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

  

  
Голова правління – генеральний 
директор 

      Кізима Ярослав Володимирович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 
  
        29.04.2015 
        (дата) 
    М.П.     
  
  

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2014 рік  

  
I. Загальні відомості 

  
1. Повне найменування емітента   ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛЬВIВСЬКИЙ 

ЗАВОД " РАДIОЕЛЕКТРОННОЇ МЕДИЧНОЇ АПАРАТУРИ" 
  
2. Організаційно-правова форма   Публічне акціонерне товариство 
  
3. Код за ЄДРПОУ   14308428 
  
4. Місцезнаходження   79019, Львівська, Шевченкiвський, м.Львiв, вул.Заводська, 31 
  
5. Міжміський код, телефон та факс   032/   258-92-40, 032/   252-05-22 
  
6. Електронна поштова адреса   info@rema.com.ua 
  

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
  
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії   29.04.2015 
    (дата) 
2. Річна інформація  опублікована у   78, Бюлетень "Цінні папери України"   30.04.2015 
    (номер та найменування офіційного 

друкованого видання) 
  (дата) 

3. Річна інформація розміщена на  
власній сторінці в мережі Інтернет 

  www.rema.bfg.lviv.ua   29.04.2015 

    (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 
 
  
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 
  
1. Основні відомості про емітента X 
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності   
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб   
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря   
5. Інформація про рейтингове агентство   
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 
часток, паїв) 

X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 
9. Інформація про загальні збори акціонерів X 
10. Інформація про дивіденди   
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

12. Відомості про цінні папери емітента: 
1) інформація про випуски акцій емітента X 
2) інформація про облігації емітента   
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом   
4) інформація про похідні цінні папери   
5)  інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду   
13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 
3)  інформація про зобов’язання емітента X 
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції   
5)  інформація про собівартість реалізованої продукції   
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів   
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 
протягом звітного періоду 

X 

17. Інформація  про  стан  корпоративного  управління X 
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій   

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 
зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів   
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів   
23. Основні відомості про ФОН   
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН   
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН   
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН   
27. Правила ФОН   
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)   
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 
30. Річна фінансова звітність   
31. Річна фінансова звітність,  складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського X 



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

  

33. Примітки 
"Відомості  щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" відсутня, так як емітент не приймав ніякої участі 
у створені інших юридичних осіб. "Інформація про корпоративного секретаря" відсутня, так як корпоративний 
секретар Товариством не обирався. "Iнформацiя про рейтингове агенство" вiдсутня, так як визначеня 
рейтингової оцiнки Товариство не здiйснювало. "Iнформацiя про дивiденди" вiдсутня, так як дивiденди у 2014 
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. "Інформація щодо реєстру іпотечних активів " відсутня, так як 
Товариство протягом звітного періоду не створювало жодних іпотечних активів. "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. 
Фактiв виникнення особливої iнформацiї не було. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.05.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV 

 



III. Основні відомості про емітента 
 
1. Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

ЛЬВIВСЬКИЙ ЗАВОД " РАДIОЕЛЕКТРОННОЇ 
МЕДИЧНОЇ АПАРАТУРИ" 

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

14151050012005410 

3. Дата проведення державної реєстрації 02.12.1996 
4. Територія (область)* 46000 - Львівська 
5. Статутний капітал (грн) 4299645,00 
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 
державі 

0,000000 

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

0,000000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 94 
  
9. Основні види діяльності із зазначенням 
найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

Виробництво радіологічного, електромедичного 
електротерапевтичного устаткування 26.60, Оптова 
торгівля меблями, килимамита освітлювальними 
приладами 46.47, Надання в оренду та експлуатацію 
власного чи орендованого нерухомого майна 68.20 

10. Органи управління підприємства Вищим органом управління є загальні збори 
акціонерів 
Правління (здійснює керівництво всією поточною 
діяльністю) - Голова правління - Генеральний 
директор, 2 члени правління,  
Наглядової ради (контролює та регулює діяльність 
виконавчого органу) - Голова Наглядової ради,   2 
члени Наглядової ради. 
Ревізійна комісія (здійснює контроль за фінансово-
господарською діяльністю)-Голова Ревізійної комісії, 
2члени Ревізійної комісії 

  
11. Банки, що обслуговують емітента: 
1) найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у 
національній валюті 

Львiвська обласна дирекцiя ПАТ "Райффайзен Банк 
Аваль" 

2) МФО банку 380805 
3) поточний рахунок 26001225172 
4) найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у 
іноземній валюті 

- 

5) МФО банку - 
6) поточний рахунок - 

  
* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи 
довідників та класифікаторів. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.05.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV 

 



ІV. 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 

 
* Заповнювати не обов'язково 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.05.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV 

 



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

 
1) посада Голова правління – Генеральний директор 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Кiзима Ярослав Володимирович 

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

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

4) рік народження** 1983 
5) освіта** Вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 8 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

ПАТ "ЛЗ РЕМА", Заступник Голови правління 

8) дата обрання та термін, на який обрано 31.01.2013, Термін згідно статуту товариста 
9) 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. 

 
1) посада Член правління-Фінансовий директор-Головний 

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

Сеньків Оксана Володимирівна 

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

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

4) рік народження** 1973 
5) освіта** Вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 14 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

Головний бухгалтер  "АгроРадехів" 

8) дата обрання та термін, на який обрано 31.01.2013, Термін згідно статуту товариста 
9) опис Винагороди (в т.ч. у натуральнiй формi) не 

отримувала. Повноваження та обов'язки визначенi у 
Статутi товариства. Посада по сумiсництву - 
Головний бухгалтер ТзОВ "НДІ РЕМА". Непогашеної 
судимостi за посадовi чи корисливi злочини у 
посадової особи емiтента немає. 

 
1) посада Член правління 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Князь Ігор Миронович 

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

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

4) рік народження** 1955 
5) освіта** Вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 24 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

Начальник відділу ПАТ "ЛЗ РЕМА" 

8) дата обрання та термін, на який обрано 31.01.2013, Термін згідно статуту товариста 
9) 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. 

 
1) посада Голова Наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або Старiчек Володимир Григорович 



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

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

4) рік народження** 1945 
5) освіта** Вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 31 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

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

8) дата обрання та термін, на який обрано 31.01.2013, Термін згідно статуту товариста 
9) 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. 

 
1) посада Член Наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Костiв Мирон Андрiйович 

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

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

4) рік народження** 1967 
5) освіта** Вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 18 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

ПАТ "Iскра", Генеральний директор 

8) дата обрання та термін, на який обрано 31.01.2013, Термін згідно статуту товариста 
9) 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. 

 
1) посада Член Наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

ПАТ "Іскра" 

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

д/н, 00214244  01.01.1900, д/н 

4) рік народження** 1900 
5) освіта** д/н 
6) стаж керівної роботи (років)** 0 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

д/н 

8) дата обрання та термін, на який обрано 31.01.2013, Термін згідно статуту товариста 
9) 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. 

 
1) посада Голова Ревiзiйної комiсiї 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Хамуляк Богдана Богданівна 

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

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



юридичної особи 
4) рік народження** 1980 
5) освіта** Вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 4 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

ПАТ "Iскра", Фiнансовий директор 

8) дата обрання та термін, на який обрано 31.01.2013, Термін згідно статуту товариста 
9) 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. 

 
1) посада Член Ревiзiйної комiсiї 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Сидор Любов Володимирівна 

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

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

4) рік народження** 1957 
5) освіта** Вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 14 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

ПАТ "ЛЗ РЕМА", Начальник відділу постачання 

8) дата обрання та термін, на який обрано 31.01.2013, Термін згідно статуту товариста 
9) 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. 

 
1) посада Член Ревiзiйної комiсiї 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Петришин Ольга Володимирівна 

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

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

4) рік народження** 1962 
5) освіта** Вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 12 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

Начальник економічного відділу ПАТ "ЛЗ РЕМА" 

8) дата обрання та термін, на який обрано 31.01.2013, Термін згідно статуту товариста 
9) 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. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.05.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV 

 



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 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

     прості 
іменні 

прості на 
пред'явник

а 

привілейов
ані іменні 

привілейов
ані на 

пред'явник
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Голова правління – 
Генеральний директор 

Кiзима Ярослав 
Володимирович 

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

50 0,000291 50 0 0 0 

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 0 0 0 0 

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

0 0,000000 0 0 0 0 

Голова Наглядової ради Старiчек Володимир 
Григорович 

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

1 0,000006 1 0 0 0 

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

1 0,000006 1 0 0 0 

Член Наглядової ради-
представник по дорученні 

ПАТ "Іскра" д/н, 00214244, 01.01.1900, д/н 15229594 88,551462 15229594 0 0 0 

Голова Ревiзiйної комiсiї Хамуляк Богдана Богданівна КА, 375587, 22.09.1998, 
Миколаївським РВ УМВСУ у 
Львiв.обл. 

50 0,000291 50 0 0 0 

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

360 0,002093 360 0 0 0 

Член Ревiзiйної комiсiї Петришин Ольга 
Володимирівна 

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

10 0,000058 10 0 0 0 

Усього 15230066 88,554206 15230066 0 0 0 
 



* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.05.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV 

 



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

Найменування юридичної особи Код за 
ЄДРПОУ 

Місцезнаходження Кількість 
акцій (штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

     прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейова
ні іменні 

привілейова
ні на 

пред'явника 
ПАТ "Iскра" 00214244 Україна, 79066, Львівська, д/н, 

м.Львiв, вул.Вулецька, 14 
15229594 88,551462 15229594 0 0 0 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи* 

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

паспорт** 

Кількість 
акцій (штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

    прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейова
ні іменні 

привілейова
ні на 

пред'явника 
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. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.05.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV 

 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 
 

Вид загальних зборів чергові позачергові 
(*) X  

Дата проведення 20.03.2014 
Кворум зборів ** 88,790000 
Опис ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"Львівський завод радіоелектронної медичної 
апаратури" 
 
П Р О Т О К О Л № 16 
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 
 
м.Львів       
  20 березня 2014 року. 
Зареєстровано 15 269 153 голосів, що становить 88,79 
% усіх голосів, якими володіють акціонери 
товариства. 
 
СЛУХАЛИ: Старічека В.Г.- голову Наглядової Ради, 
який інформував акціонерів про те, що 
 у відповідності  частини 3, статті 40  Закону  України 
"Про акціонерні  товариства" № 2994-У1 від 3.02.2011 
р., реєстраційну комісію призначає наглядова рада. На 
засіданні наглядової ради (протокол від 14 лютого 
2014 р.) призначено ТзОВ "Балтік Фінанс Групп", з 
яким укладений договір №34zz/1/14 від 12.02.2014р. 
про інформаційне та організаційне  забезпечення 
проведення загальних зборів акціонерів, для 
проведення реєстрації акціонерів (їх представників).  
Реєстраційна комісія завершила роботу, тому прошу 
Голову озвучити Протокол реєстраційної комісії 
 
Виступ Голови реєстраційної комісії. 
СЛУХАЛИ: Брунця Т.Г.- Генерального директора 
ТзОВ "Балтік Фінанс Групп" Голову реєстраційної 
комісії 
Станом на 20.03.2014 року Статутний капітал ПАТ 
"ЛЗ РЕМА" становить 4 299 645,00 грн., який 
розділений на 17 198 580 простих іменних акцій 
номінальною вартістю 0,25 грн (0 гривень 25 копійок) 
кожна. 
На зборах зареєструвалося 24 учасники, які 
представляють 15 269 153 голосів, що становить 88,79 
% від Статутного капіталу Товариства, що дає 
підставу загальні збори вважати правомочними. 
Протокол реєстраційної комісії (Додаток №1). 
 
1. Обрання голови і секретаря зборів. 
СЛУХАЛИ: Старічека В.Г.- голову Наглядової Ради, 
який запропонував обрати Головою зборів Голову 
Наглядової ради Старічека В.Г. та секретарем зборів 
начальника відділу реалізації Паливоду О.В. 
Поставлено на голосування питання щодо 
затвердження даних кандидатур.  
 Голосували: 
За   - 24 учасники, 15 269 153 голосів. 
   проти  - 0. 
   утрималось - 0. 
 Рішення прийняте. 
             УХВАЛИЛИ: Головою зборів обрати Голову 
Наглядової ради Старічека В.Г., секретарем зборів  



начальника відділу реалізації п. Паливоду  О.В.  
 
2. Затвердження Порядку денного загальних зборів. 
СЛУХАЛИ: Голову зборів Старічека В.Г, який 
повідомив акціонерів, що на засіданні Наглядової 
ради (протокол від 14 лютого 2014 р.) було прийнято 
рішення про скликання чергових зборів акціонерів 20 
березня 2014 року об 11.00 год., пропозицій та 
зауважень від акціонерів щодо порядку денного не 
надходило, тому пропонується на затвердження 
наступний порядок денний:   
1. Прийняття рішення з питань порядку 
проведення загальних зборів акціонерів. Обрання 
лічильної комісії, затвердження її складу та терміну 
повноважень.  
2. Звіт Правління ПАТ "ЛЗ РЕМА" про результати 
діяльності товариства за 2013 рік.  
3. Звіт про діяльність Наглядової Ради Товариства 
в період між зборами акціонерів.  
4. Звіт Ревізійної комісії за підсумками перевірки 
діяльності товариства у 2013 році.  
5. Затвердження Звіту зовнішнього аудитора про 
перевірку річної фінансової звітності Товариства за 
2013 рік.  
6. Затвердження річного звіту Товариства та 
розподіл прибутку (збитків) за результатами роботи у 
2013 році. 
7. Відкликання та обрання членів наглядової ради. 
8. Відкликання та обрання членів Ревізійної 
комісії. 
             Поставлено на голосування питання 
щодо затвердження порядку денного 
 Голосували: 
                         За   - 24  учасники, 15 269 
153 голосів 
   проти  - 0. 
   утрималось - 0. 
 Рішення прийняте одноголосно. 
 УХВАЛИЛИ: Затвердити запропонований 
порядок денний. 
 
3. По питанню №1 порядку денного "Обрання 
лічильної комісії Загальних зборів акціонерів 
товариства" 
СЛУХАЛИ: Голову зборів Старічека В.Г. На 
попередніх зборах Зідно Закону України "Про 
акціонерні товариства" № 2994-У1 від 3.02.2011 р. 
іменними бюлетенями для голосування було обрано 
лічильну комісію із акціонерів у складі 3-х осіб:  
Голова комісії - Вантух І. І 
члени комісі  - Бовт Б.В 
                        - Барабаш В.М. 
та встановлено, що їх повноваження тривають до 
моменту наступного переобрання членів лічильної 
комісії зборами. 
Тому пропонується припинити  повноваження  
лічильної  комісії, обраної загальними зборами 
акціонерів 31 січня 2013 року.                                                                                                                 
 Поставлено на голосування питання щодо 
затвердження порядку денного 
 Голосували: 
                         За   - 24 учасники, 15 269 
153 голосів 



   проти  - 0. 
   утрималось - 0. 
 Рішення прийняте одноголосно. 
 УХВАЛИЛИ: Припинити  повноваження  
лічильної  комісії , обраної загальними зборами 
акціонерів 31 січня 2014 року. 
                                                                                                                 
СЛУХАЛИ: Голову зборів Старічека В.Г який 
повідомив акціонерів, що на засіданні Наглядової 
ради (протокол від 14 лютого 2014 р.) було прийнято 
рішення  рекомендувати загальним зборам акціонерів 
для обрання лічильну комісію в  тому ж складі трьох 
осіб,  а  саме:  
голова комісії - акціонер Вантух Іван  Ігорович -  
директор  з виробництва ПАТ, 
члени комісії - акціонер Мороз Матвій Петрович - 
головний технолог ПАТ,  
                          акціонер Приставський Андрій 
Іванович, начальник дільниці ПАТ,  
а також встановити, що повноваження новообраної 
лічильної  комісії триватимуть до наступних 
загальних зборів акціонерів. 
Поставлено на голосування питання щодо 
затвердження даних кандидатур. 
 Голосували:  
За                     - 15 269 153  гол.,100  % від 
кількості голосів, зареєстрованих    
                         для участі в загальних зборах. 
   проти  - 0 гол. 
   утрималось -0 гол. 
 Рішення прийняте одноголосно. Протокол 
лічильної комісі №1(Додаток 2) 
              УХВАЛИЛИ: Обрати лічильну комісію  із 
акціонерів у складі 3-х осіб:  
                          Голова комісії  - Вантух І. І 
                          члени комісії :  - Мороз М.П. 
                                                  - Приставський А.І. 
та встановити, що повноваження новообраної 
лічильної  комісії триватимуть до наступних     
загальних зборів акціонерів. 
 
 4.По питанню №2 порядку денного "Звіт 
Правління ПАТ "ЛЗ РЕМА" про результати діяльності 
товариства за 2013 рік". 
СЛУХАЛИ: Голову Правління-Генерального 
директора п. Я.В.Кізиму.  
Звіт Правління про результати діяльності товариства 
за 2013 рік додається  (Додаток №3).  
Обговорення: Питань немає. 
СЛУХАЛИ: Голову зборів Старічека В.Г. Наглядова 
рада пропонує затвердити звіт Правління про 
результати діяльності товариства за 2013 рік Ставимо 
на голосування це питання  
 Голосували: 
За  - 15 264 393 гол., 99,97 % від кількості голосів, 
зареєстрованих для участі в загальних зборах. 
   проти  - 0 гол. 
   утрималось - 4760 гол., 0,03% 
 Рішення прийняте. Протокол лічильної комісі 
№2 (Додаток 4). 
            УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт правління про 
результати діяльності товариства за 2013 рік. 
 



5. По питанню №3 порядку денного "Звіт про 
діяльність Наглядової Ради Товариства в період між 
зборами акціонерів". 
СЛУХАЛИ: Голову Наглядової Ради п. В.Г. Старічека 
Відповідно до Господарського кодексу України, 
Закону України "Про господарські товариства", 
Статуту ПАТ,  Наглядова Рада є органом управління 
Товариства, що представляє інтереси акціонерів у 
період між проведенням загальних зборів акціонерів і 
в межах компетенції, визначеної Статутом ПАТ, 
контролює і регулює діяльність правління ПАТ. 
У відповідності до Статуту ПАТ та до рішення 
загальних зборів акціонерів від  31 січня 2013 року 
наглядова Рада працювала в наступному складі: 
       1.Представник  акціонера  ПАТ "Іскра" за 
дорученням - Камінська Соломія Миколаївна до 
10.12.2013р., з 10 грудня 2013 р. - представник - 
Манівська Лілія Романівна.  
       2.Представник від акціонерів- фізичних осіб - 
Костів Мирон Андрійович 
       3.Представник  від акціонерів- фізичних осіб - 
Старічек Володимир Григорович - голова наглядової 
Ради. 
Свою діяльність наглядова Рада здійснювала в межах 
своєї компетенції, обумовленої п.9.4 , п.9.5. Статуту 
Товариства, Положенням про наглядову Раду ПАТ та 
рішень загальних зборів акціонерів.. 
За період від попередніх зборів  було проведено 12 
засідань наглядової Ради. 
Звіт Наглядової Ради додається (Додаток №5). 
Обговорення: Питань немає. 
СЛУХАЛИ: Голову зборів Старічека В.Г. Ставимо на 
голосування питання щодо затвердження звіту 
Наглядової Ради за 2013 рік. 
 Голосували: 
За  - 15 266 393 гол., 99,98 % від кількості голосів, 
зареєстрованих для участі в загальних зборах. 
   проти  - 2 760 гол., 0,02% 
   утрималось - 0 гол. 
 Рішення прийняте. Протокол лічильної комісії 
№3 (Додаток 6). 
УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт про діяльність 
Наглядової Ради в період між зборами акціонерів. 
 
6. По питанню №4 порядку денного "Звіт Ревізійної 
комісії за підсумками перевірки діяльності товариства 
у 2013 році". 
СЛУХАЛИ: Члена Ревізійної комісії Петришин О.В.. 
Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ "ЛЗ РЕМА" за 
2013 рік додаються (Додаток №7). 
Відповідно до висновків Ревізійної комісії загальним 
зборам рекомендується затвердити річний звіт та 
баланс ПАТ "ЛЗ РЕМА" за 2013 рік. 
Обговорення: Питань немає. 
СЛУХАЛИ: Старічек В.Г. Ставимо на голосування 
питання щодо затвердження звіту та висновків 
Ревізійної комісії. 
  
  
 Голосували: 
За   - 15 266 393 гол., 99,98% від кількості 
голосів, зареєстрованих для  
участі в загальних зборах. 



   проти  - 2 760  гол., 0,02% 
   утрималось - 0  гол. 
 Рішення прийняте. Протокол лічильної комісі 
№4 (Додаток 8). 
УХВАЛИЛИ: .Затвердити звіт та  висновки ревізійної 
комісії за підсумками перевірки діяльності товариства 
у 2013р. 
 
 
7. По питанню №5 порядку денного " Затвердження 
звіту зовнішнього аудитора про перевірку річної 
фінансової звітності Товариства за 2013 рік" 
СЛУХАЛИ: По дорученню зовнішнього аудитора 
"Укрзахідаудит" фінансового директора - головного 
бухгалтера Сеньків О.В.  
Звіт зовнішнього аудитора про перевірку річної 
фінансової звітності Товариства за 2013 рік додається 
(Додаток №9). 
Обговорення: питань немає. 
СЛУХАЛИ: Старічек В.Г. Ставимо на голосування 
питання щодо затвердження звіту зовнішнього 
аудитора про перевірку річної фінансової звітності 
Товариства за 2013 рік   
 
Голосували: 
За   - 15 261 000 гол.,99,95 % від кількості 
голосів, зареєстрованих для  
                          участі в загальних зборах. 
   проти  - 0 гол. 
   утрималось - 8 153  гол., 0,05 %. 
  
 Рішення прийняте. Протокол лічильної комісії 
№5 (Додаток 10). 
УХВАЛИЛИ: Затвердити  звіт  зовнішнього аудитора. 
 
8. По питанню №6 порядку денного "Затвердження 
річного звіту Товариства та розподіл прибутку 
(збитків) за результатами роботи у 2013 році." 
СЛУХАЛИ: фінансового директора - головного 
бухгалтера Сеньків О.В.  
Ознайомила присутніх з показниками балансу ПАТ 
"ЛЗ РЕМА" станом на 31.12.2013року (додаток №11) 
та звіту про фінансові результати за 2013рік (Додаток 
12). Пропонується на підставі Аудиторського 
висновку та Звіту і висновку Ревізійної комісії 
затвердити річний звіт товариства 
Обговорення: питань немає. 
            
СЛУХАЛИ: Старічек В.Г. Ставимо на голосування 
питання щодо затвердження річного звіту Товариства 
та розподіл прибутку (збитку) за результатами роботи 
товариства у 2013р. 
 Голосували: 
За   - 15 254 240 гол., 99,90 % від кількості 
голосів, зареєстрованих для  
                          участі в загальних зборах. 
   проти  - 2 760  гол., 0,02% 
   утрималось - 12 153 гол., 0,08% 
 Рішення прийняте. Протокол лічильної комісі  
№6 (Додаток 13). 
            УХВАЛИЛИ: Затвердити річний звіт 
товариства у тому числі : баланс станом на 
31.12.2013р., звіт про фінансові результати діяльності 



товариства станом на 31.12.2013р. Затвердити порядок 
покриття збитків за 2013 рік за рахунок прибутків 
майбутніх періодів. 
 
 9. По питанню №7 порядку денного "Відкликання та 
обрання членів Наглядової Ради" 
СЛУХАЛИ: Голову Наглядової Ради п. В.Г. 
Старічека. Пропонується не проводити відкликання та 
переобрання Наглядової ради, натомість продовжити 
повноваження членів наглядової ради товариства : 
Старічека В.Г., Костіва М.А., представника юр. особи 
ПАТ "Іскра" м. Львова до наступного їх переобрання 
Загальними зборами акціонерів. 
Обговорення: питань немає. 
  
 Голосували: (кумулятивне голосування) 
За Костів М.А. - 15 266 253 гол. 
   За Старічека В.Г. - 15 281 613 
гол. 
   За ПАТ "Іскра" - 15 259 593 
гол. 
 Рішення прийняте. Протокол лічильної комісі 
№7 (Додаток 14). 
               УХВАЛИЛИ:  
            Продовжити повноваження членів наглядової 
ради товариства в кількості 3 (трьох осіб) 
персонально: 
 - акціонера - юридичну особу ПАТ "Іскра" м. Львів. 
 - Костіва Мирона Андрійовича, 1967 р. народження, 
голова правління ПАТ "Іскра",паспорт КА№418706,, 
виданий Галицьким РВ ЛМУ  УМВС України у 
Львівській області 21 квітня 1997 р., освіта вища, 
кандидат економічних наук,  від акціонерів - фізичних 
осіб. 
  -Старічека Володимира Григоровича, 1945р. 
народження голова наглядової ради ПАТ "ЛЗ РЕМА", 
паспорт КА № 702522, виданий Залізничним РВ 
УМВС України в м. Львові 15 грудня 1997 р., освіта 
вища Львівський політехнічний інститут 1977р., 
електрофізичний факультет,  - від акціонерів- 
фізичних осіб. 
  
10. По питанню №8 порядку денного "Відкликання та 
обрання членів Ревізійної комісії" 
СЛУХАЛИ: Голову Наглядової Ради п. В.Г. 
Старічека. Пропонується не проводити відкликання та 
переобрання членів ревізійної комісії, натомість 
продовжити повноваження членів ревізійної комісії: 
Хамуляк Б.Б., Сидор Л.В., Петришин О.В. 
           
Обговорення: питань немає. 
 Голосували: 
За Хамуляк Б.Б. - 15 262 953 гол., 
За Сидор Л.В.  - 15 271 393 гол. 
За Петришин О.В. - 15 275 113 гол. 
 
            
Рішення прийняте. Протокол лічильної комісі №8 
(Додаток 15).    
            
           УХВАЛИЛИ:  
          Продовжити повноваження членів ревізійної 
комісії в кількості трьох (3) осіб, персонально: 



       - акціонера Хамуляк Богдану Богданівну,1980 р. 
народження, фінансового директора ПАТ "Іскра" м. 
Львів, паспорт КА №375587, виданий Миколаївським 
РВ УМВС України у Львівській обл. 03.04. 1997 р., 
освіта вища - Львівська комерційна академія  у 2003 р. 
спеціальність -"міжнародні економічні відносини". 
        -  акціонера Сидор Любов Володимирівну, 1957 
р. народження, начальника постачання ПАТ "ЛЗ 
РЕМА", паспорт КВ № 689882, виданий 
Шевченківським РВ УМВС України, 15.06.2001р., 
освіта вища Львівський політехнічний інститут, 
радіотехнічний факультет у 1984р. 
        -  акціонера Петришин Ольгу Володимирівну, 
1962 р. народження, начальника економічного відділу 
ПАТ "ЛЗ РЕМА", паспорт  КА №665949, виданий 
Пустомитівським РВ УМВС у Львівській обл. 
15.11.1997 р. освіта вища, Львівський політехнічний  
інститут, факультет автоматики у 1985 році. 
 
СЛУХАЛИ: Голову Наглядової Ради п. В.Г. 
Старічека. Хочу подякувати акціонерама від імені 
Наглядової Ради і Правління.. Порядок денний 
сьогоднішніх зборів вичерпано. Збори оголошую 
закритими. 
 
 
 
Голова Загальних зборів акціонерів                                              
Старічек В.Г. 
 
 
Секретар Загальних зборів акціонерів                                          
Паливода О.В 

 
* Поставити помітку 'Х' у відповідній графі. 
 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.05.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV 

 



IX. 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  
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 №263312 

Назва державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ 

Національна комісія з цінних паперів та фондового 
ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.09.2013 
Міжміський код та телефон 032/   294-95-06 
Факс 032/   294-95-06 
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 

Господарське товариство з обмеженою 
відповідальністю аудиторська фірма 
"УкрЗахідАудит", 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  
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 Аудиторська перевірка проводилась згідно договору 

№ 17 від 26 вересня 2014 р.  
Роботи були розпочаті 12 січня 2015 р. та закінчені 17 
лютого 2015 р., про що складений акт приймання-
здачі виконаних робіт. 

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

Публічне акціонерне товариство "Національний 
депозитарій України 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 
Код за ЄДРПОУ 30370711 
Місцезнаходження Україна, 04071, Київська, ., м. Київ, вул.Нижній Вал, 

буд.17/8, 
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) 591-04-00 
Факс фах. (044) 482-52-14 
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 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.05.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 
 
 

1. Інформація про випуски акцій 
 
Дата реєстрації 

випуску 
Номер 

свідоцтва про 
реєстрацію 

випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційн

ий 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 
бездокументар
на іменна 

Бездокументар
ні іменні 

0,25 17198580 4299645,00 100,000000 

Опис Випуск акцій ПАТ "ЛЗ РЕМА" переведено у бездокументарну форму існування. Цінні папери до лістингу не включались, обіг цінних паперів Емітента 
відбувається на вторинному позабіржовому ринку. 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.05.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV 

 



XI. Опис бізнесу 
 
Важливі події розвитку (у 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".  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;- 
проведено аудиторську реєстрацію з ліжковим кріпленням  
- 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; виготовлено установчу партію ПО-01- 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 відповідно до попередніх звітних періодів 
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. 
 
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність 
позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які 
працюють  на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, 
зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно 
попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня 
кваліфікації її працівників операційним потребам емітента 
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб)- 94;  Середня чисельність 
позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) -4; Чисельність працівників, які 
працюють на умовах неповного робочого часу (дня,тижня)(осіб) -60  ;  Фонд оплати праці - 2070,0       Протягом 
звітного періоду кадрова программа емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників 
операувйним проблемам емітента.1.Залучення студентів профтехучилищ для проходження виробничої 
практики; 2. Систематичне навчання працівників у спеціалізованих навчальних центрах. 3.Участь працівників у 
спеціалізованих семінарах, що мають певне кваліфікаційне спрямування. 4. Атестація працівників 
підприємства. 
 
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження 
об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному 
об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 
Українська науково-виробнича асоціація "Укрмедприлад" який знаходиться: 04655,м.Київ, пр-кт 
Московський,21 
 
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при 
цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий 
результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності 



спільної діяльності не проводить 
 
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 2014році 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. 
 
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент 
отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному 
та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про 
загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність 
виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про 
основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали 
збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; 
інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, 
рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про 
конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку 
емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 
10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох 
країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної 
суми доходів за звітний рік  
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, ЕКЗТ-08;- дефибрилятор серця ДКИ-Н-02;- фiзiотерапевтичний апарат ПМП ;- 
апарат для мікрохвильової терапії ЛУЧ-04. 
 
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 - 303,0 тис.грн, вiдчужено - 0,0 тис.грн. 
 
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, 
афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його 
дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками 
істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими 
правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика 
ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша 
інформація  
д/н 
 
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; 
виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, 
місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть 
позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або 
удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже 
зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване 
зростання виробничих потужностей після її завершення  
Основнi засоби перебувають у власному та постiйному користуваннi. Обмежень на використання майна 
емiтента немає. По будiвлях та спорудах на поч.перiоду первiсна вартiсть становить 2046 тис.грн, сума 
нарахованого зносу 109,0 тис.грн, ступiнь зносу - 5,3%. На кiнець перiоду первiсна вартiсть становить 2041  



тис.грн, сума нарахованого зносу 213,0 тис.грн, ступiнь зносу - 10,4 %. Машини та обладнання: на поч. Перiоду 
первiсна вартiсть становить 298 тис.грн, сума нарахованого зносу 250 тис.грн, ступiнь зносу -83,9%. На кiнець - 
первiсна вартiсть становить 250 тис.грн, сума нарахованого зносу 175 тис.грн, ступiнь зносу - 
85,3%.Транспортнi засоби: на початок перiоду первiсна вартiсть становить 941,0 тис.грн, сума нарахованого 
зносу 226 тис.грн, ступiнь зносу - 24,0 %. На кiнець - первiсна вартiсть становить 1261,0 тис.грн, сума 
нарахованого зносу 362,0 тис.грн, ступiнь зносу - 29,0%.Iншi основнi засоби: первiсна вартiсть становить 4035 
тис.грн, сума нарахованого зносу 3978 тис.грн, ступiнь зносу - 98,6 %. На кiнець: первiсна вартiсть становить 
2714 тис.грн, сума нарахованого зносу 2676 тис.грн, ступiнь зносу - 98,6%.Протягом 2014 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. Р 
 
Проблеми, 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. 
 
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 ПАТ "Iскра". 
 
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний 
підсумок) та 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 2014 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. 
 
Судові справи, 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. 
 
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. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.05.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV 

 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 
 

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

засобів  
Власні основні засоби 

(тис. грн.)  
Орендовані основні 

засоби (тис. грн.)  
Основні засоби, всього 

(тис. грн.)  
 на початок 

періоду  
на кінець 
періоду 

на початок 
періоду  

на кінець 
періоду  

на початок 
періоду  

на кінець 
періоду  

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

2757 2795 0 0 2757 2795 

будівлі та споруди 1937 1828 0 0 1937 1828 
машини та обладнання 48 30 0 0 48 30 
транспортні засоби 715 899 0 0 715 899 
інші 57 38 0 0 57 38 
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  2757 2795 0 0 2757 2795 
Опис Основнi засоби перебувають у власному та 

постiйному користуваннi. Суттєвих змiн у вартостi 
основних засобiв станом на 31.12.2014 року немає. 
Обмежень на використання майна емiтента немає. По 
будiвлях та спорудах на поч.перiоду первiсна вартiсть 
становить 2046 тис.грн, сума нарахованого зносу 
109,0 тис.грн, ступiнь зносу - 5,3%. На кiнець перiоду 
первiсна вартiсть становить 2041,0  тис.грн, сума 
нарахованого зносу 213,0 тис.грн, ступiнь зносу - 10,4 
%. Машини та обладнання: на поч. Перiоду первiсна 
вартiсть становить 298 тис.грн, сума нарахованого 
зносу 250 тис.грн, ступiнь зносу -83,9%. На кiнець - 
первiсна вартiсть становить 205 тис.грн, сума 
нарахованого зносу 175 тис.грн, ступiнь зносу - 85,3%. 
Транспортнi засоби: на початок перiоду первiсна 
вартiсть становить 941,0 тис.грн, сума нарахованого 
зносу 226 тис.грн, ступiнь зносу - 24 %. На кiнець - 
первiсна вартiсть становить 1261,0 тис.грн, сума 
нарахованого зносу 362,0 тис.грн, ступiнь зносу - 
29,0%. Iншi основнi засоби: первiсна вартiсть 
становить 4035 тис.грн, сума нарахованого зносу 3978 
тис.грн, ступiнь зносу - 98,6 %. На кiнець: первiсна 
вартiсть становить 2714 тис.грн, сума нарахованого 
зносу 2676 тис.грн, ступiнь зносу - 98,6%. Протягом 
2014 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. 

 
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 
1 2 3 

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)  -10845 -9652 
Статутний капітал (тис. грн.)  4300 4300 
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)  4300 4300 
Опис Вартість чистих активів розрахована за даними 

Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх 
видів зобов`язань і забезпечень, відображених в 
Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог 
Методичних рекомендацій щодо визначення вартості 



чистих активів акціонерного товариства, схвалених 
рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. 

Висновок Статутний капітал перевищує розрахункову вартість 
чистих активів на 15145 тис.грн. Скоригований 
статутний капітал перевищує розрахункову вартість 
чистих активів на 15145 тис.грн. Порушені вимоги 
частини третьої статті 155 Цивільного кодексу 
України. Вимагається зменшення статутного капіталу. 

 
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 0,00 X X 
у тому числі:     
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 12,00 X X 
Фінансова допомога на зворотній основі X 0,00 X X 
Інші зобов'язання X 22742,00 X X 
Усього зобов'язань X 25953,00 X X 
Опис Товариство не має зобов'язань за цiнними паперами, за 

облiгацiями, за iпотечними цiнними паперами, за 
сертифiкатами ФОН, за векселями, за iншими цiнними 
паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) та за 
фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права. 

 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
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XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду 
 

Дата виникнення події Дата оприлюднення 
Повідомлення (Повідомлення 

про інформацію) у 
загальнодоступній 

інформаційній базі даних 
Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 
31.01.2013 04.02.2013 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.05.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV 

 



XVI. Текст аудиторського висновку (звіту) 
 
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - 
фізичної особи - підприємця) 

Господарське товариство з обмеженою 
відповідальністю аудиторська фірма 
"УкрЗахідАудит", 

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

20833340 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 79011, м. Львів, вул. Рутковича, 7,офіс 11а 
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до 
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого 
Аудиторською палатою України 

№ 0541 26.01.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та 
строк дії свідоцтва про внесення до реєстру 
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку цінних 
паперів** 

 П 000069 02.04.2013 термін дії до 30.11. 

  
* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються 
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це 
відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті). 
  
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів. 
 
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 30.11.2015р.) 
 адреса: 79011, м. Львів, вул. І. Рутковича, 7, офіс 11а  тел (+032) 225-68-70, тел / факс (+032) 225-68-80  
e-mail: UkrZahidAudyt@mail.lviv.ua;  vlad_ozeran@ukr.net ; офіційний сайт: www.uza-audyt.com.ua 
п / рахунок № 2600149012201 в АБ "Експрес - банк", МФО 322959 
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"; 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. 
 
Основні відомості про емітента 
Повна назва емітента: Публічне акціонерне товариство "Львівський завод радіоелектронної медичної 
апаратури"; 
Код за ЄДРПОУ: 14308428; 
Місцезнаходження: 79019, місто Львів, вулиця Заводська,31; 
Державну реєстрацію ТОВАРИСТВА проведено 02.12.1996 р. виконавчим комітетом Львівської міської ради за 
№ 1 415 120 0000 005410 (дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців зазначена згідно виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців серія ААБ № 741016, виданої 11.07.2011 року державним реєстратором Кіх С.Б.). 
Статут Публічного акціонерного товариства "Львівський завод радіоелектронної медичної апаратури" (нова 
редакція) затверджений загальними зборами публічного акціонерного товариства "Львівський завод 
радіоелектронної медичної апаратури" від 27 квітня 2012 року, протокол № 14.  
Державну реєстрацію змін до установчих документів проведено 25.05.2012 року за номером 1 415 105 0014 
005410. 
Основні види діяльності емітента за звітний період: код КВЕД 26.60 - Виробництво радіологічного, 
електромедичного й електротерапевтичного устаткування; код КВЕД 46.27 -  Оптова торгівля меблями, 
килимами й освітлювальним приладдям; код КВЕД 80.10 - Діяльність приватних охоронних служб; код КВЕД 
46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля;код КВЕД 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи 
орендованого нерухомого майна.  
Відповідальними особами за ведення фінансово-господарської діяльності  ТОВАРИСТВА протягом періоду, 
що підлягав перевірці, були: 



Керівник - Кізима Ярослав Володимирович (приступив до виконання обов'язків голови правління-генерального 
директора публічного акціонерного товариства з 01.07.2011 року відповідно до рішення наглядової ради від 
29.06.2011 року);  
Фінансовий директор-головний бухгалтер - Сеньків Оксана Володимирівна  (призначена на посаду головного 
бухгалтера відповідно до наказу № 1-кп від 25.01.2010 року). 
 
2. Висловлення думки щодо формування повного комплекту фінансової звітності 
Опис аудиторської перевірки 
Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства  "Львівський завод 
радіоелектронної медичної апаратури" (у подальшому - ТОВАРИСТВО), яка включає: Баланс (Звіт про 
фінансовий стан) станом на 31 грудня 2014 року, Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 
2014 рік, Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2014 рік, Звіт про власний капітал за 2014 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 повного 
комплекту фінансової звітності, складеної відповідно 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 
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного 
ними аудиту. Ми провели аудит відповідно до вимог Закону України "Про аудиторську діяльність" від 
22.04.1993 р. № 3125-ХІІ, Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. № 514-VI, 
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 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. 
За звітний період у ТОВАРИСТВІ мало місце коригування окремих статей балансу шляхом відображення 
результатів коригувань у складі інших операційних витрат з подальшим відображенням у складі фінансового 
результату, що методологічно не узгоджується з положеннями М(С)БО 8 "Облікові політики, зміни в облікових 
оцінках та помилки". 
Умовно-позитивна думка 
На нашу думку, за винятком впливу обставини, про яку йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-
позитивної думки", фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан 
ТОВАРИСТВА станом на 31 грудня 2014 року, його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що 
минув на зазначену дату, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.  
  
Думка аудитора щодо іншої допоміжної інформації 
Порівняння вартості чистих активів із розміром статутного капіталу свідчить про їх невідповідність вимогам ст. 
155 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV (чисті активи ТОВАРИСТВА станом на звітну дату 
- величина від'ємна (-9652,0 тис. грн.), а розмір статутного капіталу 4300,0 тис. грн.).  
Відповідно до МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять 
перевірену аудитором фінансову звітність" під час здійснення аудиту суттєвих невідповідностей між 
фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів 
та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю, не виявлено. 



На вимогу п. 2.7.3 Рішення ДКЦПФР від 29.09.2011 р. № 1360 відповідно до норм статті 70 Закону України 
"Про акціонерні товариства" за даними останньої річної фінансової звітності визначені правочини 
ТОВАРИСТВА, вартістю 10 і більше відсотків вартості активів. Вартість активів ТОВАРИСТВА за даними 
Балансу станом на 31.12.2013 р. склала 18075,0 тис. грн. Тому для визначення значних правочинів впродовж 
2014 року враховувалась сума 1807,5 тис. грн. 
Впродовж 2014 року ТОВАРИСТВО не здійснювало правочинів вартістю 10 і більше відсотків вартості активів. 
Управління ТОВАРИСТВОМ здійснюють загальні збори акціонерів та правління. Система корпоративного 
управління ТОВАРИСТВОМ відповідає вимогам ст. 89 Господарського Кодексу України від 16 січня 2003 р. № 
436-ІV. 
Комітет з питань аудиту (можливість формування якого передбачена статтею 56 Закону України "Про 
акціонерні товариства") у ТОВАРИСТВІ не створювався, рішення щодо запровадження у ТОВАРИСТВІ посади 
внутрішнього аудитора наглядова рада не приймала.  
Під час проведення аудиту не встановлено інформації про дії, визначені ст. 41 Закону України "Про цінні 
папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-IV (зі змінами і доповненнями), які відбулися протягом 
звітного року та могли б вплинути на фінансово-господарський стан ТОВАРИСТВА та призвести до значної 
зміни вартості його цінних паперів (зміна складу посадових осіб емітента). 
Відповідно до МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової 
звітності" аудиторський ризик суттєвого викривлення фінансової звітності, розрахований у робочих документах 
аудитора, ідентифікований та оцінений як середній та складається з: властивого ризику (низький рівень), ризик 
контролю (високий рівень) та ризик невиявлення (середній рівень). 
  
Основні відомості про аудиторську фірму 
Повне найменування: Господарське товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма 
"УкрЗахідАудит", код з ЄДРПОУ 20833340. 
Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого АПУ: 
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 0541 від 26.01.2001р., термін дії до 
30.11.2015 р. 
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів за реєстраційним номером 69.  
Серія та номер Свідоцтва П 000069. 
Строк дії Свідоцтва з 02.04.2013 р. по 30.11.2015 р. 
Місцезнаходження: 79011, м. Львів, вул. Рутковича, 7,офіс 11а. 
Телефон (факс): тел.(+38032) 225-68-70, факс (+38032) 225-68-80. 
E-mail: UkrZahidAudyt@mail.lviv.ua. 
Офіційний сайт: www.uza-audyt.com.ua.     
Номер та дата видачі Свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого АПУ: Свідоцтво про 
відповідність системи контролю якості № 0097, відповідно до рішення АПУ від 27.01.2011 р. № 227/4. 
Інформація про аудиторів, що брали участь в аудиторській перевірці - номер, серія, дата видачі та термін дії 
Сертифіката аудитора:  
аудитор Литвиненко Наталія Олександрівна, сертифікат серії А № 005079 виданий 30.01.2002 р., термін дії до 
30.01.2016 р. 
 
Основні відомості про умови договору на проведення аудиту 
Аудиторська перевірка проводилась згідно договору № 17 від 26 вересня 2014 р.  
Роботи були розпочаті 12 січня 2015 р. та закінчені 17 лютого 2015 р., про що складений акт приймання-здачі 
виконаних робіт. 
 
 
Генеральний директор,  
аудитор (сертифікат серії А № 003519)                            В. О. Озеран 
 
 
Аудитор (сертифікат серії А № 005079)               Н. О. Литвиненко 
 
                    м.п.  
 
 
 
 
Аудиторський висновок наданий 17 лютого 2015 року 
Вих. № 4, м. Львів 
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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  1 0 
2 2013 1 0 
3 2014 1 0 

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

 Так (*) Ні (*) 
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  
Акціонери   X 
Депозитарна установа  X 
Інше (запишіть) реэстратор 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 

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

 Так (*) Ні (*) 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X  
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X 

* 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? 
 Так (*) Ні (*) 
Реорганізація  X 
Додатковий випуск акцій  X 
Унесення змін до статуту  X 
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  X 
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  X 
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради  X 
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X 
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)  X 
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 
Інше (запишіть) позачергові збори не 

скликались 
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
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 ніж 10 
відсотками акцій 

1 



Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 
відсотками акцій 

2 

Кількість представників акціонерів – юридичних осіб 1 
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх 
трьох років? 

8 

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) комітети не створено 
Інше (запишіть) комітети не створено 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 
(так/ні) 

ні 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 
 Так (*) Ні (*) 
Винагорода є фіксованою сумою X  
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій  X 
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 
Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 
Інше (запишіть) д/н 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 

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

 Так (*) Ні (*) 
Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 
Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 
Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 
Відсутність конфлікту інтересів  X 
Граничний вік  X 
Відсутні будь-які вимоги  X 
Інше (запишіть) вимги відсутні 

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

X  

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

 X 

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

 X 

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

 X 

Інше (запишіть) д/н 
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві 
ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, 
створено ревізійну комісію / так, введено посаду 
ревізора / ні) 

так, створено ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
кількість членів ревізійної комісії (осіб) 3 
скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом 
останніх трьох років? 

1 



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)  

Ні Так Так Ні 

Затвердження річного фінансового 
звіту, або балансу, або бюджету 

Так Так Ні Ні 

Обрання та припинення 
повноважень голови та членів 
виконавчого органу 

Так Так Ні Ні 

Обрання та припинення 
повноважень голови та членів 
наглядової ради 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення 
повноважень голови та членів 
ревізійної комісії 

Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди 
для голови та членів виконавчого 
органу 

Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди 
для голови та членів наглядової 
ради 

Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про 
притягнення до майнової 
відповідальності членів 
виконавчого органу 

Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий 
випуск акцій 

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, 
реалізацію та розміщення власних 
акцій  

Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього 
аудитора 

Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких 
існує конфлікт інтересів  

Так Так Так Ні 

* 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 X  
Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X 
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  
Положення про акції акціонерного товариства   X 
Положення про порядок розподілу прибутку   X 
Інше (запишіть)  статут товариства 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного 



товариства (*)? 
 Інформація 

розповсюджує
ться на 

загальних 
зборах 

Публікується 
у пресі, 

оприлюднюєт
ься в 

загальнодосту
пній 

інформаційній 
базі даних 

НКЦПФР про 
ринок цінних 

паперів  

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 

в 
акціонерному 

товаристві 

Копії 
документів 

надаються на 
запит 

акціонера 

Інформація 
розміщується 

на власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності  

Так Так Так Так Так 

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

Ні Так Ні Ні Так 

Інформація про склад органів 
управління товариства  

Так Так Ні Ні 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 Ні Ні Ні 

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці. 
 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів 
фінансової звітності? (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  
Виконавчий орган 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) аудитор не 

змінювався 
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому 

році? 
 Так (*) Ні (*) 



Ревізійна комісія (ревізор) X  
Наглядова рада   X 
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X 
Стороння компанія або сторонній консультант  X 
Перевірки не проводились   X 
Інше (запишіть) д/н 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) 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  

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 

д/н 



джерело розміщення їх тексту), відхилення та 
причини такого відхилення протягом року  

 
Звіт про корпоративне управління* 

 
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи. 
Підприємство не являється фінансовою установою 
 
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. 
Підприємство не являється фінансовою установою 
 
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. 
Підприємство не являється фінансовою установою 
 
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. 
Підприємство не являється фінансовою установою 
 
5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 
характеристики або про відсутність такої системи. 
Підприємство не являється фінансовою установою 
 
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. 
Підприємство не являється фінансовою установою 
 
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті 
фінансової установи розмір, або про їх відсутність. 
Підприємство не являється фінансовою установою 
 
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує 
встановлений у статуті фінансової установи розмір. 
Підприємство не являється фінансовою установою 
 
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. 
Підприємство не являється фінансовою установою 
 
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне 
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку. 
Підприємство не являється фінансовою установою 
 
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). 
Підприємство не являється фінансовою установою 
 
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 
загальний стаж аудиторської діяльності 
Підприємство не являється фінансовою установою 
 
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі 
Підприємство не являється фінансовою установою 
 
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року 



Підприємство не являється фінансовою установою 
 
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора 
Підприємство не являється фінансовою установою 
 
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років 
Підприємство не являється фінансовою установою 
 
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. 
Підприємство не являється фінансовою установою 
 
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 
послуг, зокрема: 
наявність механізму розгляду скарг 
Підприємство не являється фінансовою установою 
 
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги 
Підприємство не являється фінансовою установою 
 
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг 
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг) 
Підприємство не являється фінансовою установою 
 
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх 
розгляду. 
Підприємство не являється фінансовою установою 
 
 
* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.05.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV 

 



 коди 
Дата (рік, місяць, число) 15 01 01 

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛЬВIВСЬКИЙ 
ЗАВОД " РАДIОЕЛЕКТРОННОЇ МЕДИЧНОЇ 
АПАРАТУРИ" 

за ЄДРПОУ 14308428 

Територія  за КОАТУУ 4610137500 
Організаційно-правова 
форма господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної діяльності Виробництво радіологічного, електромедичного 
електротерапевтичного устаткування 

за КВЕД 26.60 

Середня кількість працівників, осіб (1) 94   
Адреса, телефон: 79019, Шевченкiвський, м.Львiв, вул.Заводська, 31 032/   258-92-40 

 
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) 
(форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками) 
 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку   
за міжнародними стандартами фінансової звітності v  

 
Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 
 

На 31.12.2014 
 Форма № 1 Код за ДКУД 1801001 

 
Актив Код 

рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець звітного 

періоду 
На дату переходу 

на міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

1 2 3 4 5 
I. Необоротні активи     
Нематеріальні активи 1000 1111 1450  
первісна вартість 1001 1265 1691 0 
накопичена амортизація 1002 154 241 0 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 
Основні засоби 1010 2757 2795  
первісна вартість 1011 7320 6221 0 
знос 1012 4563 3426 0 
Інвестиційна нерухомість 1015    
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 0 0 0 
Знос інвестиційної нерухомості 1017 0 0 0 
Довгострокові біологічні активи 1020    
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 0 0 0 
Накопичена амортизація довгострокових біологічних 
активів 

1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції:     
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 

1030 0 0 0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 
Відстрочені податкові активи 1045 215 0 0 
Гудвіл 1050 0 0 0 
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 
Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах 

1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 
Усього за розділом I 1095 4083 4245  
II. Оборотні активи     
Запаси 1100 6751 3504 0 
- виробничі запаси 1101 816 781 0 
- незавершене виробництво 1102 4987 2199 0 
- готова продукція 1103 925 508 0 
- товари 1104 23 16 0 
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 



Депозити перестрахування 1115 0 0 0 
Векселі одержані 1120 0 0 0 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 

1125 6903 3536 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:     
за виданими авансами 1130 0 0 0 
з бюджетом 1135 171 73 0 
- у тому числі з податку на прибуток 1136 108 58 0 
Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
нарахованих доходів 

1140 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками із 
внутрішніх розрахунків 

1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 137 175 0 
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 
Гроші та їх еквіваленти 1165 30 48 0 
- готівка 1166 0 0 0 
- рахунки в банках 1167 30 48 0 
Витрати майбутніх періодів 1170 0 3527 0 
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 
- в резервах довгострокових зобов'язань 1181 0 0 0 
- в резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 
- в резервах незароблених премій 1183 0 0 0 
- в інших страхових резервах 1184 0 0 0 
Інші оборотні активи 1190 0 0 0 
Усього за розділом II 1195 13992 10863  
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 

1200 0 0 0 

Баланс 1300 18075 15108  
Пасив Код 

рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець звітного 

періоду 
На дату переходу 

на міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

1 2 3 4 5 
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 4300 4300 0 
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 
Додатковий капітал 1410 0 0 0 
- емісійний дохід 1411 0 0 0 
- накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 
Резервний капітал 1415 0 0 0 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 (13952) (15145) 0 
Неоплачений капітал 1425 0 0 0 
Вилучений капітал 1430 0 0 0 
Інші резерви 1435 0 0 0 
Усього за розділом I 1495 -9652 -10845  
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення     
Відстрочені податкові зобов'язання 1500 0 0 0 
Пенсійні зобов'язання 1505 0 0 0 
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 
Інші довгострокові зобов'язання 1515 0 0 0 
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 
- довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 
Цільове фінансування 1525 0 0 0 
- благодійна допомога 1526 0 0 0 
Страхові резерви 1530 0 0 0 
- резерв довгострокових зобов'язань 1531 0 0 0 
- резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 0 
- резерв незароблених премій 1533 0 0 0 
- інші страхові резерви 1534 0 0 0 
Інвестиційні контракти 1535 0 0 0 
Призовий фонд 1540 0 0 0 
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 
Усього за розділом II 1595    
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення     
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 
Векселі видані 1605 3199 3199 0 



Поточна кредиторська заборгованість за:     
довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0 0 
товари, роботи, послуги 1615 23854 21604 0 
розрахунками з бюджетом 1620 19 12 0 
- у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 
розрахунками зі страхування 1625 67 58 0 
розрахунками з оплати праці 1630 348 335 0 
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 
авансами 

1635 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками 
з учасниками 

1640 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх 
розрахунків 

1645 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за страховою 
діяльністю 

1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 52 35 0 
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 
Інші поточні зобов'язання 1690 188 710 0 
Усього за розділом IІІ 1695 27727 25953  
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного 
фонду 

1800 0 0 0 

Баланс 1900 18075 15108  
 
(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
статистики. 
Примітки: 
звіт про власний капітал розкриває інформацію про зміни у складі власного капіталу підприємтства протягом звітного 
періоду та про причини цих змін. 
 
 
 Керівник   Кізима Ярослав Володимирович 

 
 Головний бухгалтер   Сенькiв Оксана Володимирiвна 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.05.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV 

 



 коди 
Дата (рік, місяць, число) 15 01 01 

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛЬВIВСЬКИЙ 
ЗАВОД " РАДIОЕЛЕКТРОННОЇ МЕДИЧНОЇ 
АПАРАТУРИ" 

за ЄДРПОУ 14308428 

 найменування   
 

Звіт про фінансові результати 
(Звіт про сукупний дохід) 

 
За 2014 р. 

 Форма № 2 Код за ДКУД 1801003 
 

І. Фінансові результати 
Стаття Код 

рядка 
За звітний період За аналогічний період 

попереднього року 
1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 4544 17827 
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 
Премії підписані, валова сума 2011 0 0 
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (3820) (15902) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0 
Валовий:    
прибуток 2090 724 1925 
збиток 2095   
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань 2105 0 0 
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 
- зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 
- зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 
Інші операційні доходи 2120 480 579 
- дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2121 0 0 

- дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 (1207) (1380) 
Витрати на збут 2150 (319) (432) 
Інші операційні витрати 2180 (756) (2000) 
- витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2181 0 0 

- витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності:    
прибуток 2190   
збиток 2195 (1078) (1308) 
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 
Інші фінансові доходи 2220 0 2 
Інші доходи 2240 189 390 
- дохід від  благодійної допомоги 2241 0 0 
Фінансові витрати 2250 (21) (7) 
Втрати від участі в капіталі 2255 0 0 
Інші витрати 2270 (86) (360) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 
Фінансовий результат до оподаткування:    
прибуток 2290   
збиток 2295 (996) (1283) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -12 -12 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат:    
прибуток 2350   
збиток 2355 (1008) (1295) 

II. Сукупний дохід 



Стаття Код 
рядка 

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року 

1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 
Накопичені курсові різниці 2410 0 0 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 

2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0 
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -1008 -1295 

III. Елементи операційних витрат 
Назва статті Код 

рядка 
За звітний період За аналогічний період 

попереднього року 
1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 1128 2309 
Витрати на оплату праці 2505 2070 2889 
Відрахування на соціальні заходи 2510 721 991 
Амортизація 2515 358 263 
Інші операційні витрати 2520 817 1993 
Разом 2550 5094 8445 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 
Стаття Код 

рядка 
За звітній період За попередній період 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 2600 17198580 17198580 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 17198580 17198580 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -1008 -1295 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -1008 -1295 
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 
Примітки: 
Чистий дохід (ВИРУЧКА) ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРИІВ) - ЦЕ ДОХІД (ВИРУЧКА) ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРОДУКЦІЇ ЗА ВИРАХУВАННЯМ ВІДПОВІДНИХ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ, ЗНИЖОК ТОЩО. 
 
 
 Керівник   Кізима Ярослав Володимирович 

 
 Головний бухгалтер   Сенькiв Оксана Володимирiвна 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.05.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV 

 



 коди 
Дата (рік, місяць, число) 15 01 01 

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛЬВIВСЬКИЙ 
ЗАВОД " РАДIОЕЛЕКТРОННОЇ МЕДИЧНОЇ 
АПАРАТУРИ" 

за ЄДРПОУ 14308428 

 найменування   
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
 

За 2014 р. 
 Форма № 3 Код за ДКУД 1801004 

 
Стаття Код 

рядка 
За звітний період За аналогічний 

період попереднього 
року 

1 2 3 4 
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності    
Надходження від:    
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 7835 25209 
Повернення податків і зборів 3005 0 0 
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 
Цільового фінансування 3010 0 0 
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 
Надходження від повернення авансів 3020 0 0 
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 
рахунках 

3025 643 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 8 0 
Надходження від операційної оренди 3040 0 0 
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 
Надходження від страхових премій 3050 0 0 
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 
Інші надходження 3095 109 6387 
Витрачання на оплату:    
Товарів (робіт, послуг) 3100 5153 21670 
Праці 3105 (1789) (2414) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (979) (1196) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (267) (580) 
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 (21) (183) 
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 0 (3) 
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 (246) (397) 
Витрачання на оплату авансів 3135 0 0 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 0 (5334) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 0 0 
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150 0 0 
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 0 0 
Інші витрачання 3190 (15) 0 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 392 402 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    
Надходження від реалізації:    
фінансових інвестицій 3200 0 0 
необоротних активів 3205 0 0 
Надходження від отриманих:    
відсотків 3215 0 2 
дивідендів 3220 0 0 
Надходження від деривативів 3225 0 0 
Надходження від погашення позик 3230 0 0 
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 
Витрачання на придбання:    
фінансових інвестицій 3255 0 0 
необоротних активів 3260 (293) (185) 
Виплати за деривативами 3270 0 0 
Витрачання на надання позик 3275 0 0 



Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3280 0 0 

Інші платежі 3290 0 0 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -293 -183 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    
Надходження від:    
Власного капіталу 3300 0 0 
Отримання позик 3305 0 0 
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0 
Інші надходження 3340 0 0 
Витрачання на:    
Викуп власних акцій 3345 0 0 
Погашення позик 3350 60 191 
Сплату дивідендів 3355 0 0 
Витрачання на сплату відсотків 3360 (21) (7) 
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 0 0 
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 0 0 
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 
підприємствах 

3375 0 0 

Інші платежі 3390 0 0 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -81 -198 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 18 21 
Залишок коштів на початок року 3405 30 9 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 
Залишок коштів на кінець року 3415 48 30 

 
Примітки: 
Звіт про рух грошових коштів відображає рух грошових коштів протягом звітного періоду з поділом діяльності на 
операційну, інвестиційну та фінансову та надає інформацію з яких джерел надходили гроші на підриємство, за якими 
напрямами і на які цілі вони витрачалися. 
 
 
 Керівник   Кізима Ярослав Володимирович 

 
 Головний бухгалтер   Сенькiв Оксана Володимирiвна 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.05.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV 

 



 коди 
Дата (рік, місяць, число) 15 01 01 

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛЬВIВСЬКИЙ 
ЗАВОД " РАДIОЕЛЕКТРОННОЇ МЕДИЧНОЇ 
АПАРАТУРИ" 

за ЄДРПОУ 14308428 

 найменування   
 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 
 

За 2014 р. 
 Форма № 3-н Код за ДКУД 1801006 

 
Стаття Код 

рядка 
За звітний період За аналогічний період попереднього 

року 
  надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 
І. Рух коштів у результаті 
операційної діяльності 

     

Прибуток (збиток) від звичайної 
діяльності до оподаткування 

3500 0 0 0 0 

Коригування на:      
амортизацію необоротних активів 3505 0 X 0 X 
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0 
збиток (прибуток) від нереалізованих 
курсових різниць 

3515 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від неопераційної 
діяльності та інших негрошових 
операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 
капіталі 

3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 
оцінюються за справедливою 
вартістю, та дохід (витрати) від 
первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 
необоротних активів, утримуваних 
для продажу та груп вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 
фінансових інвестицій 

3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) корисності 
необоротних активів 

3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 
Зменшення (збільшення) оборотних 
активів 

3550 0 0 0 0 

- збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 
- збільшення (зменшення) поточних 
біологічних активів 

3552 0 0 0 0 

- збільшення (зменшення) 
дебіторської заборгованості за 
продукцію, товари, роботи, послуги 

3553 0 0 0 0 

- зменшення (збільшення) іншої 
поточної дебіторської заборгованості 

3554 0 0 0 0 

- зменшення (збільшення) витрат 
майбутніх періодів 

3556 0 0 0 0 

- зменшення (збільшення) інших 
оборотних активів 

3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточних 
зобов'язань 

3560 0 0 0 0 

- збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
товари, роботи, послуги 

3561 0 0 0 0 

- збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками з бюджетом 

3562 0 0 0 0 

- збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками зі страхування 

3563 0 0 0 0 



- збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками з оплати праці 

3564 0 0 0 0 

- збільшення (зменшення) доходів 
майбутніх періодів 

3566 0 0 0 0 

- збільшення (зменшення) інших 
поточних зобов’язань 

3567 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 
діяльності 

3570 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 
Чистий рух коштів від операційної 
діяльності 

3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті 
інвестиційної діяльності 

     

Надходження від реалізації:      
фінансових інвестицій 3200 0 X 0 X 
необоротних активів 3205 0 X 0 X 
Надходження від отриманих:      
відсотків 3215 0 X 0 X 
дивідендів 3220 0 X 0 X 
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 
Надходження від погашення позик 3230 0  0  
Надходження від вибуття дочірнього 
підприємства та іншої господарської 
одиниці 

3235 0  0  

Інші надходження 3250 0 X 0 X 
Витрачання на придбання:      
фінансових інвестицій 3255 X 0 X 0 
необоротних активів 3260 X 0 X 0 
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 
Витрачання на надання позик 3275  X  X 
Витрачання на придбання дочірнього 
підприємства та іншої господарської 
одиниці 

3280  X  X 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 
Чистий рух коштів від інвестиційної 
діяльності 

3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті 
фінансової діяльності 

     

Надходження від:      
Власного капіталу 3300 0 X 0 X 
Отримання позик 3305 0 X 0 X 
Надходження від продажу частки в 
дочірньому підприємстві 

3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 
Витрачання на:      
Викуп власних акцій 3345 X 0 X 0 
Погашення позик 3350 X 0 X 0 
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 
Cплату відсотків 3360 X 0 X 0 
Cплату заборгованості з фінансової 
оренди 

3365 X 0 X 0 

Придбання частки в дочірньому 
підприємстві 

3370 X 0 X 0 

Виплати неконтрольованим часткам 
у дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 
Чистий рух коштів від фінансової 
діяльності 

3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 
звітний період 

3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 
Вплив зміни валютних курсів на 
залишок коштів 

3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 



 
Примітки: 
підприємство працює за прямим методом 
 
 
 Керівник   Кізима Ярослав Володимирович 

 
 Головний бухгалтер   Сенькiв Оксана Володимирiвна 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.05.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV 

 



 коди 
Дата (рік, місяць, число) 15 01 01 

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛЬВIВСЬКИЙ ЗАВОД " РАДIОЕЛЕКТРОННОЇ 
МЕДИЧНОЇ АПАРАТУРИ" 

за ЄДРПОУ 14308428 

 найменування   
 

Звіт про власний капітал 
 

За 2014 р. 
 Форма № 4 Код за ДКУД 1801005 

 
Стаття Код 

рядка 
Зареєстрований 

(пайовий) 
капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподілений 
прибуток 

(непокритий 
збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 4300 0 0 0 (13952) 0 0 (9652) 
Коригування:          
Зміна облікової політики 4005 0 0 0 0 0 0 0 0 
Виправлення помилок 4010  0 0 0 0 0 0 0 
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 
Скоригований залишок на 
початок року 

4095 4300 0 0 0 (13952) 0 0 (9652) 

Чистий прибуток (збиток) за 
звітний період 

4100 0 0 0 0 (1008) 0 0 (1008) 

Інший сукупний дохід за звітний 
період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) необоротних 
активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 
інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0 
Частка іншого сукупного доходу 
асоційованих і спільних 
підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0 
Розподіл прибутку:          
Виплати власникам (дивіденди) 4200 0 0 0 0 0 0 0 0 
Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 
капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, належна 
до бюджету відповідно до 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 



законодавства 
Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних (цільових) 
фондів 

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
матеріальне заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:          
Внески до капіталу 4240 0 0 0 0 0 0 0 0 
Погашення заборгованості з 
капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:          
Викуп акцій (часток) 4260 0 0 0 0 0 0 0 0 
Перепродаж викуплених акцій 
(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених акцій 
(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0 
Зменшення номінальної вартості 
акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 (185) 0 0 (185) 
Придбання (продаж) 
неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 (1193) 0 0 (1193) 
Залишок на кінець року 4300 4300 0 0 0 (15145) 0 0 (10845) 

 
Примітки: 
Звіт про власний капітал розкриває інформацію про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду та про причини цих змін. 
 
 
 Керівник   Кізима Ярослав Володимирович 

 
 Головний бухгалтер   Сенькiв Оксана Володимирiвна 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.05.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV 

 



Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (примітки) 

 
 
Примітки до фінансової звітності  
На 31 грудня 2014 року  
1. Загальна інформація 
1.1. Інформація про компанію 
Публічне акціонерне товариство "Львівський завод радіоелектронної медичної апаратури" (далі - Товариство) є 
українським публічним акціонерним товариством. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія 
А 01 № 778000 від 02.12.1996 р., видане Виконавчим комітетом Львівської міської ради Львівської області.  
Місцезнаходження Товариства: 79019, Львівська область, місто Львів, вулиця Заводська, буд. 31. 
За станом на 31 грудня ПАТ "Іскра" є власником та контролює 88,55 % простих акцій Товариства. Інші прості 
акції розподілені між міноритарними власниками.  
Основною діяльністю Товариства є виробництво і реалізація медичної техніки, включаючи хірургічне 
устаткування, та ортопедичних пристосувань. Крім того, протягом 2014 року Товариство здійснювало оптовий 
продаж побутових електроламп за  межами України. Реалізація продукції Товариства відбувається переважно в 
Україні. 
 Реалізація продукції Товариства відбувається переважно в Україні. 
Зміст на суми операцій з пов'язаними сторонами сформульовано у примітках 13 та 23. 
1.2. Загальні умови функціонування, ризики та економічна ситуація в Україні 
За останній рік Україна зазнала значних політичних та економічних змін. Міжнародне агентство Fitch Ratings 
прогнозує падіння економіки України на 5%, що є одним з найгірших прогнозів розвитку економічної ситуації в 
нашій країні. Fitch також погіршив оцінку падіння ВВП України в 2014 році - до 7,5% з раніше прогнозованого 
показника в 6,5%. 
Такі особливості включають, але не обмежуються, низьким рівнем ліквідності на ринках капіталу, високим 
рівнем інфляції та наявністю валютного контролю, що не дозволяє національній валюті бути ліквідним засобом 
платежу за межами України. Стабільність економіки України залежить безпосередньо 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 розвиненою економікою. 
Ця індивідуальна фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу щодо впливу умов 
здійснення діяльності в Україні на операції та фінансовий стан Товариства. Майбутні умови здійснення 
діяльності можуть відрізнятися від оцінок управлінського персоналу. 
2. Основа складання звітності 
2.1. Заява про відповідність 
Індивідуальна фінансова звітність Товариства була складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 
звітності (МСФЗ), в редакції, офіційно оприлюдненій на веб-сайті Міністерства фінансів України.  
Впродовж звітних періодів, закінчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 р., Товариство готувало 
фінансову звітність у відповідності до національних принципів (стандартів) бухгалтерського обліку.  
Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2012 р., була першим пакетом фінансової звітності 
Товариства, підготовленої згідно з МСФЗ із застосуванням МСФЗ 1 "Перше застосування Міжнародних 
стандартів фінансової звітності". 
Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2014 р. є третім пакетом фінансової звітності Товариства, 
підготовленої згідно з 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 гривень 
без десяткових знаків. 
2.4. Основні положення в обліковій політиці 
Принципи облікової політики, наведені далі, послідовно застосовувалися до всіх проміжних періодів, 
представлених у цій фінансовій звітності, та під час підготовки звіту про фінансовий стан на 31 січня 2014 року 
відповідно до МСФЗ. 
2.4.1. Операції в іноземній валюті 
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 були: 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 (табл. 1): 
Таблиця 1 
Назва валюти Курси валют станом на: 
 31 грудня 2014 року 31 грудня 2013 року 31 грудня 2012 року 
Долар США 1576,8556 799,3000 799,3000 
Євро 1923,2908 1104,1530 1053,7172 
Російський рубль 3,0304 2,4497 2,6316 
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'єкта.  
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. 
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. Амортизація (Знос) 
Амортизація (знос) розраховується за прямолінійним методом як зменшення вартості активів протягом 
очікуваних строків їх корисного використання (крім землі та об'єктів незавершеного будівництва) до їх 
оціночної ліквідаційної вартості. 
Нарахування зносу починається з моменту, коли об'єкт основних засобів стає придатним для цільового 
використання, тобто він доставлений до місця розташування та приведений до стану, придатного до 
експлуатації, про що є відповідний розпорядчий документ (наказ (регламент) на введення основного засобу в 
експлуатацію). 
Амортизація активу припиняється на одну з двох дат, яка відбувається раніше:  
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 
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 - це устаткування, яке Товариство придбало, але не ввело 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 необхідно. 
Амортизація нараховується за прямолінійним 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 під час його вибуття у зв'язку із продажем або у випадку іншого вибуття 
(якщо від його використання або вибуття не очікується майбутніх економічних вигод). Фінансовий результат 
від списання нематеріального активу, розрахований як різниця між чистими надходженнями від вибуття та 
балансовою вартістю активу, включається у прибутки 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.  
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 коригувалась. 
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, є найменшою ідентифікованою групою активів, яка генерує грошові 
надходження, здебільшого незалежні від грошових надходжень від інших активів або груп активів. Виходячи зі 
специфіки операційної діяльності, керівництво визначило, що Товариство має одну одиницю, що генерує 
грошові кошти, яка являє собою Товариство 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, активи, щодо яких прийняте відповідне рішення 
переводиться зі складу довгострокових у склад поточних активів. Амортизація за активами, утримуваними для 
продажу та групами вибуття не нараховується. 
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 здійснюється методом прямого обліку. 
2.4.8. Фінансові активи 
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 сформувався 
збиток від зменшення корисності активу, його балансова вартість зменшується на суму такого збитку 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 відображається у системі обліку за рахунок коригування резервів (за 
методом "сторно"). Сума сторнування визнається у складі 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 дольові інструменти суб'єктів господарювання, які Товариство придбало з метою 
продажу, відображати за справедливою вартістю через доходи (стаття "Інші фінансові доходи") і витрати 
(стаття "Фінансові витрати"). Дохід, що включає дивіденди і відсотки, отримані від утримання фінансового 
активу, відображати у рядку "Дохід від участі в капіталі" звіту про сукупний дохід. 
Фінансові інвестиції у дольові інструменти суб'єктів господарювання, які Товариство придбало з метою участі 
у діяльності об'єкта інвестування, відображати за справедливою вартістю через статті "Дохід від участі в 
капіталі" та "Втрати від участі в капіталі" звіту про сукупний дохід. 
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 сумою отриманої винагороди відображається в звіті про сукупний дохід. 
Якщо визнання фінансового активу припиняється не повністю, попередня балансова вартість такого 
фінансового активу розподіляється між частиною, яку Товариство 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 в 
іншому сукупному доході, відображаються у звіті про сукупний дохід. Отримані прибутки і збитки, що були 
визнані у складі іншого сукупного доходу, 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 Товариства, відображаються як 
зміни в капіталі. 
2.4.9.2. Фінансові зобов'язання 
Фінансові зобов'язання товариства включають: кредити та позики, банківські овердрафти, векселі видані, 
торгову та іншу кредиторську заборгованість. 
Такі 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 
витрат або витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація відображається у 
звіті про сукупний дохід у складі фінансових доходів.  
2.4.9.3. Списання фінансових зобов'язань 
Визнання фінансового зобов'язання припиняється у випадку його погашення, анулювання або у випадку 
закінчення терміну його дії. 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, коли є 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, Товариство має юридичне або 
конструктивне зобов'язання, яке може бути оцінене достовірно, і коли існує вірогідність того, що погашення 
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. 
ТОВАРИСТВО формує на кожну звітну дату резерв на забезпечення оплати відпусток.  
2.4.12. Виплати працівникам  
Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після вирахування будь-
якої вже сплаченої суми. Очікувану вартість короткострокових виплат працівникам ТОВАРИСТВО визнає як 
забезпечення відпусток - під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати 
відпускних.  
У ТОВАРИСТВІ 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 
ТОВАРИСТВО 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 
ТОВАРИСТВА 
Згідно з колективним договором ТОВАРИСТВО здійснює одноразові виплати працівникам у зв'язку з їх 
виходом на пенсію та інші виплати працівникам, які мають тривалий стаж роботи. 
ТОВАРИСТВО 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, відображаються у складі витрат по мірі 
здійснення виплат. 
  
2.4.15. Податки 
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 ТОВАРИСТВО 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, не визнаних у складі доходів або витрат, також не визнається 
доходом чи витратою. 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 взаємозараховуються, якщо є юридично 
закріплене право заліку поточних податкових активів і зобов'язань, і відстрочені податки стосуються одного і 
того ж суб'єкта господарювання 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 й 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 ТОВАРИСТВО отримає економічні вигоди, а 
доходи можуть бути достовірно 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) визнається за методом нарахування (accrual basis) за 
умови дотримання таких 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. 
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 відсотка. 
Доход від дивідендів визнається у момент, коли у Товариства 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 
потребує тривалого періоду часу для його підготовки до планового використання або до продажу, 
капіталізуються як частина первісної вартості такого активу. Усі інші витрати на позики відображаються у 
складі витрат 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. Під час складання 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 такі: 
Амортизація (знос). Амортизація (знос) ґрунтується 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 є малопрогнозованими, і припущення Товариства щодо тенденцій і динаміки розвитку 
можуть змінюватися. 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.  
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, Товариство 
повинне була б відобразити в обліку витрати на коригування вартості запасів до їх чистої вартості реалізації. 
Відстрочений податковий актив. Відстрочені податкові активи визнаються за невикористаними податковими 
збитками, податковими кредитами та тимчасовими різницями, що відносяться на витрати, якщо існує 
ймовірність 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 ймовірність того, що у майбутньому буде отриманий такий оподатковуваний 
прибуток, який дозволить Компанії використати ці податкові вигоди. 
3. Основні засоби  
Рух основних засобів за рік, що закінчився 31 грудня 2014 р., наведено у табл. 2. 
Таблиця 2 (у тисячах гривень) 



Групи нематеріальних активів Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нараховано 
амортизації за рік Інші зміни первісної (переоціненої) вартості за рік Інші зміни зносу за рік Залишок на 
кінець року 
 первісна (переоці-нена) вартість знос  первісна (переоці-нена) вартість знос   
 первісна (переоці-нена) вартість знос 
Будинки, споруди та передавальні пристрої 2046,0 109,0  22,0  102,0 17,0 2,0 2041,0 213,0 
Машини та обладнання 298,0 250,0 4,0 93,0 92,0 12,0 -4,0 5,0 205,0 175,0 
Транспортні засоби 941,0 226,0 293,0 1.0 1,0 139,0 28,0 -2,0 1261,0 362,0 
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 3893,0 3840,0  1326,0 1324,0 17,0   2567,0 2533,0 
Малоцінні необоротні матеріальні активи 142,0 138,0 6,0 2,0 2,0 6,0 1,0 1,0 147,0 143,0 
Разом 7320,0 4563,0 303,0 1444,0 1419,0 276,0 42,0 6,0 6221,0 3426,0 
(а) Умовна вартість 
Основні засоби на 31 грудня 2014 р., були оцінені за первісною вартістю, яка використовується як умовна 
вартість основних засобів на цю дату. 
4. Нематеріальні активи 
Нематеріальні активи включають права на об'єкти промислової вартості, авторські та суміжні з ними права. 
Загальна сума нематеріальних активів, визначена за історичною (фактичною) собівартістю станом на 31.12.2014 
р. склала 1691,0 тис. грн. Найбільшу питому вагу у складі нематеріальних активів (99,7 %) мають витрати на 
дослідницько-конструкторські розробки (ДКР) таких виробів медичної техніки (табл. 3): 
Таблиця 3 
Найменування виробу медичної техніки Станом на: (тис.грн.) 
 31.12.2013 31.12.2014 
ЕК1(3)Т-08 307,0 296,0 
ЕК12-09 868 0,0 69,0 
ЕК1Т-04 187,0 160,0 
Луч-4 260,0 260,0 
ПМП-02 900233 310,0 310,0 
ПМП-03 приліжковий 873 0,0 35,0 
ШДВ-3 16,0 14,0 
Ампліпульс 29,0 41,0 
УВЧ-30 142,0 492,0 
Модель корпусу ЕК1Т 8,0 9,0 
Разом 1259,0 1686,0 
Станом на 31.12.2014 р. у складі нематеріальних активів найбільшу питому вагу займали витрати на 
дослідницько-конструкторські розробки (ДКР) виробу медичної техніки "ЕК1(3)Т-08" на суму 296 тис. грн., 
ПМП-02 на суму 310 тис.грн., витрати на ДКР з модернізації виробу "ЕК1Т-04" на суму 160 тис. грн., 
модернізації виробу медичної техніки "Луч-4" на суму 260 тис. грн.  
На 31.12. 2014 р. рух за статтею "Нематеріальні активи" мав такий вигляд (табл. 4): 
Таблиця 4 (у тисячах гривень) 
Групи нематеріальних активів Залишок на початок року Надійшло за рік Інші зміни за рік (первісної 
вартості) Інші зміни за рік (амортизації) Нараховано амортизації за рік Залишок на кінець року 
 первісна (переоцінена) вартість нако-пичена аморти-зація     первісна (переоці-
нена) вартість накопичена амортизація 
Права на об'єкти промислової власності 1259,0 153,0 426,0 1,0 6,0 81,0 1686,0 240,0 
Авторські та суміжні з ними права 6,0 1,0  -1,0   5,0 1,0 
Разом 1265,0 154,0 426,0 0,0 6,0 81,0 1691,0 241,0 
5. Запаси 
Наявність запасів станом на 31 грудня 2014 р. наведено у табл. 5: 
Таблиця 5 
Найменування групи запасів Наявність запасів (тис. грн.) станом на: 
 31.12.2013 р. 31.12.2014 р. 
Сировина  816,0 781,0 
Товари для перепродажу 23,0 16,0 
Готова продукція 925,0 508,0 
Незавершене виробництво 4987,0 2199,0 
Резерв на знецінення запасів 0,0 0,0 
Разом 6751,0 3504,0 
Управлінський персонал не вважав за доцільне створювати резерв на знецінення запасів щодо тих запасів, які є 
низьколіквідними протягом періоду більше одного року. Переоцінка запасів у впродовж 2014 року не 
проводилась.  
 
6. Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги  
Стан дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги у сумовому вираженні станом на 31 



грудня 2014 р. наведено у табл. 6: 
Таблиця 6 
Найменування статті Інформація щодо стану відповідної статті активу балансу (тис. грн.) станом на: 
 31.12.2014 р. 31.12.2013 р. 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги: 
первісна вартість 3536,0 7003,0 
резерв сумнівних боргів 0,0 -100,0 
Чиста реалізаційна вартість 3536,0 6903,0 
Резерв на покриття збитків від зменшення торгової дебіторської заборгованості (резерв сумнівних боргів) 
впродовж 2014 року у Товаристві не створювався, оскільки наявна заборгованість не визнається такою, за якою 
є мала ймовірність щодо її погашення.  
7. Інша поточна дебіторська заборгованість, крім поточної заборгованості за розрахунками з бюджетом  
Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2014 р., наведена у табл. 7. За статтею "Інша поточна 
дебіторська заборгованість" наведено дебетове сальдо заборгованості, сформованої за балансовим субрахунком 
631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками", оскільки на дату складання фінансової звітності за 
окремими контрагентами ще не отримано відповідних первинних документів, які б підтверджували факти 
надання робіт та послуг. 
  
Таблиця 7 
Найменування статті Інформація щодо стану відповідної статті активу балансу  
станом на, (тис. грн.): 
 31.12.2014 р. 31.12.2013 р. 
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
Дебіторська заборгованість за виданими авансами  0,0 0,0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 175.00 137,0 
Разом 175.00 137,0 
Станом на 31 грудня 2014 р. торгова та інша дебіторська заборгованість є безпроцентною та погашається в ході 
звичайної господарської діяльності Товариства. 
 
8. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом  
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 31.12. 2014 р. наведена у табл. 8: 
Таблиця 8 
Найменування статті Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом (тис. грн.) станом 
на: 
 31.12.2014 р. 31.12.2013 р. 
Податок на додану вартість 14,0 62,0 
Податок на прибуток 58,0 108,0 
Інші 1,0 1,0 
Разом 73,0 171,0 
9. Грошові кошти та їх еквіваленти 
Грошові кошти та їх еквіваленти на 31.12.2014 р. та 31.12. 2013 р. наведено у табл. 9: 
Таблиця 9 
Найменування статті Залишок коштів (тис. грн.) станом на: 
 31.12.2014 31.12.2013 р. 
Грошові кошти в національній валюті  48,0 30,0 
Разом 48,0 30,0 
На 31 грудня 2014 р. залишки грошових коштів на банківських рахунках не є знеціненими чи простроченими.  
10. Власний капітал 
(а) Статутний (акціонерний) капітал 
Заявлений та сплачений статутний капітал ТОВАРИСТВА становить 4 299 645,00 грн. Статутний капітал 
Товариства складається з 17 198 580 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. 
Протягом 2014 р. Товариство не здійснювало випуску власних цінних паперів. 
(б) Нерозподілений прибуток (збиток) 
Накопичені непокриті збитки Товариства станом на 31.12.2013 р. становили 13952,0 тис. грн. , станом на 
31.12.2014 р. - 15145,0 тис. грн. 
 
11. Кредити банків 
Впродовж 2014 року Товариство не отримувало кредитів від фінансових установ. 
12. Векселі видані 
На 31 грудня 2014 р. та 2013 р. векселі видані включали (табл. 10): 
Таблиця 10 
Найменування статті зобов'язань Залишок на балансовому рахунку (тис. грн.) станом на: 
 31.12.2014 р. 31.12.2013 р. 



Довгострокові векселі видані (ПАТ "Іскра") 3199,0 3199,0 
Разом 3199,0 3199,0 
13. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 
Стан торгової кредиторської заборгованості на 31 грудня 2014 та 31 грудня 2013 року узагальнено у табл. 11: 
Таблиця 11 
Найменування статті зобов'язань Залишок коштів (тис. грн.) станом на: 
 31.12.2014 р 31.12.2013 р. 
Кредиторська заборгованість за матеріали, роботи, послуги 21604,0 23854,0 
Інша кредиторська заборгованість 0,0 0,0 
Разом 21604,0 23854,0 
Щодо основного розміру кредиторської заборгованості за матеріали, роботи, послуги, то, найбільшу питому 
вагу у ній (97,07 %) займає заборгованість перед пов'язаною стороною ПАТ "ЛЗ "РЕМА" - ПАТ "Іскра". 
Впродовж звітного року ПАТ "ЛЗ "РЕМА" здійснювала господарські операції по основній діяльності з ПАТ 
"Іскра", пов'язані з придбанням продукції та орендою. Залишок заборгованості за операціями із ПАТ "Іскра" 
станом на 31 грудня 2014 р. та 31 грудня 2013 р. становив (табл. 12): 
Таблиця 12 
Назва рахунку Стан розрахунків (тис. грн.) станом на: 
 31.12.2014 р. 31.12.2013 р. 
 Дебет Кредит Дебет Кредит 
Розрахунки з покупцями  0,0 586,0 416,0 0,0 
Розрахунки з постачальниками 0,0 20 387,0 0,0 22462,0 
Розрахунки з іншими дебіторами27,0 0,0 211,0 0,0 
14. Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом, крім податку на прибуток 
Станом на 31.12.2014 р. поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом сформовані за рахунок 
заборгованості за податком з доходів фізичних осіб (13,0 тис.грн.). 
15. Виплати працівникам і заборгованість за соціальним страхуванням 
Поточна заборгованість із заробітної плати на 31 грудня 2014 р. та 2013 р. становила 335,0 тис.грн. та 348, 0 
тис. грн. відповідно. 
Заборгованість за соціальним страхуванням на 31 грудня 2014 р. та 2013 р. представлена таким чином (табл. 
13): 
Таблиця 13 
Найменування статті зобов'язань Залишок коштів (тис. грн.) станом на: 
 31.12.2014 р. 31.12.2013 р. 
Заборгованість за єдиним соціальним внеском 58,0 67,0 
Разом 58,0 67,0 
16. Поточні забезпечення (забезпечення майбутніх відпусток)  
У складі поточних забезпечень відображено визнаний резерв невикористаних відпусток у такому розмірі: 52,0 
тис. грн. на 31.12. 2013 р. та 35 тис. грн. на 31.12. 2014 р. За методом подвійного запису визнаний резерв 
відпусток відображено по дебету рахунку витрат на виробництво, тому не є базою для нарахування 
відстрочених податкових активів. 
17. Інша кредиторська заборгованість (інші поточні зобов'язання) 
Стан іншої кредиторської заборгованості на 31 грудня 2014 р. та 2013 р. наведено у табл. 14: 
Таблиця 14 
Найменування статті зобов'язань Зобов'язання станом на: (тис. грн.)  
 31.12.2014 р. 31.12.2013 р. 
Кредиторська заборгованість з одержаних авансів 0,0 0,0 
Інші поточні зобов'язання 710,0 188,0 
Разом 710,0 188,0 
За статтею "Інші поточні зобов'язання" відображено стан зобов'язань за зобов'язаннями (товарною 
заборгованістю), які обліковуються за такими балансовими субрахунками: 361 "Розрахунки з покупцями і 
замовниками"; 372 "Розрахунки з підзвітними особами"; 6851 "Розрахунки з іншими кредиторами". 
18. Відстрочені податкові активи і зобов'язання 
Станом на 31 грудня 2014 року усі різниці, які виникали за окремими статтями активу чи зобов'язань належали 
до категорії постійних. 
Відповідно до змін, внесених до податкового законодавства (статті 134 Закону України від 28 грудня 2014 року 
№ 71-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 
податкової реформи") "Платник податку, у якого річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), 
визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує 
двадцяти мільйонів гривень, має право прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового 
результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих 
податкових (звітних) років)…". 
Враховуючи вищевикладене Товариство має економічно обґрунтовані підстави (відсутність тимчасових 
різниць) та легітимне право (ст. 134 статті Закону України від 28 грудня 2014 року № 71-VIII "Про внесення 



змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи") не 
здійснювати розрахунку відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов'язань. 
19. Адміністративні витрати за статтями витрат узагальнено у табл. 15 
Таблиця 15 
Найменування статті витрат Загальний розмір витрат за роками, тис. грн. 
 2014 р. 2013 р. 
Амортизація та утримання основних засобів 241,0 130,0 
Аудит та інформаційні послуги 25,0 29,0 
Банківське обслуговування 23,0 45,0 
Відрядження 41,0 59,0 
Заробітна плата адмінапарату та нарахування на неї 530,0 664,0 
Інші витрати 17,0 101,0 
Канцтовари 19,0 35,0 
Комунальні послуги (електроенергія) 198,0 216,0 
Обслуговування операцій з цінними паперами 13,0 13,0 
Оренда 17,0 30,0 
Паливо 35,0 - 
Податки 16,0 24,0 
Послуги зв'язку 32,0 34,0 
Разом 1207,0 1380,0 
20. Витрати на збут за статтями витрат узагальнено у табл. 16 
Таблиця 16 
Найменування статті витрат Загальний розмір витрат за роками, тис. грн. 
 2014 р. 2013 р. 
Амортизація та утримання основних засобів 22,0 9,0 
Відрядження 3,0 9,0 
Витрати на рекламу та маркетинг 8,0 1,0 
Витрати на участь у виставках 0,0 22,0 
Витрати на передпродажну підготовку 0,0 4,0 
Заробітна плата та нарахування на зарплату 223,0 197,0 
Інші витрати 0,0 1,0 
Комісійна винагорода 20,0 52,0 
Канцтовари 0,0 0 
Паливо 19,0 0 
Страхування транспортних засобів 21,0 28,0 
Транспортні послуги 3,0 109,0 
Разом 319,0 432,0 
21. Інші операційні доходи і витрати за статтями витрат узагальнено у табл. 17 
Таблиця 17 
Найменування статті доходів чи витрат Загальний розмір інших операційних  
доходів і витрат за роками, тис. грн. 
 2014 р. 2013 р. 
Інші операційні доходи  
Операційна оренда активів 0,0 0,0 
Реалізація інших оборотних активів 421,0 658,0 
Інші операційні доходи 59,0 1,0 
Разом інших операційних доходів 480,0 659,0 
Інші операційні витрати  
Списання безнадійної заборгованості 4,0 497,0 
Втрати від знецінення запасів 12,0 562,0 
Іноземна валюта: курсова різниця, собівартість, комісія 1.0 0,0 
Пільгові та наукові пенсії 146,0 68,0 
Собівартість реалізованих запасів 307,0 460,0 
Штрафи і пені 0,0 1,0 
Інші 286,0 412,0 
Разом інших операційних витрат 756,0 2000,0 
22. Фінансові витрати 
У складі фінансових витрат за 2014 рік відображено сплачені відсотки за лізинг автомобіля (20856,44грн.). 
23. Операції з пов'язаними сторонами 
23.1. Винагороди ключовому управлінському персоналу у звітному році, склали (табл. 20): 
Таблиця 18 
Найменування статті витрат Загальний розмір винагород за роками, тис. грн. 
 2014 р. 2013 р. 



Заробітна плата  158,6 149,0 
Відрахування на соціальне страхування 59,6 56,0 
Разом 218,2 205,0 
 
24. Управління фінансовими ризиками 
Основні фінансові зобов'язання Товариства 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 Товариства та надання гарантій для підтримання її діяльності.  
Товариство має дебіторську заборгованість за товари, роботи і послуги, іншу дебіторську заборгованість, 
грошові кошти, які виникають безпосередньо в ході операційної діяльності. 
Товариство схильне до кредитного ризику, ринкового ризику та ризику ліквідності. Товариство не схильне до 
значного валютного ризику, оскільки основна частина його фінансових активів та зобов'язань деноміновані в 
гривнях. 
Кредитний ризик. Товариство 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 Товариством продукції на кредитних умовах, а також з іншими 
операціями з контрагентами, які призводять до виникнення фінансових активів. З метою зменшення кредитного 
ризику  
Товариство здійснює регулярний моніторинг непогашеної дебіторської заборгованості клієнтів. Необхідність 
визнання знецінення дебіторської заборгованості аналізується на кожну звітну дату за окремими дебіторами.  
Товариство не має майна, переданого йому в заставу в якості забезпечення заборгованості, що підлягає 
погашенню. Товариство оцінює концентрацію ризику відносно дебіторської заборгованості за товари, роботи, 
послуги як середню. 
У табл. 21 наведено класифікацію дебіторської заборгованості за строками непогашення станом на 31 грудня 
2013 року: 
Таблиця 19 
Назва статті Всього на 31.12.2014 р., тис. грн. В т.ч. за строками непогашення, тис. грн. 
  До 12 місяців Від 12 до 18 місяців 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 3536,0 730,0 0,0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 175,0 175,0 0,0 
Разом 3711,0 905,0 0,0 
Ринковий ризик. Товариство 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 Товариством 
щомісячно за допомогою аналізу прогнозів грошових потоків Товариства на майбутні періоди.  
Коефіцієнт покриття (загальної ліквідності) показує достатність ресурсів, які можуть бути використані для 
погашення поточних зобов'язань. Нижня межа коефіцієнта дорівнює 1.  
За розрахунками значення коефіцієнта на дату балансу (0,504) свідчить про недостатність у ТОВАРИСТВА 
оборотних коштів для покриття всіх поточних зобов'язань. 
 
25. Управління капіталом 
Товариство розглядає статутний капітал, прибуток і позиковий капітал як основні джерела формування 
капіталу. Також Товариство може погашати заборгованість за допомогою кредитів, наданих акціонерами, чи 
шляхом зовнішнього фінансування. Завданням Товариства 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 Товариства. 
Керівництво постійно контролює структуру капіталу Товариства й може коригувати свою політику та цілі 
управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або стратегії розвитку. 
 
26. Події після дати балансу 
На дату формування пакету фінансової звітності інформація про події після дати балансу, які могли б вплинути 
на стан активів, зобов'язань та власного капіталу Товариства - відсутня. 
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