випадку податок на додану вартість визнається як частина витрат на придбання активу або частина 
видаткової статті; і
  -дебіторська та кредиторська заборгованості відображаються з урахуванням суми податку на додану вартість.
2.4.16. Доходи
2.4.16.1. Визнання та оцінка доходів
Доходи визнаються, якщо існує висока вірогідність того, що ПІДПРИЄСТВО отримає економічні вигоди, а доходи
можуть бути вірогідно визначені. Доходи оцінюються за справедливою вартістю винагороди, отриманої або такої, 
що підлягає отриманню, за вирахуванням знижок, бонусів і податків з продажу. 
2.4.16.2. Реалізована продукція
Дохід від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнаються при дотриманні наступних умов:
- покупцю передані ризики і вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив);
- підприємство не здійснює подальші керівництво та контроль за реалізовану продукцію (товари, інші активи);
- сума доходу може бути достовірно оцінена;
- існує впевненість, що у результаті операції відбувається збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, 
пов'язані з операцією, можуть бути достовірно визначені.
Момент передачі ризиків та вигод залежить від конкретних умов договорів купівлі-продажу. 
Доходи від реалізації продукції у ході звичайної діяльності оцінюються за справедливою вартістю отриманих 
коштів або коштів до отримання, за вирахуванням повернення продукції, торгових знижок і оптових знижок. Якщо
існує ймовірність надання знижок, і сума може бути достовірно оцінена, то знижка визнається як зменшення 
доходу при визнанні продажу.
2.4.16.3. Надання послуг
Доход від наданих послуг визнається у звіті про сукупний дохід у тому періоді, в якому ці послуги були надані.
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2.4.17. Витрати
З метою складання звіту про сукупний прибуток всі загальновиробничі витрати вважати змінними.
2.4.18. Фінансові доходи і витрати
До складу фінансових доходів входить процентний доход по інвестованих коштах (включаючи фінансові активи, 
наявні для продажу), доход від дивідендів, прибутки від вибуття фінансових активів, наявних для продажу, зміни 
справедливої вартості фінансових активів за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або
збитку, а також прибутки від курсових різниць. 
Процентний доход визнається по мірі нарахування і розраховується, виходячи з балансової вартості фінансового 
активу (без врахування відсотку) та ефективної ставки відсотку. 
Доход від дивідендів визнається у момент, коли у ПІДПРИЄМТСВА з'являється право на отримання відповідного 
платежу.
До складу фінансових витрат входять витрати на виплату процентів по позиках, дивіденди по привілейованих 
акціях, класифіковані як зобов'язання, збитки від курсових різниць, зміни справедливої вартості фінансових 
активів, які обліковуються за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або збитку. 
Прибутки та збитки від курсових різниць відображаються на нетто-основі як фінансові доходи або фінансові 
витрати залежно від коливань курсів обміну валют, в результаті яких виникає або позиція чистого прибутку, або 
позиція чистого збитку.
2.4.19. Витрати на позики
Витрати на позики, безпосередньо пов'язані з придбанням, будівництвом або виробництвом активу, який в силу 
необхідності вимагає тривалого періоду часу для його підготовки до планового використання або до продажу, 
капіталізуються як частина первісної вартості такого активу. Усі інші витрати на позики відносяться на витрати у 
тому звітному періоді, в якому вони були понесені. Витрати на позики містять у собі виплату відсотків та інші 
витрати, понесені компанією у зв'язку з залученням позикових коштів.
Для цілей капіталізації фінансових витрат на створення кваліфікаційних активів суттєвим часом створення активу 
вважати період більше 3 місяців.
2.4.20. Умовні активи і зобов'язання
Умовні активи не визнаються, а розкриваються у фінансовій звітності, якщо надходження економічних вигід є 
ймовірним. Умовні зобов'язання не відображаються у фінансовій звітності, за винятком випадків, коли існує 
ймовірність того, що для погашення зобов'язання буде потрібний відтік ресурсів, і при цьому сума таких 
зобов'язань може бути достовірно визначена. Інформація про такі зобов'язання підлягає розкриттю, за винятком 
випадків, коли можливість відтоку ресурсів, які являють собою економічні вигоди, є малоймовірною.
2.5. При складанні облікової політики відбулося використання бухгалтерських оцінок та суджень.
Підготовка фінансової звітності вимагає від управлінського персоналу формування суджень, оцінок та припущень, 
які впливають на застосування принципів облікової політики, а також на суми активів та зобов'язань, доходів та 
витрат, що відображаються у звітності. Оцінки та пов'язані з ними припущення ґрунтуються на історичному 
досвіді та інших факторах, що вважаються обґрунтованими за існуючих обставин, результати яких формують 
основу для суджень відносно балансової вартості активів та зобов'язань, яка не є очевидною з інших джерел. Хоча 
ці оцінки ґрунтуються на розумінні управлінським персоналом поточних подій, фактичні результати зрештою 
можуть відрізнятися від цих оцінок. Найбільш суттєві оцінки та припущення представленні далі:
Знос і амортизація. Знос і амортизація ґрунтуються на здійснених керівництвом оцінках майбутніх строків 
корисного використання основних засобів і нематеріальних активів. Оцінки можуть змінюватися під впливом 
технологічного розвитку, конкуренції, змін ринкової кон'юнктури та інших чинників, і подібні зміни можуть 
призвести до змін очікуваних строків корисного використання та амортизаційних нарахувань. Темпи 
технологічного розвитку важко вгадати, і припущення ПІДПРИЄМСТВА щодо тенденцій і динаміки розвитку 
можуть змінюватися згодом. Деякі активи і технології, в які інвестувало ПІДПРИЄМСТВО кілька років тому, усе 
ще використовуються і забезпечують базу для нових технологій. Строки корисного використання основних засобів 
і нематеріальних активів переглядаються принаймні раз на рік з урахуванням зазначених вище чинників і всіх 
інших суттєвих аспектів. У випадку істотних змін очікуваних строків корисного використання амортизаційні 
нарахування коригуються на перспективній основі.
Зменшення корисності торгової та іншої дебіторської заборгованості. Управлінський   персонал   оцінює   
ймовірність   погашення   торгової   та   іншої дебіторської заборгованості на основі аналізу окремих дебіторів. 
Фактори, що беруться до уваги, включають аналіз торгової дебіторської заборгованості за строками виникнення 
порівняно з умовами відпуску клієнтам товарів і послуг в кредит, а також фінансовий стан та історію погашення 
боргу клієнтом. 
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Чиста вартість реалізації запасів. Управлінський персонал оцінює необхідність зменшення вартості запасів до їх 
чистої вартості реалізації з урахуванням цін після кінця звітного періоду, а також з урахуванням цілі, з якою 
утримуються запаси. Якби вартість запасів не була такою, що може бути повністю відшкодована, Підприємство 
повинне була б відобразити в обліку витрати на коригування вартості запасів до їх чистої вартості реалізації.
Відстрочений податковий актив. Відстрочені податкові активи визнаються по невикористаних податкових збитках,
податкових кредитах та тимчасових різницях, що відносяться на витрати, якщо існує вірогідність отримання у 
майбутньому оподатковуваного прибутку, завдяки якому вони можуть бути використані. Відстрочені податкові 
активи перевіряються на кожну звітну дату і зменшуються, якщо реалізація відповідної податкової вигоди не є 
вірогідною.
Управлінський персонал оцінює вірогідність того, що у майбутньому буде отриманий такий оподатковуваний 
прибуток, який дозволить Компанії використати ці податкові вигоди.

2.6. Перше застосування МСФЗ
При підготовці цієї фінансової звітності Підприємство скористалось такими звільненнями від виконання вимог 
інших МСФЗ, передбаченими МСФЗ 1:
  -підприємство прийняло рішення оцінювати основні засоби на дату переходу на МСФЗ, тобто на 1 січня 2011 р., за
балансовою вартістю та використовувати цю вартість як доцільну вартість основних засобів на цю дату.

Звірка капіталу Підприємства на 01 січня 2011 р. (дата переходу на МСФЗ)
№ коре-
     гуванняАктивП(С)БОВплив переходуМСФЗ
      1234
    Необоротні активи 
    Нематеріальні активи: 
                    залишкова вартість300 798
      1.2.              первісна вартість319498817
                    накопичена амортизація19 19
     1Незавершені капітальні інвестиції1521-15210
    Основні засоби: 
                   залишкова вартість224 1247
     1.1              первісна вартість 477510235798
                   знос4551 4551
      Відстрочені податкові активи0 0
      Усього необоротні активи2045 2045
    Оборотні активи 
      
     2Виробничі запаси1114-272842
      Незавершене виробництво635 635
      Готова продукція197 197
      Товари1 1
    Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 
                     чиста реалізаційна вартість 1457 1276
                     первісна вартість1457 1457
      3               резерв сумнівних боргів0181181
    Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
                     з бюджетом 141 141
                    за виданими авансами27 27
     6.1Інша поточна дебіторська заборгованість260394654
    Грошові кошти та їх еквіваленти: 
                    в національній валюті136 136
     6.1Інші оборотні активи394-3940
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      Усього оборотні активи4362 3909
     Витрати майбутніх періодів0 
      Баланс6407 5954

№ коре-
     гуванняПасивП(С)БОВплив переходуМСФЗ
      1234
    Власний капітал 
      Статутний капітал4300 4300
     2, 3,5Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)-14124-489-14613
      Усього власний капітал-9824 -10313
    Довгострокові зобов'язання 
      Довгострокові кредити банків0 0
     4Інші довгострокові фінансові зобов'язання031993199
      Відстрочені податкові зобов'язання0 0
      Інші довгострокові  зобов'язання  0
      Усього довгострокові зобов'язання0 3199
    Поточні зобов'язання 
      Короткострокові кредити банків0 0
      Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями0 0
     4.1Векселі видані3666-3199467
      Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги5503 5503
    Поточні зобов'язання за розрахунками: 
                             з одержаних авансів6768 6768
                             з бюджетом25 25
                             зі страхування53 53
                            з оплати праці215215
                             з учасниками 0 0
     5Інші поточні зобов'язання13637
      Усього поточні зобов'язання16231 13068
      Баланс6407 5954
Узгодження капіталу Підприємства на 31 грудня 2011 р. 
№ коре-
     гуванняАктивП(С)БОВплив переходуМСФЗ
      1234
    Необоротні активи 
    Нематеріальні активи: 
                    залишкова вартість293 1047
     1.2              первісна вартість3207541074
                    накопичена амортизація27 27
     1.1Незавершені капітальні інвестиції758-7580
    Основні засоби: 
                   залишкова вартість432 1459
     1.1, 1.3             первісна вартість 480610275833
                  знос437404374
     8Відстрочені податкові активи08787
      Усього необоротні активи1483 2593
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    Оборотні активи 
      
     1.3Виробничі запаси1315-2681047
      Незавершене виробництво2508 2508
      Готова продукція306 306
     1.3Товари1460-1023437
      Векселі одержані0 0
    Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 
                     чиста реалізаційна вартість 4192 4010
                     первісна вартість4192 4192
     3               резерв сумнівних боргів0182182
    Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
                     з бюджетом 47 47
     7              за виданими авансами17631207
     6.1Інша поточна дебіторська заборгованість7024201122
    Грошові кошти та їх еквіваленти: 
                    в національній валюті69 69
                    в іноземній валюті0 0
     6.1Інші оборотні активи420-4200
      Усього оборотні активи11195 9753
     7Витрати майбутніх періодів31-310
      Баланс12709 12346

№ коре-
     гуванняПасивП(С)БОВплив переходуМСФЗ
      1234
    Власний капітал 
      Статутний капітал4300 4300
      Інший додатковий капітал0 0
     2, 5Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)-14101-530-14631
      Усього власний капітал-9801 -10331
    Довгострокові зобов'язання 
     4Інші довгострокові фінансові зобов'язання031993199
      Усього довгострокові зобов'язання0 3199
    Поточні зобов'язання 
      Короткострокові кредити банків  0
      Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями0 0
     4Векселі видані3199-31990
      Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги15186 15186
    Поточні зобов'язання за розрахунками: 
                             з одержаних авансів124 124
                             з бюджетом19 19
                             зі страхування63 63
                            з оплати праці247247
                             з учасниками   0
     5Інші поточні зобов'язання36721673839
      Усього поточні зобов'язання22510 19478
      Баланс12709 12346
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Узгодження капіталу Підприємства на 31 грудня 2012 р.
№ коре-
     гуванняАктивП(С)БОВплив переходуМСФЗ
      1234
    Необоротні активи 
    Нематеріальні активи: 
                    залишкова вартість997 1104
     1.2              первісна вартість10731071180
                    накопичена амортизація-76 -76
     1Незавершені капітальні інвестиції1405-14050
    Основні засоби: 
                   залишкова вартість1138 2436
     1.1             первісна вартість 555512986853
                   знос-44170-4417
     8Відстрочені податкові активи011161116
      Усього необоротні активи3540 4656
    Оборотні активи 
      
     2Виробничі запаси1472-721751
      Незавершене виробництво3851783929
     2Готова продукція645-29616
      Товари18 18
      Векселі одержані0 0
    Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 
                     чиста реалізаційна вартість 11025 11025
                     первісна вартість11025 11025
                     резерв сумнівних боргів0 0
    Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
                     з бюджетом 51 51
                   за виданими авансами29219311
     6.1Інша поточна дебіторська заборгованість66034137016
    Грошові кошти та їх еквіваленти: 
                    в національній валюті9 9
                    в іноземній валюті0 0
     6.1, 6.2Інші оборотні активи545-5450
      Усього оборотні активи24511 23726
     7Витрати майбутніх періодів19-190
      Баланс28070 28382

№ коре-
     гуванняПасивП(С)БОВплив переходуМСФЗ
      1234
    Власний капітал 
      Статутний капітал4300 4300
     2,5,6.3Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)-1272083-12637
      Усього власний капітал-8420 -8337
    Довгострокові зобов'язання 
     4.2Довгострокові кредити банків191-74117
      Інші довгострокові фінансові зобов'язання000
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      Усього довгострокові зобов'язання191 117
    Поточні зобов'язання 
      Короткострокові кредити банків 00
     4.2 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями07474
     Векселі видані3199 3199
      Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги27456 27456
    Поточні зобов'язання за розрахунками: 
                             з одержаних авансів  0
                             з бюджетом89 89
                             зі страхування93 93
                            з оплати праці294294
                             з учасниками   0
     5Інші поточні зобов'язання51682305398
      Усього поточні зобов'язання36299 36603
      Баланс28070 28382

Узгодження фінансового результату за 2012 рік

  Стаття№ 
    коригуванняП(С)БОКоригуванняМСФЗ
     
     12  3
     Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 43370 43370
     Податок на додану вартість 6110 6110
     Інші вирахування з доходу 545 545
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції 
     (товарів, робіт, послуг) 36715 36715
     Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 33184 33184
  Валовий: 
     прибуток 3531 3531
      збиток 0 0
     Інші операційні доходи 130 130
     Адміністративні витрати2.6.9.11221-311190
     Витрати на збут2.6.9.2556153709
     Інші операційні витрати2.6.9.3351-122229
  Фінансові результати від операційної діяльності: 
     прибуток 1533 1533
     збиток 0 0
     Фінансові витрати 27 27
     Інші витрати 6 6
Фінансові результати від звичайної діяльності 
  до оподаткування: 
       прибуток 1500 1500
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       збиток 0 0
     Податок на прибуток від звичайної діяльності 119 119
  Фінансові результати від звичайної діяльності: 
        прибуток 1381 1381
        збиток 0 0
  Чистий: 
        прибуток 1381 1381
        збиток 0 0

Пояснення до узгодження капіталу на 01 січня 2011 р. та 31 грудня 2011 р. 
2.6.1. Перекласифікація капітальних інвестицій та запасів
Відповідно до П(С)БО у статті "Капітальні інвестиції" балансу відображаються вартість незавершеного 
будівництва та витрати на створення і придбання основних засобів і нематеріальних активів. Дана стаття 
відповідає критеріям визнання пп. 16-22 МСБО 16 "Основні засоби" та пп. 24-29 МСБО 38 "Нематеріальні 
активи", і тому відповідні суми переносяться до відповідного підкласу статті "Основні засоби" та статті 
"Нематеріальні активи" за МСБО.
У складі запасів обліковувались об'єкти, які при складанні звітності за МСФЗ, визнані основними засобами.
Визнані основними засобами активи, не введені в експлуатацію:
  -на 01.01.2011 р. - 1 023 тис. грн. 
  -на  31.12.2011 р. - 1 027 тис. грн.
  -на 31.12.2012 р. - 1 298 тис. грн. 
Визнані нематеріальними активи, не введені в експлуатацію:
  -на 01.01.2011 р. - 498 тис. грн. 
  -на  31.12.2011 р. - 754 тис. грн.
  -на 31.12.2012 р. - 107 тис. грн. 
2.6.2. Припинення визнання запасів
Зміст цієї статті відповідає МСБО 2 "Запаси". Коригування пов'язані із зменшенням балансової вартості запасів 
(виробничі запаси, МШП і готова продукція), які за оцінкою управлінського персоналу є застарілими і втратили 
свої первинні якості, шляхом створення резерву із знецінення запасів: 
Тис. грн. 
    01.01.201131.12.201131.12.2012
    Виробничі запаси (рахунок 20)272268369
    МШП (рахунок 22)351
    Готова продукція (рахунок 26)29
    Разом272268749

До трансформаційного звіту про фінансовий стан були віднесені всі суми залишків запасів із врахуванням 
зазначеного резерву.
2.6.3. Створення резерву на покриття збитків від зменшення корисності дебіторської заборгованості (резерв 
сумнівних боргів)
На основі аналізу окремих дебіторів визначено резерв на покриття збитків від зменшення торгової дебіторської 
заборгованості (резерв сумнівних боргів) у сумі 181 тис. грн. на 01.01.2011 р. і 182 тис. грн. на 31.12.2011 р. При 
розрахунку резерву виходили з того, торгова дебіторська заборгованість, щодо якої нараховувався резерв, 
залишалася непогашеною протягом більше, ніж один рік, а відтак, є підстави вважати її сумнівною.
Щодо іншої дебіторської заборгованості резерв на покриття збитків не створювався. 
2.6.4. Пере класифікація довгострокової заборгованості 
2.6.4.1. Векселі видані
Підприємство всі видані векселі обліковує як короткострокові. Трансформація цієї статті полягає у виділенні на 01
січня та 31 грудня 2011 року в окрему статтю довгострокової заборгованості за векселями виданими у сумі 3 199 
тис. грн. 
2.6.4.2. Кредити банків
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При складанні звітності за МСФЗ у складі залишку заборгованості з отриманої у 2012 році довгострокової позики 
(примітка 13) виділено поточну заборгованість, що підлягає погашенню впродовж 2012 року у сумі 74 тис. грн.  
2.6.5. Створення резерву невикористаних відпусток
В поточному обліку Підприємство не створює резерву невикористаних відпусток. При складанні звітності за 
МСФЗ сформовано резерв невикористаних відпусток у сумі 36 тис. грн., 167 тис. грн. та 230 тис. грн.  на 01.01.
2011 р.,  31.12.2011 р. та 31.12.2012 р. відповідно.
2.6.6. Трансформація дебетових залишків за субрахунками 643 "Податкові зобов'язання" та 644 "Податковий 
кредит"
Відповідно до Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість Підприємство відображає на 
окремих субрахунках податкові зобов'язання (субрахунок 643) від сум отриманої попередньої оплати, а також 
податковий кредит (субрахунок 644) від сум виданих постачальникам авансів. Дебетове сальдо  субрахунку 643 
відображається в балансі у рядку 250 "Інші оборотні активи", а кредитове сальдо рахунку 644 - у рядку 610 "Інші 
поточні зобов'язання". Крім того, на субрахунку 644 обліковують суму невизнаного податкового кредиту 
підприємства внаслідок неодержання від постачальників податкових накладних, дебетове сальдо якого 
відображають у рядку 250 "Інші оборотні активи".
2.6.6.1. Віднесення залишків за субрахунками 643 і 644 до іншої поточної дебіторської заборгованості 
При складанні звітності за МСФЗ здійснені віднесено до іншої поточної дебіторської заборгованості:
  -на 01.01.2011 р. суму за дебетовими сальдо субрахунків 643 і 644 у розмірі 394 тис. грн.;
  -на 31.12.2011 р. суму за дебетовими сальдо субрахунків 643 і 644 у розмірі 420 тис. грн.;
  -на 31.12.2012 р. суму за дебетовими сальдо субрахунків 643 і 644 у розмірі 413 тис. грн.
2.6.6.2. Визнання активів
Під час складання звітності за МСФЗ на 31.12.2012 р. були визнані запаси, які обліковувались на субрахунку 644 
(виправлення помилки) на суму 78 тис. грн. 
2.6.6.3. Списання непідтверджених сум
Під час складання звітності за МСФЗ на 31.12.2012 р. були списані непідтверджені суми, що обліковувались у 
дебетових залишках  субрахунків 643 і 644 у розмірі 54 тис. грн. 
2.6.7. Пере класифікація витрат майбутніх періодів
Відповідно до П(С)БО витрати майбутніх періодів відображаються в окремому розділі балансу.
Під час складання звітності за МСФЗ витрати майбутніх періодів у сумі 31 тис. грн. на 31.12.2011 р. та 19 тис. 
грн. на 31.12.2012 р. було відображено у складі авансів виданих. 
2.6.8. Відстрочені податкові активи
Виконані при переході на МСФЗ коригування приводять до виникнення відповідних тимчасових різниць. 
Відповідно до положень облікової політики (примітка 2.4.15.1) Підприємство обліковує такі різниці. Коригування 
відстроченого податку (87 тис. грн.) були визнані у залежності від операції, що вплинула на їх виникнення у складі
нерозподіленого прибутку.

2.6.9. Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний прибуток)
Перехід від національних П(С)БО до МСФЗ не здійснив суттєвого впливу на звіт про фінансові результати (про 
сукупний прибуток), окрім наведеного нижче.
2.6.9.1. Адміністративні витрати 
Відповідно до звітності за національними П(С)БО в адміністративні витрати Підприємство включало витрати на 
канцелярські товари і малоцінні та швидкозношувані предмети збутового призначення. При складанні звітності за 
МСФЗ дані витрати були віднесені до витрат на збут.
Також в адміністративні витрати Підприємство включило суму сплачених штрафів. Під час складання звітності за 
МСФЗ ця сума штрафів була віднесена до інших операційних витрат.
2.6.9.2. Витрати на збут
Відповідно до національних П(С)БО сума нарахованого резерву сумнівних боргів відображається у складі інших 
операційних витрат. Для звітності за МСФЗ ці суми були віднесені до витрат на збут.
Також у витрат на збут були включені витрати на канцелярські приладдя (примітка 2.6.9.1).
2.6.9.3. Інші витрати операційної діяльності
Здійснені за цією статтею витрати відображені у коригуваннях 2.6.9.1 і 2.6.9.2.     
2.6.10. Звіт про рух грошових коштів 
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Перехід від національних П(С)БО до МСФЗ не здійснив суттєвого впливу на звіт про фінансові результати (про 
сукупний прибуток).
3. Стандарти, які були випущені, але ще не набули чинності
Нижче наводяться стандарти, які були випущені, але ще не набули чинності на дату випуску фінансової звітності 
Підприємства. У список включені випущені стандарти та інтерпретації, які Підприємство передбачає застосувати з
дати набуття ними чинності.
МСФЗ 9 "Фінансові інструменти: класифікація та оцінка"
МСФЗ 9, випущений за результатами першого проекту Ради з МСФЗ по заміні МСБО 39, який застосовується 
відносно класифікації та оцінки фінансових активів та фінансових зобов'язань, як вони визначені в МСБО 39. 
Стандарт набуває чинності щодо звітних періодів, які починаються 1 січня 2013 року або після цієї дати. 
Застосування першого етапу МСФЗ 9 вплине на класифікацію та оцінку фінансових активів Підприємства, проте, 
можливо, не вплине на класифікацію та оцінку фінансових зобов'язань Підприємства.
4. Основні засоби
Рух основних засобів за рік, що закінчився 31 грудня 2012  р., представлений таким чином:
(у тисячах гривень)

На 31 грудня 2012 р. вартість основних засобів, по яких був нарахований 100 % знос, становить 3 439 тисяч 
гривень (на 31 грудня 2011 р.- 2 229 тисяч гривень).
(а) Умовна вартість
Основні засоби на дату переходу на МСФЗ, тобто на 31 грудня 2012 р., були оцінені за первісною вартістю, яка 
використовується як умовна вартість основних засобів на цю дату.
5. Нематеріальні активи
Нематеріальні активи включають права на об'єкти промислової вартості, авторські та суміжні з ними права. 
Нематеріальні активи на 31.12.2012 р. також включають витрати розробку виробу медичної техніки "Ампліпульс" 
на суму 29 тис. грн., витрати на розробку технічного завдання виробу медичної техніки "УВЧ-30" на суму 62 тис. 
грн. та витрати на розробку технічного завдання виробу медичної техніки "ШДВ-03" на суму 16 тис. грн. 
На 31.12.2011 р. нематеріальні активи включали витрати на дослідницько-конструкторські розробки (ДКР) виробу 
медичної техніки "ЕК1(3)Т-08" на суму 307 тис. грн., витрати на ДКР з модернізації виробу "ЕК1Т-04" на суму 
187 тис. грн. та модернізації виробу медичної техніки "Луч-4"    на суму 260 тис. грн.
На 31 грудня 2012 року рух за цією статтею мав такий вигляд:
 (у тисячах гривень)
  Первісна вартість
  На 1 січня 2011 р.319
  Надходження1
  Вибуття
  Інші зміни754
  На 31 грудня 2011 р.1074
  Надходження107
  Вибуття
  Інші зміни
  На 31 грудня 2012 р.1180
Накопичена амортизація і збитки
  від зменшення корисності
  На 1 січня 2011 р.19
  Нарахована за рік8
  Вибуття 
  На 31 грудня 2011 р.27
  Нарахована за рік49
  Вибуття 
  На 31 грудня 2012 р.76
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  Чиста балансова вартість
  На 01 січня 2011 р.300
  На 31 грудня 2011 р.1047
  На 31 грудня 2012 р.1104

6. Запаси
Запаси на 31 грудня 2012 р. та 2011 р. та  1 січня 2011 р. представлені таким чином:
                                                                                                ( в тисячах гривень)
    Номенклатура статей31 грудня 2012 р.31 грудня 2011 р.01 січня 2011 р.
    Сировина1 4721 3151 115
    Товари для перепродажу184371
    Готова продукція645306197
    Незавершене виробництво3 9292 508635
    Резерв на знецінення запасів-749-268-272
    Разом5 3154 2981 948

Управлінський персонал оцінює необхідність створення резерву на знецінення запасів щодо тих запасів, які 
включають сировину і матеріали, які є неліквідними протягом періоду більше одного року. На 31 грудня 2012 р. 
сума резерву на знецінення запасів становила 749 тисяч гривень, на 31 грудня 2011 р. - 268 тисяч гривень, на 1 
січня 2011 р. - 272 тисячі гривень. Зменшення вартості запасів включено до нерозподіленого прибутку (збитку).
7. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги на 31 грудня 2012 р. і 2011 р. та 01 січня 2011 р. 
представлена таким чином:
(у тисячах гривень)
    31 грудня 2012 р.31 грудня 2011 р.01 січня 2011 р.
    Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
    - первісна вартість11 0254 1921457
    - резерв сумнівних боргів (примітка 8)0-182-181
    - чиста реалізаційна вартість 11 0254 0101 276

8. Узгодження резервів на покриття збитків від зменшення торгової дебіторської заборгованості
(у тисячах гривень)
  Сальдо на 01 січня 2011 р.(181)
  Визнаний резерв сумнівних боргів(1)
  Сальдо на 31 грудня 2011 р.(182)
Управлінський персонал визнав недоцільним створення резерву сумнівних боргів станом на 31.12.2012 року, 
оскільки уся заборгованість визнається такою, за якою контрагенти погашають свої зобов'язання перед 
Підприємством згідно з умовами, передбаченими у контрактах.
9. Інша поточна дебіторська заборгованість, крім поточної заборгованості за розрахунками з бюджетом 
Інша дебіторська заборгованість станом на 31 грудня 2012 р., 31 грудня 2011 р. та  1 січня 2011 р. представлена 
таким чином:
(у тисячах гривень)
    Найменування статті31 грудня 2012 р.31 грудня 2011 р.01 січня 2011 р.
  Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами
   31120727
    Інша дебіторська заборгованість70161 123654
    Разом73271 330681
В іншу дебіторську заборгованість включені суми податкових зобов'язань і податкового кредиту з ПДВ.
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У грудні 2012 року ПАТ "ЛЗ РЕМА" прийняло участь в аукціоні з купівлі-продажу пакету акцій ВАТ ТРЗ "Оріон",
який працює в галузi виробництва засобiв радiозв'язку. Регіональному відділенню ФДМ у Тернопільській області 
було перераховано конкурсну гарантію для участі в конкурсі в сумі 6 119 тис. грн. отже, станом на 31.12.2012 року
дебіторська заборгованість Регіонального відділення ФДМ у Тернопільській області становить 6119 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2012 р., 31 грудня 2011 р. та  1 січня 2011 р. торгова та інша дебіторська заборгованість є 
безпроцентною та погашається в ході звичайної господарської діяльності Підприємства.

10. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом на 31 грудня 2012 р. та 2011 р. і 01 січня 2011 р. 
представлені таким чином:
(у тисячах гривень)
    31 грудня 2012 р.31 грудня 2011 р.01 січня 2011  р.
    Податок на додану вартість4545139
    Податок на прибуток11
    Інше611
    Разом 5147141

11. Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти на 31 грудня 2012 р. і 2011 р. представлені таким чином:
(у тисячах гривень)
    31 грудня 2012 р.31 січня 2011  р.01 січня 2011 р.
    Грошові кошти в національній валюті969135

На 31 грудня 2012 р. і 2011 р. та 01 січня 2011 р. залишки грошових коштів на банківських рахунках не є 
знеціненими чи простроченими. 

12. Власний капітал
(а) Статутний (акціонерний) капітал
Заявлений та сплачений статутний капітал ПІДПРИЄМСТВА на 31 грудня 2012 р. складає 4 300 тис. грн., який 
поділений на 17 198 580 простих іменних акції номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.
(б) Нерозподілений прибуток (збиток)
Накопичені непокриті збитки Підприємства станом на 31 грудня 2012 та 2011 р. становлять 12 637 тис. грн. та 14 
631 тис. грн., на 01 січня 2011 р. - 14 613 тис. грн.
13. Кредити банків
Станом на 31 грудня 2012 р., 31 грудня 2011 р. та  1 січня 2011 р. зобов'язання за кредитами банків мають такий 
вигляд:
 (у тисячах гривень)
    Найменування статті31 грудня 2012 р.31 грудня 2011 р.01 січня 2011 р.

  Довгострокові кредити банків
   11700
    Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями7400
    Разом19100

Станом на 31.12.2012 р. сумарний залишок заборгованості за кредитом, отриманим від ПАТ "Банк "Фінанси та 
кредит" складає 190,6тис. грн., що обліковується на балансовому рахунку "Довгострокові кредити банків" на суму 
117,0 тис. грн. та на балансовому рахунку "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" на суму 
74,0 тис. грн. 
14. Векселі видані
На 31 грудня 2012 р. та 2012 р. і 01 січня 2011 р. векселі видані включали:
(у тисячах гривень)
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    на 31 грудня 2012 р.на 31 грудня 2011 р. на 01 січня 2011 р
    Векселі видані довгострокові
     ПАТ "Іскра"3 1993 199
   
    Векселі видані короткострокові
    Сигнал0467
    ПАТ "Іскра"3 199
    Разом 3 1993 1993 666

15. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Торгова кредиторська заборгованість на 31 грудня 2012 та 2011 р. і 01 січня 2011 р. представлена таким чином:
(у тисячах гривень)
    31 грудня 2012 р.31 грудня 2011 р.01 січня 2011 р.
  Кредиторська заборгованість за матеріали, роботи, послуги (примітка 24.2)
   27 37714 6064 996
    Інша кредиторська заборгованість 79580507
    Разом27 45615 1865 503

16. Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом, крім податку на прибуток
Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом, крім податку на прибуток, станом на 31 грудня 2012 р.,        31 
грудня 2011 р. та  1 січня 2011 р. складалися з такого:
(у тисячах гривень)
    Найменування статті31 грудня 2012 р.31 грудня 2011 р.01 січня 2011 р.
    Податок на доходи фізичних осіб27911
    Інше 01014
    Разом271925

17. Виплати працівникам і заборгованість за соціальним страхуванням
Заборгованість із заробітної плати на 31 грудня 2012 р. та 2011 р. і 01 січня 2011 р. становила  294 тис. грн., 247 
тис. грн. та 215 тис. грн. відповідно.
Заборгованість за соціальним страхуванням на 31 грудня 2012 р. та 2011 р. і 01 січня 2011 р. представлена таким 
чином:
(у тисячах гривень)
    31 грудня 2012 р.31 грудня 2011 р.1 січня 2011 р.
  Відрахування до Державного пенсійного фонду
   936348
    Інше 005
    Разом 936353

3
18. Інша кредиторська заборгованість
Інша кредиторська заборгованість на 31 грудня 2012 р. та 2011 р. і 01 січня 2011 р. представлена таким чином:
(у тисячах гривень)
    31 грудня 2012 р.31 грудня 2011 р.1 січня 2011 р.
  Кредиторська заборгованість з одержаних авансів
   01246 768
    Інше (примітка 24.3)5 3983 71337
    Разом5 3983 8376 805

(а) Забезпечення майбутніх відпусток  
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В іншу кредиторську заборгованість включено визнаний резерв невикористаних відпусток у такому розмірі:  230 
тис. грн. на 31 грудня 2012 р., 167 тис. грн. на 31 грудня 2011 р. та 36 тис. грн. на 01 січня 2011 р.   
(б) Інша кредиторська заборгованість 
Для придбання автомобіля Підприємство одержано товарний кредит від ТОВ "Порше Мобіліті" за договором 
від12 червня 2012 р. № 50004533 терміном на 24 місяці на суму 199 тис. грн. Станом на 31.12.2012 р. залишок 
кредиторської заборгованості за цим кредитом складає 160 тис. грн.
(в) Позики, одержані від пов'язаної особи
Інформацію про позики, одержані від пов'язаної особи, наведено у примітці 24.3.  
19. Відстрочені податкові активи і зобов'язання
Згідно з законом, прийнятим у грудні 2010 року, 1 січня 2011 р. в Україні почав діяти новий Податковий кодекс. 
Серед іншого, новий кодекс вносить змінює ставки податку на прибуток підприємств. У 2010 - першому кварталі 
2011 року ставка податку на прибуток складала 25%. З 1 квітня 2011 р. ставка податку складала 23% і буде 
поступово знижуватися до 21% і 19% у 2012 та 2013 роках, відповідно, а з 2014 року ставка оподаткування буде 
зафіксована на рівні 16%.
Визнані на 31 грудня 2011 року відстрочені податкові активи і зобов'язання відносяться до наступних статей:
(у тисячах гривень)
    Статті балансуАктивиЗобов'язанняНетто-величина
    Виробничі запаси269269
Залишок "нематеріальної" частини в запасах незавершеного виробництва, готової продукції на 01.04.2011 р.
    (206)(206)
    Торгова дебіторська заборгованість1821 016
    Аванси, одержані до 01.04.2011 р., і не погашені на 31.12.2011 р.44
    Забезпечення167167
    Чисті податкові активи / (зобов'язання)622(206)416
Визнані на 31 грудня 2012 року відстрочені податкові активи і зобов'язання відносяться до наступних статей:
(у тисячах гривень)
    Статті балансуАктивиЗобов'язанняНетто-величина
    Виробничі запаси749749
    Забезпечення230230
    Чисті податкові активи / (зобов'язання)979979
    Перенесення податкового збитку980980
    Разом19591959

20. Адміністративні витрати
   2012 рік2011 рік
   тис. грн.тис. грн.
   Амортизація та утримання основних засобів29616
   Заробітна плата адміністративного апарату та нарахування на зарплату585651
   Відрядження4053
   Комунальні послуги88174
   Оренда2752
   Аудит та інформаційні послуги3116
   Обслуговування операцій з цінними паперами1322
   Банківське обслуговування3527
   Послуги зв'язку 2621
   Податки129
   Канцтовари2220
   Інші витрати2653
   Разом1 1901 134
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21. Витрати на збут
   20122011
   тис. грн.тис. грн.
   Амортизація та утримання основних засобів6856
   Заробітна плата та нарахування на зарплату164140
   Відрядження927
   Витрати на рекламу та маркетинг1862
   Витрати на участь у виставках2820
   Витрати на передпродажну підготовку150
   Резерв сумнівних боргів145 
   Транспортні послуги42
   Страхування транспортних засобів290
   Комісійна винагорода530
   Канцтовари80
   Інші витрати05
   Разом709252

22. Інші операційні доходи і витрати
   20122011
   тис. грн.тис. грн.
   Інші операційні доходи
   Операційна оренда активів7
   Реалізація інших оборотних активів13025
   Інші операційні доходи87
   Разом інших операційних доходів119119
   
   Інші операційні витрати
   Списання безнадійної заборгованості330
   Втрати від знецінення запасів3632
   Матеріальна допомога1
   Пільгові та наукові пенсії6560
   Собівартість реалізованих запасів608
   Штрафи і пені3210
   Інші310
   Разом інших операційних витрат229121

23. Фінансові витрати
У фінансові витрати у 2012 році включено сплачені відсотки за кредитом (22 тис. грн.) та за лізингом автомобіля 
(5 тис. грн.).
24. Операції з пов'язаними особами
24.1. Винагороди ключовому управлінському персоналу 
Винагороди, отримані ключовим керівним персоналом у звітному році, склали наступні суми:
(у тисячах гривень)
   2012 р.2011  р.
   Заробітна плата154139
   Відрахування на соціальне страхування 5852

24.2. Основна діяльність

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII



Безпосередньо пов'язаною особою ПАТ "ЛЗ "РЕМА" є ПАТ "Іскра" (примітка 1.1). Впродовж звітного року ПАТ 
"ЛЗ "РЕМА" здійснювала господарські операції по основній діяльності з пов'язаною особою: придбання продукції 
та отримання послуг (оренда). Залишок заборгованості за операціями із ПАТ "Іскра" станом на 31 грудня 2012 р., 
31 грудня 2011 р. та  1 січня 2011 р. становив:
 (у тисячах гривень)
    31 грудня 2012 р.31 грудня 2011 р.01 січня 2011  р.
     ДебетКредит
     Розрахунки з постачальниками26 24514 1204 719
     Розрахунки з іншими дебіторами 410

24.3. Позики, одержані від пов'язаної особи
Згідно з Договором про надання безпроцентної поворотної фінансової допомоги № 2803117/1207 від 18.03.2011 р. 
ПАТ "Іскра" надана ПАТ "ЛЗ "РЕМА" фінансову допомогу на суму 6565 тис. грн. шляхом перерахування 
зазначеної суми на розрахунковий рахунок ПАТ "ЛЗ "РЕМА". ПАТ "ЛЗ "РЕМА" зобов'язано повернути суму 
безпроцентної поворотної фінансової допомоги до 30.09.2011 р. Додатковою угодою від 29.09.2011 р. до Договору 
про надання безпроцентної поворотної фінансової допомоги № 2803117/1207 від 18.03.2011 р. продовжено термін 
повернення суми безпроцентної фінансової допомоги до 29.02.2012 р.
Заборгованість ПАТ "ЛЗ "РЕМА" перед ПАТ "Іскра" за надану фінансову допомогу станом на 31.12.2011 р. 
становить 3 658 тис. грн. Дану заборгованість з розрахунків за позикою повністю погашено в термін до 29.02.2012 
року. 
Згідно з Договором про надання безпроцентної поворотної фінансової допомоги № 133 від 30.11.2012 р. ПАТ 
"Іскра" надана ПАТ "ЛЗ "РЕМА" фінансову допомогу на суму 4 985 тис. грн. шляхом перерахування зазначеної 
суми на розрахунковий рахунок ПАТ "ЛЗ "РЕМА". ПАТ "ЛЗ "РЕМА" зобов'язано повернути суму безпроцентної 
поворотної фінансової допомоги протягом 365 днів від дати підписання договору. 
Заборгованість ПАТ "ЛЗ "РЕМА" перед ПАТ "Іскра" за надану фінансову допомогу станом на 31.12.2012 р. 
становить 4 985 тис. грн.
25. Управління фінансовими ризиками
Основні фінансові зобов'язання Підприємства включають кредити і позики, кредиторську заборгованість за 
товари, роботи, послуги та іншу кредиторську заборгованість, у т.ч. заборгованість за фінансовою допомогою та 
векселями виданими, а також договори фінансової гарантії. Основною метою даних фінансових зобов'язань є 
фінансування операцій Підприємства та надання гарантій для підтримання її діяльності. 
У Підприємства є дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги, інша дебіторська заборгованість, 
грошові кошти, які виникають безпосередньо в ході її операційної діяльності.
Підприємство схильне до кредитного ризику, ринкового ризику та ризику ліквідності. Підприємство не схильне до 
значного валютного ризику, оскільки основна частина його фінансових активів та зобов'язань деноміновані в 
гривнях.
Кредитний ризик. Підприємство схильне до кредитного ризику, який є ризиком того, що одна сторона фінансового 
інструменту зазнає збитків від невиконання іншою стороною  своїх зобов'язань. виникнення кредитного ризику 
пов'язане з реалізацією Підприємством продукції на кредитних умовах, а також з іншими операціями з 
контрагентами, які призводять до виникнення фінансових активів. З метою зменшення кредитного ризику 
Підприємство здійснює регулярний моніторинг непогашеної дебіторської заборгованості клієнтів. Необхідність 
визнання знецінення дебіторської заборгованості аналізується на кожну звітну дату за окремими дебіторами. 
Підприємство не має майна, переданого йому в заставу в якості забезпечення заборгованості, що підлягає 
погашенню. Підприємство оцінює концентрацію ризику відносно дебіторської заборгованості за товари, роботи, 
послуги як середню.
Нижче наводиться класифікація дебіторської заборгованості за строками непогашення станом на 31 грудня 2012 
року:
(у тисячах гривень)
   Всього на 31.12.2012 р.В т.ч. за строками непогашення
    До 12 місяцівВід 12 до 18 місяців
    Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги11 02510 890135
    Інша поточна дебіторська заборгованість 7 0167 016
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Ринковий ризик. Підприємство схильне до ринкових ризиків, які виникають у зв'язку з відсотковими 
зобов'язаннями, які схильні до впливу загальних та специфічних коливань ринку. 
Ризик ліквідності. Ризик ліквідності - це ризик того, що підприємство зіштовхнеться з певними труднощами при 
виконанні своїх фінансових зобов'язань. Управління ризиком ліквідності здійснюється Підприємством щомісячно 
за допомогою аналізу прогнозів грошових потоків Підприємства на майбутні періоди. За розрахунками загальний 
коефіцієнт ліквідності (платоспроможності) Підприємства станом на 31 грудня 2012 року становить 1,54, що 
означає здатність Підприємства вчасно розрахуватися зі своїми боргами. 
26. Управління капіталом
Підприємство розглядає статутний капітал, прибуток і позиковий капітал як основні джерела формування 
капіталу. Також Підприємство може погашати заборгованість за допомогою кредитів, наданих акціонерами, чи 
шляхом зовнішнього фінансування. Завданням Підприємства при управлінні капіталом є забезпечення здатності 
продовжувати функціонувати на безперервній основі з метою одержання прибутку для акціонерів і вигід для інших
зацікавлених осіб, а також для забезпечення фінансування Підприємства.
Керівництво постійно контролює структуру капіталу Підприємства та може коригувати свою політику та цілі 
управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або стратегії розвитку.
27. Події після звітної дати 
Протягом 2013 р. ПАТ "ЛЗ РЕМА" планує прийняти участь в аукціоні з продажу пакету акцій ВАТ ТРЗ "Орiон", 
який працює в галузi виробництва засобiв радiозв'язку. Основна спецiалiзацiя ВАТ ТРЗ "Орiон" - виробництво 
систем УКХ-радiозвязку в дiапазонах 146-174 та 30-75,999 МГц. Сумiжна спецiалiзацiя - виробництво складної 
побутової радiоапаратури, товарiв народного вжитку та комплектуючих до них. До продажу пропонується пакет 
акцій у розмірі - 99,543 млн. штук, стартова ціна пакета акцій становила 30,594 млн. гривень. 96,1% акцій заводу 
належить державі й контролюється Фондом державного майна. Викуп акцій ВАТ ТРЗ "Орiон" дасть можливість 
об'єднати суміжні спеціалізації підприємств, та посилити позиції ПАТ "ЛЗ  РЕМА".
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