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 правлiння

Нiмас В.М.

(посада)

(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)

М.П.

17.05.2013
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Бориславський завод "РЕМА"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
14310460
1.4. Місцезнаходження емітента
Львівська , -, 82300, м. Борислав, вул. Сосюри, 45
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(03248) 5 23 58 (03248) 5 23 58
1.6. Електронна поштова адреса емітента
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.04.2013
(дата)

2.2. Річна інформація опублікована
у

Бюлетень Цiннi папери України 78

24.04.2013

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.bzrema.com
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет 25.04.2013
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість
акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних
паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,

X

що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на
кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які
відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного
року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період
(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації
до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

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

X

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

30. Примітки

Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
Послугами рейтингового агентства Товариство не користується.
Юридичних осiб, що володiють 10 i бiльше % акцiй немає.
Дивiденди протягом останнiх трьох рокiв не нараховувались i не
виплачувались.

Держава в особi Регiонального вiддiлення фонду державного майна України
по Львiвськiй обл. на момент створення акцiонерного товариства володiла
100% акцiй емiтента. Станом на 31.12.2011р. державна частка в статутному
капiталi вiдсутня.
Рiшення про випуск облiгацiй протягом останнiх трьох рокiв не приймалось.
Iншi цiннi папери протягом останнiх трьох рокiв не випускались.
Викуп власних акцiй протягом останнiх трьох рокiв не здiйснювався.
Борговi цiннi папери протягом останнiх трьох рокiв не випускались.
Гарантiї третьої особи за випуском боргових цiнних паперiв не надавались.
Випадкiв прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за
кредитними договорами, договорами позики не виникали
Товариство не є фiнансовою установою, що утворена у формi акцiонерного
товариства
Випуск iпотечних облiгацiй не здйснювався.
Iпотечнi активи вiдсутнi
Випуск цiльових облiгацiй протягом останнiх трьох рокiв не здiйснювався.
Випуск сетифiкатiв ФОН не здiйснювався.

3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Бориславський завод "РЕМА"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПАТ "Бориславський завод "РЕМА"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
82300
3.1.5. Область, район
Львівська , 3.1.6. Населений пункт
м. Борислав
3.1.7. Вулиця, будинок
вул. Сосюри, 45
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
АОО №792613
3.2.2. Дата державної реєстрації
20.06.1996
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Виконавчий комiтет Бориславської мiської ради Львiвської областi
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
1935072.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
1935072.00
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
ПАТ "ЛОД РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"
3.3.2. МФО банку
380805
3.3.3. Поточний рахунок
2600138359
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним

рахунком у іноземній валюті
ПАТ "ЛОД РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"
3.3.5. МФО банку
380805
3.3.6. Поточний рахунок
2600138359
3.4. Основні види діяльності
32.50

Виробництво медичних i стоматологiчних iнструментiв i матерiалiв

26.60

Виробництво радiологiчного, електромедичного й електротерапевтичного устатковання

28.13

Виробництво iнших помп i компресорiв

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

1

2

3

Придбання, зберiгання, перевезення, використання прекурсорiв
(списку 2 таблицi IV) “Перелiку наркотичних засобiв,
прихотропних речовин i прекурсорiв”
Опис

АВ
613047

Дата
Державний
закінчення
орган, що
дії ліцензії
видав
(дозволу)
4

5

Державна
служба
10.02.2002 України з
10.02.2017
контролю за
наркотиками

Державна служба України з контролю за
наркотиками

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість
акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної
особи засновника та/або
учасника

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або
учаснику (від загальної кількості)

Регiональне вiддiлення Фонду
державного майна України по
Львiвськiй обл.

20823070

79000Україна Львiв вул.
Сiчових Стрiльцiв 3

100.000000000000

Прізвище, ім"я, по батькові
фізичної особи

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

Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або
учаснику (від загальної кількості)

Усього

100.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Фонд оплати працi всього (тис.грн.) - 4609,3. Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв
— 140. Позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом — 2. Працiвникiв, якi
працюють на умовах неповного робочого дня — 2 особи. Вiдносно попереднього року фонд
оплати працi збiльшився i становить 139,3%. Кадрова програма, спрямована на забезпечення рiвня
квалiфiкацiї працiвникiв.

6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада
Голова правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нiмас Василь Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 334673 20.02.1997 Бориславським МВ УМВС у Львiвськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1956
6.1.5. Освіта**
Вища ЛПI, iнженер механiк
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
28
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор БЗ РЕМА
6.1.8. Опис
Скликання та проведення засiдань Правлiння, визначення порядку денного засiдань.
Розпорядження майном товариства у межах повноважень згiдно статуту, представлення
товариства без довiреностi перед третiми особами, прийом та звiльнення з роботи працiвникiв,
укладання колективного договору. Участь в засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать
до компетенцiї Правлiння. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 7.49) та
положенням "Про Правлiння". Розмiр винагороди за виконання обов'язкiв голови Правлiння
визначається умовами контракту. Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не
обiймає
* 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.

6.1.1. Посада
Голова Наглядової Ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Флюнт Юрiй Романович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 052411 08.02.1996 Бориславським МВ УМВС у Львiвськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1975
6.1.5. Освіта**
Вища КТЕI
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
13

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТзОВ "Енергокомплект" - ген. директор
6.1.8. Опис
Скликання та проведення засiдань Наглядової ради, укладання контракту iз Головою правлiння.
Участь в засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової
ради. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 7.32) та положенням "Про
Наглядову раду". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших
пiдприємствах не обiймає.
* 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.

6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нiмас Андрiй Васильович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КВ 185650 24.10.1998 Бориславським МВ УМВС у Львiвськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1982
6.1.5. Освіта**
Вища-НУ “Львiвська полiтехнiка”, iнженер
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
5
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
НУ “Львiвська полiтехнiка”, студент
6.1.8. Опис
Участь в засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової
ради. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 7.2) та положенням "Про
Наглядову раду". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших
пiдприємствах не обiймає.
* 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.

6.1.1. Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кузан Ярослав Iванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

КВ 511713 13.12.2000 Бориславським МВ УМВС у Львiвськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1962
6.1.5. Освіта**
Вища-ЛПI, iнженер-механiк
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
18
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
БЗ РЕМА - начальник вiддiлу збуту
6.1.8. Опис
Скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї, готує пропозицiї щодо плану перевiрок. Участь в перевiрках
фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, складання висновку по рiчному звiту та балансу
пiдприємства. Повноваження визначаються статутом товариства (статтi 7.50-7.57) та положенням
"Про ревiзiйну комiсiю". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших
пiдприємствах не обiймає.
* 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.

6.1.1. Посада
Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шрiбак Степан Васильович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 115947 04.09.1996 Бориславським МВ УМВС у Львiвськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1961
6.1.5. Освіта**
Вища - ЛПI, Iнженер-механiк
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
14
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
БЗ РЕМА - iнженер-технолог
6.1.8. Опис
Участь в засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння.
Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 7.46) та положенням "Про Правлiння".
Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
* 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.

6.1.1. Посада
Головний бухгалтер, член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Клиса Орися Петрiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МЕ 516228 27.08.2004 Дрогобицьким МВ УМВС у Львiвськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1956
6.1.5. Освіта**
Середня-спецiальна, Крукеницький с/г технiкум
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
20
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
БЗ РЕМА - головний бухгалтер
6.1.8. Опис
Ведення бухгалтерського облiку на товариствi у вiдповiдностi iз законом України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" i Податковим кодексом України. Участь в
засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння. Повноваження
визначаються статутом товариства (стаття 7.46) та положенням "Про Правлiння". Не надала згоди
на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
* 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.

6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лось Наталiя Василiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КВ 214015 17.09.1999 Франкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1978
6.1.5. Освіта**
Вища-НУ “Львiвська полiтехнiка”, iнженер-економiстє
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
4
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТзОВ "Росан-Довiра-Реєстратор" - бухгалтер, член ревiзiйної комiсiї товариста ВАТ "БзРЕМА"

6.1.8. Опис
Участь в засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової
ради. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 7.32) та положенням "Про
Наглядову раду". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших
пiдприємствах не обiймає.
* 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.

6.1.1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Хусаїнов Анатолiй Михайлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КВ 039072 09.12.1998 Бориславським МВ УМВСУ у Львiвськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1959
6.1.5. Освіта**
Середня-спецiальна, Дрогобицький механiчний технiкум, технiк-механiк
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
БЗ РЕМА-начальник БТД
6.1.8. Опис
Участь в перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, складання висновку по
рiчному звiту та балансу пiдприємства. Повноваження визначаються статутом товариства (статтi
7.50-7.57) та положенням "Про ревiзiйну комiсiю". Додаткової винагороди в грошовiй чи
натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
* 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.

6.1.1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Червонець Володимир Павлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 144951 04.06.1996 Дрогобицьким МВ УМВС України у Львiвськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1948

6.1.5. Освіта**
Вища-ЛПI, iнженер-хiмiк-технолог
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
24
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
БЗ РЕМА — начальник ВМ i ТК
6.1.8. Опис
Участь в перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, складання висновку по
рiчному звiту та балансу пiдприємства. Повноваження визначаються статутом товариства (статтi
7.4) та положенням "Про ревiзiйну комiсiю". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй
формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на
будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
* 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.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

Прізвище, ім'я,
по батькові
посадової особи

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

Дата
внесення
до реєстру

1

2

3

4

5

Голова
правлiння

Нiмас Василь
Миколайович

КА 334673 20.02.1997
Бориславським МВ УМВС у
Львiвськiй областi

30.10.1998

Голова
Наглядової
Ради

Флюнт Юрiй
Романович

КА 052411 08.02.1996
Бориславським МВ УМВС у
Львiвськiй областi

Член
Наглядової
ради

Нiмас Андрiй
Васильович

Голова
Ревiзiйної
комiсiї

Кількість
Від загальної
акцій
кількості акцій (у
(штук)
відсотках)

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

6

7

8

9

10

743626

9.61000000000

743626

0

0

0

11.12.2002

3521362

45.49000000000

3521362

0

0

0

КВ 185650 24.10.1998
Бориславським МВ УМВС у
Львiвськiй областi

29.10.1998

115483

1.49000000000

115483

0

0

0

Кузан Ярослав
Iванович

КВ 511713 13.12.2000
Бориславським МВ УМВС у
Львiвськiй областi

29.10.1998

1

0.00001000000

1

0

0

0

Член
правлiння

Шрiбак Степан
Васильович

КА 115947 03.09.1996
Бориславським МВ УМВС у
Львiвськiй областi

0

0.00000000000

0

0

0

0

Головний
бухгалтер

Клиса Орися
Петрiвна

МЕ 516228 27.08.2004
Дрогобицьким МВ УМВС у
Львiвськiй областi

0

0.00000000000

0

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Лось Наталiя
Василiвна

КВ 214015 17.09.1999
Франкiвським РВ УМВСУ у
Львiвськiй обастi

29.10.1998

33514

0.43000000000

33514

0

0

0

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Хусаїнов
Анатолiй
Михайлович

КВ 039072 09.12.1998
Бориславським МВ УМВС у
Львiвськiй областi

29.10.1998

2000

0.02600000000

2000

0

0

0

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Червонець
Володимир
Павлович

КА 144951 04.06.1996
Дрогобицьким МВ УМВС
України у Львiвськiй областi

29.10.1998

100

0.00100000000

100

0

0

0

4416086

57.867

4416086

0

0

0

Усього

привілейовані привілейовані
іменні
на пред'явника

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
привілейовані привілейовані
пред'явника
іменні
на пред'явника
Кількість за видами акцій

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи*

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

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

Залуцька Наталiя
Володимирiвна

СО 657405 01.06.2001 Печерським
РУГУМВСУ в м. Київ

11.05.2004

774029

10

774029

0

0

0

Флюнт Юрiй
Романович

КА 052411 08.02.1996 Бориславським
РУГУМВСУ у Львiвськiй областi

11.12.2002

3521362

45.49

3521362

0

0

0

4295391

55.49000000000

4295391

0

0

0

Усього

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

прості
іменні

прості на
привілейовані привілейовані
пред'явника
іменні
на пред'явника

8. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові

X
21.04.2012
66.62
Перелiк питань, що виносяться на голосування (порядок денний): 1. Про обрання лiчильної комiсiї. 2.
Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 3. Про затвердження
регламенту роботи Загальних зборiв акцiонерiв Товариства . 4. Про затвердження звiту Правлiння про
результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011рiк. 5. Про затвердження звiту та
висновку Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011рiк. 6. Про затвердження звiту Наглядової ради
Товариства за 2011рiк. 7. Про затвердження рiчного звiту,балансу Товариства за 2011рiк. 8. Про
порядок розподiлу прибутку за 2011 рiк та покриття збиткiв. Пропозицiй до перелiку питань до
порядку денного не надходило. Принятi рiшення: Обрали лiчильну комiсiю, обрали Голову та
Секретаря зборiв, Затвердили регламент загальних зборiв акцiонерiв, Затвердили звi Правлiння за
2011 рiк, затвердили звiту та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011рiк, затвердили звiт
Наглядової ради Товариства за 2011рiк, затвердили рiчний звiт, баланс Товариства за 2011рiк.
Фiнансовий результат дiяльностi Товариства за 2011 рiк-прибуток в розмiрi 1496,0 тис.грн.
затвердити.Чистий прибуток за 2011р. в сумi 1135,0 тис.грн. , визначений вiдповiдно до П(С)БО 3
”Звiт про фiнансовi результати”,в повному розмiрi направити на покриття залишку непокритих
збиткiв на початок 2011року.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або ТзОВ аудиторська фiрма "Львiвський Аудит"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

23273456

Місцезнаходження

79058 Україна Львівська - Львiв Замарстинiвська, 83а

Номер ліцензії або іншого документа на цей 1287
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

АПУ

Дата видачі ліцензії або іншого документа

30.03.2001

Міжміський код та телефон

(032) 252-03-45

Факс

252-03-45

Вид діяльності

аудит

Опис

ТзОВ аудиторська фiрма "Львiвський Аудит" затверджена зовнiшнiм
аудитором товариства

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю ?Пiдприємство"Росан
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи "Цiннi Папери"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

22335534

Місцезнаходження

79035 Україна - м. Львiв вул. Пасiчна, 135

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ №376975
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

16.10.2010

Міжміський код та телефон

(032) 294-87-76

Факс

(032) 294-87-75

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис

Зберiгач цiнних паперiв товариства.

Повне найменування юридичної особи або ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ДЕПОЗИТАРIЙ ЦIННИХ ПАПЕРIВ"
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

4107 Україна Київська - м. Київ вул. Тропiнiпа, 7-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ №498004
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

27.05.2009

Міжміський код та телефон

(044) 585-42-40 (41,42)

Факс

-

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Депозитарiй цiнних паперiв товариства.

11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма
існування та
форма випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

37/13/1/11

Львiвське
територiальне
управлiння
ДКЦПФР

UA1301721007

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

0.250

7740288

1935072.000

100.000000000000

13.05.2011

Опис

Торгiвля цiнними паперами на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не вiдбувається. Фактiв лiстингу/делiстингу на бiржових ринках немає.
Додаткової емiсiї не було.

12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
ПАТ"Бориславський завод "РЕМА" створене в процесi приватизацiї на базi державного
пiдприємства Бориславський завод радiоелектронної медичної апаратури згiдно з наказом ФДМУ
№ 1440 вiд 14.06.1996р. За рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 02 квiтня 2011 р.
Вiдкрите акцiонерне товариство "Бориславський завод радiоелектроннної медичної апаратури"
переiменовано в Публiчне акцiонерне товариство "Бориславський завод "РЕМА" згiдно вимог
Закону України "Про акцiонернi товариства".
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі
та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім
звітним періодом
Дочiрнiх пiдприємств, представництв, фiлiй та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв не створювалось.
Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбулось. Усi
виробничi пiдроздiли знаходяться за мiсцезнаходженням товариства.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Зi сторони третiх осiб пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства протягом звiтного перiоду не
поступало.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
ПАТ"Бориславський завод "РЕМА" застосовує податковий метод нарахування амортизацiї
основних засобiв, передбачених Податковим кодексом України .Згiдно з цим кодексом основнi
засоби з метою нарахування амортизацiї подiляються на 16 груп: група1-земельнi дiлянки: група2капiтальнi витрати на полiпшення земель, не пов’язанi з будiвництвом; група3будiвлi,споруди,передавальнi пристрої; група 4-машини та обладнання, з них: електроннообчислювальнi машини,iншi машини для автоматичного оброблення iнформацiї,пов?язанi з ними
засоби зчитування або друку iнформацiї, пов’язанi з ними комп'ютернi програми, iншi
iнформацiйнi систем,комутатори,маршрутизатори,модулi,модеми,джерела безперебiйного
живлення та засоби їх пiдключення до телекомунiкацiйних мереж,телефони(в тому числi
стiльниковi),мiкрофони i рацiї; група5- транспортнi засоби; група6-iнструменти,прилади
,iнвентар(меблi); група7-тварини; група8-багаторiчнi насадження; група9-iншi основнi засоби;
група10-бiблiотечнi фонди; група 11-малоцiннi необоротнi матерiальнi активи; група12тимчасовi(нетитульнi)споруди; група13-природнi ресурси; група14-iнвентарна тара; група15предмети прокату; група16-довгостроковi бiологiчнi активи. Сума амортизацiйних вiдрахувань
проводиться щомiсяця прямолiнiйним методом згiдно норм. Нарахування амортизацiї проводиться
протягом всього перiоду експлуатацiї основних засобiв. ПАТ "Бориславський завод "РЕМА"
проводить списання виробничих запасiв з балансу на виробництво. Оцiнка виробничих запасiв
проводиться методом: собiвартiстю перших за часом надходження запасiв (ФIФО) або (РIРО).
Використання методу РIРО грунтується на припущеннi, що одиницi запасiв, якi були придбанi
першими, першими i вибувають. Отже вартiсть запасiв на кiнець звiтного перiоду вiдображається
фактично за вартiстю останнiх за часом придбань. Основнi види продукцiї i послуг: виготовлення
виробiв медичної технiки, виготовлення та надання послуг з ремонту запасних частин до
газомотокомпресорiв, нафтогазовидобувного та бурильного обладнання. Основнi ринки збуту:
Україна та країни СНД. Основнi клiєнти: заклади охорони здоров'я , ПАТ "Укрнафта", ДК
"Укргазвидобування", ДК "Укртрансгаз". Перспективнi плани розвитку: освоєння виготовлення
нових виробiв медичної технiки, розширення номенклатури виготовлення запасних частин до
газомотокомпресорiв, нафтогазовидобувного та бурильного обладнання.

Текст аудиторського висновку
ТзОВ аудиторська фiрма "Львiвський аудит" 79058, Львiв, вул. Замарстинiвська, 83а, Свiдоцтво №
1287
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (Звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства “Бориславський завод ”РЕМА”
станом на 31.12.2012 року
м.Львiв 02 квiтня 2013 р.
Власники цiнних паперiв, керiвництво ПАТ “Бориславський завод “РЕМА”
1. Основнi вiдомостi про пiдприємство:
Повне найменування: Публiчне акцiонерне товариство “Бориславський завод “РЕМА”
Код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України: 14310460
Мiсцезнаходження: 82300, .Львiвська обл. м.Борислав, вул.Сосюри, 45.
Дата державної реєстрацiї: зареєстровано 20.06.1996 року виконавчим комiтетом Бориславської
мiської Ради Львiвської областi.
Засновником є Фонд Державного майна (акт оцiнки вартостi цiлiсного майнового комплексу
“Бориславський завод радiоелектронної медичної апаратури” б\н вiд 14.06.1996р.на суму 1935072
грн.). Державної частки немає.
08.04.2011р.- реєстрацiя нової редакцiї статуту у зв»язку з приведенням дiяльностi товариства у
вiдповiднiсть з вимогами Закону України “Про акцiонернi товариства”.
ТОВ АФ “Львiвський аудит”
Звiт незалежного аудитора щодо фiнансової звiтностi за 2012 рiк
Форма власностi приватна.
Вiдповiдальними особами за фiнансово-господарську дiяльнiсть за звiтний перiод були :
Голова правлiння - п.Нiмас В.М.
головний бухгалтер - п.Клиса О.П.
Основним предметом дiяльностi товариства є: виробництво медичних iнструментiв i матерiалiв,
електромедичного й електротерапевтичного устатковання, запасних частин для пiдприємств по
видобуванню та переробцi нафти, видобуванню, переробцi та транспортуванню газу.
Статутний капiтал згiдно Статуту пiдприємства становить 1935072 грн. Кiлькiсть акцiй-7740288
шт. Номiнальна вартiсть акцiй-0.25 грн. Всi акцiї - простi iменнi.
Згiдно з реєстром акцiонерiв станом на 31.12.2012р. вiдкрито рахунки: фiзичним особам
акцiонерам – володiють 98,5032 % акцiй; юридичним особам акцiонерам - 8, володiють 1,4968%
акцiй; в т.ч. акцiонери, що володiють бiльш нiж 10% статутного капiталу: фiзичнi особи – 2 чол.,
володiють – 53,2781 % акцiй; юридичнi особи - вiдсутнi.
2. Опис аудиторської перевiрки
Аудиторська перевiрка пiдприємства проведена у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв
контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, зокрема до МСА
700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя
думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших
питань у звiтi незалежного аудитора».
Нами були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА 500 «Аудиторськi докази», що
вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання
аудиторських процедур ми звернули увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що
використовується нами як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi нам для
обґрунтування аудиторської думки та звiту. За своїм характером докази є сукупними i
отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, якi виконувались в
процесi аудиту.
Аудиторський висновок пiдготовлений вiдповiдно до «Вимог до аудиторського висновку при
розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», затверджених рiшенням Державної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011р. №1360, зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї

України 28.11.2011р. за №1358/20096.
ТОВ АФ «Львiвський аудит»
Звiт незалежного аудитора щодо фiнансової звiтностi за 2012 рiк
У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час пере¬вiрки до
уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на
одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок.
Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на обґрунтування
сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих
принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в
Українi, чинним протягу перiоду перевiрки.
Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень
фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор
розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання
суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi
вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього
контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних
облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та
загального подання фiнансової звiтностi.
Поставленi цiлi до аудиторської перевiрки:
висловити професiйну думку незалежного аудитора щодо достовiрностi фiнансових звiтiв ПАТ
“Бориславський завод “РЕМА” за 2012р. та її вiдповiдностi встановленим нормам складання
фiнансової звiтностi.
До перевiрки наданi:
-установчi документи ПАТ “Бориславський завод “РЕМА”;
- первинна документацiя та регiстри аналiтичного та синтетичного бухгалтерського облiку;
- податкова звiтнiсть;
- наказ про облiкову полiтику;
- баланс пiдприємства станом на 31.12.2012 року (форма № 1), звiт про фiнансовi результати за
2012 рiк (форма № 2), звiт про рух грошових коштiв (форма №3), звiт про власний капiтал (форма
№4), примiтки до рiчної фiнансової звiтностi (форма №5) за 2012 рiк..
Товариство веде бухгалтерський облiк згiдно з обраною облiковою полiтикою, принципи якої
залишились незмiнними протягом перiоду, що перевiрявся..
Аудиторська перевiрка була спланована i виконана з метою збору достовiрних даних про те, що
фiнансовi звiти товариства не мiстять суттєвих помилок.
Пiд час аудиторської перевiрки застосовувались методи тестування правильностi даних,
вiдображених у фiнансовiй звiтностi, шляхом здiйснення аналiзу доказiв, якi
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пiдтверджують суми, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, в т.ч. аналiзу принципiв бухгалтерського
облiку, якi застосовувались при пiдготовцi звiтностi, вiдповiдностi даних, наданих у фiнансовiй
звiтностi даним бухгалтерського облiку та первинної документацiї, аналiзу облiкової полiтики
товариства.
При застосуваннi процедур перевiрки використовувався принцип суттєвостi, вiдповiдно до якого
виявленню пiдлягають суттєвi помилки, що можуть вплинути на показники фiнансової звiтностi.
Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є надання аудиторо¬вi можливостi
висловити думку стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з
визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi.
На нашу думку, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для
висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок складено вiдповiдно до пункту 15
частини другої статтi 7, пунктiв 8, 9, 13 статтi 8 Закону України «Про державне регулювання
ринку цiнних паперiв в Українi», статтi 40 Закону України «Про цiннi папери та
фондовий ринок», Законiв України «Про аудиторську дiяльнiсть», «Про акцiонернi товариства»,

Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх
послуг, а також рiшення Аудиторської палати України вiд 31.03.2011 № 122/2 «Про порядок
застосування в Українi Стандартiв аудиту та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв» з
урахуванням вимог Положення щодо пiдгото¬вки аудиторських висновкiв, якi подаються до
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та
професiйними учасниками фо¬ндового ринку (затвердженого рiшенням Державної комiсiї з
цiнних паперiв та фондово¬го ринку вiд 29 вересня 2011р. №1360), зареєстрованого в Мiнiстерствi
юстицiї України 28.11.2011 р. за № 1358/20096.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають
на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та
витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.
3. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення
фiнансових звiтiв
Згiдно з МСА 200 управлiнський персонал бере на себе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової
звiтностi вiдповiдно до застосовної концептуальної основи фiнансової звiтностi, а також за такий
внутрiшнiй контроль, який вiн вважає необхiдним для складання фiнансової звiтностi, що не
мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки, вибiр та застосування
вiдповiдної полiтики, облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за виконання значних правочинiв (10 i
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бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi,
стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону
України «Про акцiонернi товариства»; наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою
звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних
паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю; невiдповiдного використання
управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на
основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента у вiдповiдностi з вимогами МСА №
200«Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних
стандартiв аудиту».
4. Вiдповiдальнiсть аудитора за надання висновку стосовно фiнансової звiтностi
Аудитор несе вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо наданих для перевiрки фiнансових
звiтiв та iнших документiв товариства на пiдставi аудиторської перевiрки за результатами
операцiй з 01.01.2012р. по 31.12.2012р..
Аудит проводився вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, якi вимагають вiд аудитора
дотримання етичних вимог, а також планування i виконання аудиту для отримання обґрунтованої
впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо
сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора включно
з оцiнкою ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки.
Отриманi аудиторськi докази забезпечують достатню та вiдповiдну основу для висловлення
аудиторської думки.
Аудиторський висновок, який подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового
ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, повинен бути складений вiдповiдно до
вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та
супутнiх послуг , зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової
звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706
«Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора», МСА 720
„Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену
аудитором фiнансову звiтнiсть”, МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства,
при аудитi фiнансової звiтностi».
5. Висловлення думки аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСА

700,705.
Концептуальною основою фiнансової звiтностi, яку використано для пiдготовки фiнансових звiтiв,
є законодавство України.
На думку аудитора, фiнансова звiтнiсть пiдприємства складена на основi дiйсних облiкових даних
i в цiлому об’єктивно вiдображає фактичний фiнансовий стан ПАТ
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“Бориславський завод “РЕМА” станом на 31.12.2012р. за результатами операцiй за перiод з
01.01.2012р. по 31.12.2012р.
Аудитором перевiрено наступнi форми фiнансової звiтностi товариства: консолiдований баланс
пiдприємства станом на 31.12.2012 року (форма № 1), звiт про фiнансовi результати за 2012 рiк
(форма № 2), звiт про рух грошових коштiв (форма №3), звiт про власний капiтал (форма №4),
примiтки до рiчної фiнансової звiтностi (форма №5) за 2012 рiк.
На думку аудитора, перевiрка проведена з достатнiм рiвнем впевненостi в тому, що масштаб
аудиторських робiт надає можливiсть виявлення всiх суттєвих вiдхилень вiд дiючих на момент
перевiрки вимог дiючого законодавства.
В результатi проведення аудиторської перевiрки встановлено, що в перiодi, який перевiрявся,
фiнансова звiтнiсть складена на основi реальних даних бухгалтерського облiку та вiдповiдно до
вимог Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi i не мiстить
iстотних суперечностей.
У процесi аудиторської перевiрки аудиторами було отримано достатньо свiдоцтв, якi дозволяють
зробити висновок про вiдображення та розкриття iнформацiї щодо активiв, зобов’язань та
власного капiталу, згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
6. Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки
Аудитор звертає увагу, що фiнансова звiтнiсть за 2012 рiк вперше складена за МСФЗ. Аудитор
звертає увагу користувачiв звiтностi, що в 2012 роцi переоцiнка вартостi основних засобiв до їх
справедливої вартостi не проводилась i основнi засоби облiковуються по вартостi придбання.
Аудитор звертає увагу користувачiв звiтностi, що в 2012 роцi Товариством були допущенi деякi
невiдповiдностi в частинi ведення бухгалтерського облiку та складаннi фiнансової звiтностi. Так,
Товариство не встановлено порiг суттєвостi щодо вартостi основних засобiв. Умовнi зобов»язання
не аналiзуються i не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi. Проте, названi моменти мають
обмежений вплив на та не впливають на загальний фiнансовий стан Товариства.
На думку аудитора, фiнансовi звiти, складенi за концептуальною основою – Нацiональними
Положеннями (Стандартами) бухгалтерського облiку, i вперше трансформованi до МСФЗ. За
порiвняльний перiод звiтнiсть не трансформувалась. Основнi засоби оцiненi за iсторичною
вартiстю. Трансформацiя до справедливої вартостi не здiйснена. За результатами аудиту не
встановлено iншої iнформацiї про дiї, що вiдбулися чи можуть вiдбутися протягом звiтного року
та можуть вплинути на фiнансово- господарський стан ТОВАРИСТВА i можуть призвести до
значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених ст.41 Закону України «Про цiннi папери та
фондовий ринок» вiд 23.06.2006 року №3480-YI, зi змiнами та доповненнями. У ходi роботи ми
пiдтверджуємо, що загальний порядок облiку активiв, зобов`язань, пасивiв, викладених у цьому
висновку, вiдповiдає вимогам законодавчих та нормативних актiв України.
7. Умовно-позитивна думка аудитора
ПАТ “Бориславський завод “РЕМА” розпочало застосування мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi (МСФЗ) у звiтному перiодi, але не в повному обсязi у зв'язку iз розбiжнiстю вимог
законодавства України та МСФЗ щодо фiнансової звiтностi, тому аудитор
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не має можливостi пiдтвердити фiнансову звiтнiсть товариства як таку, що повнiстю вiдповiдає
МСФЗ. Аудитор висловлює умовно-позитивну думку, що фiнансовi звiти справедливо та
достовiрно вiдображають фiнансовий стан емiтента станом на 31 грудня 2012 року згiдно з
визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi, складенi та розкритi вiдповiдно
вимогам законодавства України i прийнятої облiкової полiтики пiдприємства, але не в повному

обсязi вiдповiдають МСФЗ. Iнформацiя, отримана внаслiдок застосування аналiтичних процедур,
зiбраних доказiв, дає достатню впевненiсть у тому, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить
суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства чи помилок.
8. Примiтки до фiнансової звiтностi
8.1 Примiтки до форми №1 Баланс станом на 31.12.2012 року
Дата переходу ПАТ “Бориславський завод “РЕМА” на МСФЗ - 01.01.2012р. Вiдповiдно до Листа
Нацiонального банку України, Мiнiстерства фiнансiв України, Держаної служби статистики
України вiд 07.12.2011р., п. 7 "У разi, якщо дата переходу на МСФЗ - 01.01.2012р.: у фiнансовiй
звiтностi за звiтний перiод 2012 р. не наводиться порiвняльна iнформацiя за 2011 рiк (крiм
балансу)".
Нематерiальнi активи пiдприємства облiковуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi
згiдно з МСБО 38 "Нематерiальнi активи". Нематерiальними активами признаються контрольованi
товариством немонетарнi активи, якi не мають матерiальної форми, можуть бути iдентифiкованi
окремо вiд пiдприємства та використовуються пiдприємством протягом перiоду бiльше 1 року
(або операцiйного циклу) для виробництва, торгiвлi, в адмiнiстративних цiлях або передачi в
оренду iншим особам. Згiдно з МСФЗ 38 "Нематерiальнi активи" в статтi "Нематерiальнi активи"
наводиться собiвартiсть або переоцiнена вартiсть нематерiальних активiв, за вирахуванням
накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Нематерiальнi активи
облiковуються по iсторичнiй вартостi, з урахуванням необхiдних витрат по доведенню до
придатного до використання стану, включаючи мита, витрати по доставцi та податки, що не
повертаються. Собiвартiсть внутрiшньо створеного нематерiального активу складається зi всiх
витрат на створення, виробництво та пiдготовку активу до використання. Наступнi витрати на
нематерiальний актив збiльшують собiвартiсть нематерiального активу, якщо iснує ймовiрнiсть
того, що цi витрати призведуть до генерування активiв майбутнiх економiчних переваг, якi
перевищать його первiсно оцiнений рiвень ефективностi; цi затрати можливо достовiрно оцiнити
та вiднести до вiдповiдного активу. Якщо наступнi витрати на нематерiальний актив необхiднi для
пiдтримки попередньо оцiненої ефективностi активу, вони признаються витратами перiоду. Змiна
первiсної вартостi та параметрiв амортизацiї нематерiального активу допускається у випадку
перегляду лiцензiйної угоди. Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв виконується
щомiсячно прямолiнiйним методом, виходячи зi строку корисного використання. Строк корисного
використання визначається при вводi в експлуатацiю. Станом на 31.12.2012 року нематерiальнi
активи складають:
Первiсна вартiсть 146 тис. грн., накопичена амортизацiя 7 тис. грн. Залишкова вартiсть 139 тис.
грн. Протягом 2012 р. надiйшло нематерiальних активiв на суму 0 тис. грн., нараховано
амортизацiю за рiк 0 тис. грн. Стаття звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупнi доходи), в
яку включено амортизацiю нематерiальних активiв: рядок 070 "Адмiнiстративнi витрати".
(Iнформацiю наведено згiдно вимог МСБО 38). Придбанi нематерiальнi активи зараховуються на
баланс за первiсною вартiстю. Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним
методом кожного мiсяця.
Згiдно з МСФЗ 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть" сума iнвестицiйної нерухомостi вiдображає
справедливу вартiсть нерухомостi, утримуваної пiдприємством з метою отримання орендних
платежiв та/або збiльшення вартостi капiталу, а не для використання у виробництвi (при
постачання товарiв, наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей), або для продажу в
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звичайному ходi дiяльностi.
Основнi засоби пiдприємства облiковуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi у
вiдповiдностi до МСБО 16 "Основнi засоби". Основнi засоби - це активи, що: використовуються
пiдприємством для основної дiяльностi, для здавання в оренду iншим компанiям, або для
адмiнiстративних цiлей; якi передбачається використовувати протягом бiльше одного року; не
передбачаються до перепродажу; здатнi приносити економiчнi вигоди в майбутньому; можуть
бути надiйно оцiненi.
В статтi "Основнi засоби" згiдно з МСБО 16 "Основнi засоби" наводиться валова балансова

вартiсть основних засобiв (вартiсть основних засобiв пiсля вирахування суми накопиченої
амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi) на початок i кiнець звiтного
перiоду. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду складає 21121 тис. грн.,
на кiнець – 22278 тис.грн. На протязi 2012 року придбано основних засобiв на суму 1476 тис.грн.,
в т.ч. верстати (5 одиниць ) на суму 667 тис. грн., транспортнi засоби (3 одиницi) на суму 741 тис.
грн., iнструменти, прилади та iнвентар на суму 68 тис. грн. Накопичена амортизацiя на початок
звiтного перiоду дорiвнює 11940 тис. грн., на кiнець – 12817 тис. грн. Придбанi основнi засоби
зараховуються на баланс за первiсною вартiстю. Основнi засоби приймаються до облiку в момент
переходу до пiдприємства права власностi та вiдображаються на рахунку "Основнi засоби до
вводу в експлуатацiю". При вводi в експлуатацiю основнi засоби переводяться на рахунок
"Основнi засоби". Основнi засоби облiковуються по iсторичнiй вартостi придбання, з урахуванням
необхiдних витрат по приведенню до стану придатного до використання, включаючи мита,
витрати по доставцi та податки, що не повернуться. Виготовленi власними силами об'єкти
основних засобiв оцiнюються по фактичним прямим витратам на їх створення. В момент вводу в
експлуатацiю їх вартiсть порiвнюється з вартiстю вiдшкодування у вiдповiдностi до МСБО 36
"Знецiнення активiв". Витрати збiльшують вартiсть основного засобу у випадку, якщо витрати
суттєво полiпшують продуктивнiсть основного засобу i збiльшують строк корисного
використання основного засобу. Iншi витрати вiдображаються на рахунку прибуткiв та збиткiв в
тому перiодi, в якому вони були понесенi. Для нарахування амортизацiї об'єктiв основних засобiв
використовується прямолiнiйний метод, зменшення залишкової вартостi, для малоцiнних
необоротних матерiальних активiв - у сумi 100 % їхньої вартостi у першому мiсяцi використання
таких об'єктiв, iнших необоротних матерiальних активiв та нематерiальних активiв прямолiнiйний метод.
Загальна балансова вартiсть запасiв наводиться згiдно з МСБО 2 "Запаси" та складає на початок
звiтного перiоду 5894 тис. грн., на кiнець – 1419 тис. грн. У валюту балансу включенi вартiсть
виробничих запасiв. У первiсну вартiсть запасiв включається: фактичнi суми, що сплаченi
постачальнику, згiдно договору; витрати на заготовку; витрати на транспортування; витрати на
вантажно-розвантажувальнi роботи; витрати по вiддiлу постачання; iншi витрати, що
безпосередньо зв'язанi з придбанням запасiв. Витрати, не пов'язанi з придбанням запасiв,
облiковуються на рахунках 91 i 92. Якщо запаси отриманi безкоштовно, то їхньою первiсною
вартiстю є їх справедлива вартiсть. Якщо запаси отриманi у статутний капiтал пiдприємства, то
їхньою первiсною вартiстю є погоджена учасниками пiдприємства справедлива вартiсть. Якщо
запаси отриманi в обмiн на подiбнi запаси, то первiсною вартiстю отриманих запасiв є балансова
вартiсть переданих запасiв. У випадках, коли балансова вартiсть переданих запасiв перевищує їх
справедливу вартiсть, первiсною вартiстю придбаних запасiв буде справедлива вартiсть переданих
запасiв. Рiзниця мiж ними списується на витрати звiтного перiоду. Якщо запаси придбанi в обмiн
на неподiбнi активи, то первiсною вартiстю придбаних запасiв є їхня справедлива вартiсть. Оцiнка
вибуття запасiв (вiдпуск у виробництво, продаж, безоплатна передача и т. п.) в бухгалтерському
облiку здiйснюється: для запасiв, що не є взаємозамiнними, а також для товарiв чи послуг,
виконаних та призначених для спецiальних проектiв, собiвартiсть повинна визначатися шляхом
специфiчної iдентифiкацiї iндивiдуальних затрат; для iнших категорiй запасiв собiвартiсть запасiв
визначається методом "перше надiйшов - перший вибув" (ФIФО). На пiдприємствi оцiнка вибуття
запасiв
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здiйснюється по методу ФIФО (за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв).
Сума торгiвельної дебiторської заборгованостi, а також iншої поточної дебiторської
заборгованостi облiковується за амортизованою собiвартiстю (згiдно з МСБО 39) та включає
наступнi статтi: - Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, що наводиться в балансi
за чистою реалiзацiйною вартiстю та становить на початок звiтного перiоду 2444 тис. грн., на
кiнець – 2334 тис. грн. - Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом (на початок
звiтного року – 0 тис. грн., на кiнець – 0 тис. грн.). –Дебiторська заборгованiсть за виданими

авансами (на початок року – 0 тис.грн.; на кiнець року – 0 тис.грн. Iнша поточна дебiторська
заборгованiсть на початок 2012 року становить 245 тис. грн., на кiнець 2012 року – 576 тис. грн.
Для цiлей бухгалтерського облiку до грошових коштiв вiдносяться грошi у будь-якiй формi:
грошова готiвка, поточнi рахунки у банках, кошти в дорозi. До еквiвалентiв грошових коштiв
вiдносяться короткостроковi (зi строком погашення не бiльше 3-х мiсяцiв), високолiквiднi
вкладення, легко перетворюванi в заздалегiдь вiдому суму грошових коштiв, що пiддаються
незначному ризику змiни їх вартостi, як, наприклад, чековi книжки i вклади по депозитах. Векселi,
навiть короткостроковi, не є еквiвалентами грошових коштiв. Банкiвськi овердрафти включаються
у позиковi кошти у складi поточних зобов'язань. Фiнансова звiтнiсть Товариства складається у
нацiональнiй валютi України - гривнi, яка є функцiональною валютою. Стаття "Грошовi кошти та
їх еквiваленти" включає суму грошових коштiв, а також вартiсть короткострокових
високолiквiдних iнвестицiй, якi вiльно конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким
притаманний незначний ризик змiн вартостi, та наводиться в балансi в нацiональнiй валютi в сумi
609 тис. грн. на початок звiтного перiоду та 3183 тис. грн. на кiнець звiтного перiоду, що
включають у тому числi грошовi кошти в касi: 0 тис. грн. на початок та 0 тис. грн. на кiнець
звiтного перiоду.
Згiдно концептуальної основи МСФЗ, у даному звiтi не передбачено вiдображення статтi "Витрати
майбутнiх перiодiв". У Балансi, складеному за П(с)БО, вiдсутнi витрати майбутнiх перiодiв.
.
Статутний капiтал Товариства на початок i на кiнець звiтного перiоду не змiнювався та становить
1935 тис. грн.Iнший додатковий капiтал становить 11351 тис.грн. на початок та на кiнець звiтного
перiоду.
Нерозподiлений збиток на 01.01.2012р. становить (448) тис.грн.; на 31.12.2012р. дорiвнює (91) тис.
грн. Резервний капiтал становить на початок звiтного року 0 тис. грн., на кiнець – 0 тис. грн.
Зобов'язання - це заборгованiсть пiдприємства, яка виникла в результатi минулих подiй i
погашення якої в майбутньому, як очiкується, приведе до зменшення ресурсiв пiдприємства, що
утворюють економiчнi вигоди. Зобов'язання вiдображаються у бухгалтерському облiку та
фiнансовiй звiтностi тiльки тодi, коли: їх оцiнка може бути достовiрно визначена; iснує
вiрогiднiсть зменшення економiчних вигод в майбутньому в результатi їх погашення.
Оцiнка поточної кредиторської заборгованостi здiйснюється по первиннiй вартостi, яка дорiвнює
справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг.
Кредиторська заборгованiсть - це зобов'язання пiдприємства, до яких входять довгостроковi та
поточнi зобов'язання, забезпечення та ранiше непередбаченi зобов'язання, що не враховуються.
Визнання доходiв i витрат.
Доходи пiдприємства визнаються на основi принципу нарахування, коли iснує упевненiсть, що в
результатi операцiї станеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу може бути достовiрно
визначена. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визнається тодi, коли фактично здiйснений перехiд вiд
продавця до покупця значних ризикiв, переваг i контроль над активами (товар вiдвантажений i
право власностi передане), i доход вiдповiдає усiм критерiям визнання у вiдповiдностi з МСБО 18.
Сума торгiвельної та iншої кредиторської заборгованостi мiстить суми кредиторської
ТОВ АФ “Львiвський аудит”
Звiт незалежного аудитора щодо фiнансової звiтностi за 2012 рiк
заборгованостi за придбанi товари (послуги), а також iншої поточної кредиторської
заборгованостi, що виникла в ходi нормального операцiйного циклу суб'єкта господарювання та
включає наступнi статтi:. - Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги становить на
початок звiтного перiоду 0 тис. грн., на кiнець – 0 тис. грн. Поточнi зобов»язання з одержаних
авансiв – 2382 тис.грн. на початок року; 673 тис.грн. на кiнець року; Поточнi зобов'язання за
розрахунками з бюджетом (на початок – 66 тис. грн., на кiнець – 417 тис. грн.) - Поточнi
зобов'язання за розрахунками зi страхування (на початок – 78 тис. грн., на кiнець – 118 тис. грн.) Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi (на початок – 168 тис. грн., на кiнець – 250
тис. грн.).
Згiдно концептуальної основи МСФЗ у звiтi не повиннi наводитися данi про первiсну вартiсть та

знос основних засобiв, про первiсну вартiсть та накопичену амортизацiю нематерiальних активiв
та довгострокових бiологiчних активiв, про первiсну вартiсть та знос iнвестицiйної нерухомостi,
про первiсну вартiсть та резерв сумнiвних боргiв дебiторської заборгованостi за товари, роботи,
послуги. Але, згiдно ЛИСТА МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ вiд 01.01.2013р. №31-0841006-5/188, фiнансова звiтнiсть за 2012 рiк складається за формами, встановленими П(с)БО. Форма
звiту №1 "Баланс" передбачає наведення вище зазначених даних, тому така iнформацiя розкрита
емiтентом. Iнших статей доходiв та витрат, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру
окремо, у Товариства немає.
.
8.2 Примiтки до форми №2 Звiт про фiнансовi результати за 2012 рiк
Дата переходу ПАТ “Бориславський завод “РЕМА” на МСФЗ - 01.01.2012р. Вiдповiдно до Листа
Нацiонального банку України, Мiнiстерства фiнансiв України, Держаної служби статистики
України вiд 07.12.2011р., п. 7 "У разi, якщо дата переходу на МСФЗ - 01.01.2012р.: у фiнансовiй
звiтностi за звiтнi перiоди 2012 р. не наводиться порiвняльна iнформацiя за 2011 рiк (крiм
балансу)". Згiдно з МСБО у звiтi не наводяться данi про ПДВ та ПДВ-подiбнi податки, що
включенi у склад доходу (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг). Але, згiдно
ЛИСТА МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ вiд 01.01.2013р. №31-08410-06-5/188, фiнансова
звiтнiсть за 2012 рiк складається за формами, встановленими П(с)БО. Форма звiту №2 "Звiт про
фiнансовi результати" передбачає наведення даних про суму ПДВ, тому така iнформацiя розкрита
емiтентом. Згiдно з МСБО 1 розкриваємо додаткову iнформацiю про характер адмiнiстративних
витрат. Адмiнiстративнi витрати за звiтний перiод становлять 2496 тис. грн., в тому числi:
матерiальнi затрати -280 тис. грн., витрати на оплату працi -1340 тис. грн., вiдрахування на
соцiальнi заходи -504 тис. грн., амортизацiя -146 тис. грн., iншi операцiйнi витрати -226 тис. грн.
Згiдно з МСБО 1 розкриваємо додаткову iнформацiю про характер витрат на збут. Витрати на збут
за звiтний перiод становлять 230 тис. грн., в тому числi: витрати на оплату працi -82 тис. грн.,
вiдрахування на соцiальнi заходи -31 тис. грн., iншi операцiйнi витрати -117 тис. грн.
Iнших статей доходiв та витрат, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у
Товариства немає.
8.3 Примiтки до форми №3 Звiт про рух грошових коштiв за 2012 рiк
Дата переходу ПАТ “Бориславський завод “РЕМА” на МСФЗ - 01.01.2012р. Вiдповiдно до Листа
Нацiонального банку України, Мiнiстерства фiнансiв України, Держаної служби статистики
України вiд 07.12.2011р., п. 7 "У разi, якщо дата переходу на МСФЗ - 01.01.2012р.: у фiнансовiй
звiтностi за звiтнi перiоди 2012 р. не наводиться порiвняльна iнформацiя за 2011 рiк (крiм
балансу)". Згiдно з МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв" для звiтування про
ТОВ АФ “Львiвський аудит”
Звiт незалежного аудитора щодо фiнансової звiтностi за 2012 рiк
грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi обраний прямий метод, згiдно з яким розкривається
iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв (валових виплат грошових
коштiв). Прямий метод надає iнформацiю, яка може бути корисною для оцiнки майбутнiх
грошових потокiв i яку не можна отримати iз застосуванням непрямого методу. Згiдно з прямим
методом, iнформацiю про основнi класи валових надходжень грошових коштiв i валових виплат
грошових коштiв можна отримати з облiкових регiстрiв суб'єкта господарювання або шляхом
коригування продажу, собiвартостi проданої продукцiї (дохiд у виглядi вiдсоткiв та подiбний
дохiд, витрати на виплату вiдсоткiв та подiбнi витрати для фiнансової установи), а також iнших
статей у звiтi про сукупнi доходи щодо змiн протягом перiоду в запасах i дебiторськiй та
кредиторськiй заборгованостi вiд операцiйної дiяльностi, iнших не грошових статей та iнших
статей, для яких вплив грошових коштiв є грошовими потоками вiд iнвестицiйної або фiнансової
дiяльностi. Непрямий метод, згiдно з яким прибуток чи збиток коригується вiдповiдно до впливу
операцiй не грошового характеру, не може бути використаний у зв'язку з тим, що не грошових
операцiй iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi протягом звiтного року не було. Звiт про рух
грошових коштiв надає iнформацiю, яка дає користувачам змогу оцiнювати змiни в чистих
активах суб'єкта господарювання, його фiнансовiй структурi (у тому числi лiквiднiсть та
платоспроможнiсть), а також здатнiсть впливати на суми та строки грошових потокiв з метою

пристосування до змiнюваних обставин та можливостей. Iнформацiя про грошовi потоки є
корисною для оцiнки здатностi суб'єкта господарювання генерувати грошовi кошти та їх
еквiваленти; вона також дає користувачам змогу розробляти моделi для оцiнки та порiвняння
теперiшньої вартостi майбутнiх грошових потокiв рiзних суб'єктiв господарювання. Вона також
пiдвищує ступiнь зiставностi звiтностi про результати дiяльностi рiзних суб'єктiв господарювання,
оскiльки запобiгає впливу рiзних пiдходiв до облiку однакових операцiй та подiй. МСБО 7 не
надає чiтких вказiвок щодо класифiкацiї потокiв грошових коштiв з податкiв, що пiдприємство має
у якостi податкового агента, що дiє вiд iменi третiх осiб у тому випадку, коли воно використовує
прямий метод для представлення потокiв грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Прикладом
таких податкiв є ПДВ (податок на додану вартiсть). Тому сума цього податку може надаватися
окремими рядками у звiтi для того, щоб окремо вiдобразити вплив такого податку на потоки
грошових коштiв., або вiдображатися у складi надходжень вiд клiєнтiв та платежiв
постачальникам. Таким чином, суми, представленi у статтi "Надходження вiд реалiзацiї продукцiї
(товарiв, робiт, послуг)" Звiту про рух грошових коштiв, не пiдлягають коригуванню. Згiдно
МСБО 7, кожен з грошових потокiв вiд вiдсоткiв та дивiдендiв, отриманих i сплачених,
розкривається окремо. Кожен з них класифiкується на послiдовнiй основi в будь-якi перiоди як
операцiйна, iнвестицiйна або фiнансова дiяльнiсть. Загальна сума вiдсоткiв, сплачених протягом
звiтного перiоду, розкривається у звiтi про рух грошових коштiв незалежно вiд того, чи вона
визнається як витрати у прибутку або збитку, чи капiталiзується вiдповiдно до МСБО 23 "Витрати
на позики". Сплаченi вiдсотки й отриманi вiдсотки та дивiденди, як правило, класифiкують для
фiнансової установи як грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi. Проте немає одностайної
думки щодо класифiкацiї таких грошових потокiв для iнших суб'єктiв господарювання. Сплаченi
вiдсотки й отриманi вiдсотки та дивiденди можна класифiкувати як грошовi потоки вiд
операцiйної дiяльностi, оскiльки вони входять до визначення прибутку або збитку. Допустимою
також є класифiкацiя сплачених вiдсоткiв та отриманих вiдсоткiв i дивiдендiв, вiдповiдно, як
грошових потокiв вiд фiнансової та iнвестицiйної дiяльностi, тому що вони є витратами на
одержання фiнансових ресурсiв або доходами вiд iнвестицiї. Сплаченi дивiденди можна
класифiкувати як рух грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi, оскiльки вони є витратами на
одержання фiнансових ресурсiв. Допустимою також є класифiкацiя сплачених дивiдендiв як
компонента грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi для полегшення оцiнки користувачами
фiнансової звiтностi здатностi суб'єкта господарювання сплачувати дивiденди з грошових потокiв
вiд операцiйної дiяльностi. Таким чином, така класифiкацiя не суперечить П(с)БО та не пiдлягає
коригуванню у даному звiтi. Грошовi кошти Товариства на 31.12.2012р.
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складаються з коштiв в нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi, що знаходяться в банку на
поточних рахунках в сумi 3183 тис. грн. у т. ч. у касi Товариства - 0 тис. грн. Разом грошових
коштi в нацiональнiй валютi - 3183 тис. грн.; в iноземнiй валютi – 0 тис.грн. Згiдно МСБО 7 "Звiт
про рух грошових коштiв" розкриваємо iнформацiю про полiтику, яку приймає суб'єкт
господарювання для визначення складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв. У звiтi вiдображено
рух грошових коштiв вiд операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi. Операцiйна
дiяльнiсть полягає в отриманнi прибутку вiд звичайної дiяльностi. Операцiйна дiяльнiсть є
основним видом дiяльностi Товариства з отримання доходу. Рух грошових коштiв вiд операцiйної
дiяльностi виникає, головним чином, як результат основної дiяльностi Товариства, що приносить
доходи, а саме: надходження грошових коштiв вiд продажу товарiв та надання послуг; виплати
грошових коштiв постачальникам товарiв та послуг; грошовi надходження вiд нагород рiзного
характеру, комiсiйних зборiв, виплати грошових коштiв працiвникам та виплати за їх дорученням.
Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi за звiтний перiод становить - 3916 тис.
грн.
Згiдно МСБО 7, лише витрати, наслiдком яких є визнаний актив у звiтi про фiнансовий стан,
можуть бути класифiкованi як iнвестицiйна дiяльнiсть. Iнвестицiйна дiяльнiсть - це придбання та
продаж необоротних активiв, у тому числi активiв, вiднесених до довгострокових фiнансових
iнвестицiй, iнших вкладень, що не розглядаються як грошовi еквiваленти. Згiдно МСБО 7,

грошовий потiк вiд iнвестицiйної дiяльностi включає виплати грошових коштiв для придбання
основних засобiв, нематерiальних активiв та iнших довгострокових активiв. Цi виплати
охоплюють також тi, що пов'язанi з капiталiзованими витратами на розробки та будiвництво
власними силами; надходження грошових коштiв вiд продажу основних засобiв, нематерiальних
активiв, а також iнших довгострокових активiв; виплати грошових коштiв для придбання власного
капiталу або боргових iнструментiв iнших суб'єктiв господарювання, а також часток у спiльних
пiдприємствах (iншi, нiж виплати за iнструменти, що визнаються як еквiваленти грошових коштiв
або утримуються для дилерських чи торговельних цiлей); надходження грошових коштiв вiд
продажу власного капiталу або боргових iнструментiв iнших суб'єктiв господарювання, а також
часток у спiльних пiдприємствах (iншi, нiж надходження за iнструменти, що визнаються як
еквiваленти грошових коштiв або утримуються для дилерських чи торговельних цiлей); аванси
грошовими коштами та позики, наданi iншим сторонам (iншi, нiж аванси i позики, здiйсненi
фiнансовою установою); надходження грошових коштiв вiд повернення авансiв та позик (iнших,
нiж аванси та позики фiнансової установи), наданих iншим сторонам; виплати грошових коштiв за
ф'ючерсними i форвардними контрактами, опцiонами та контрактами "своп", окрiм випадкiв, коли
такi контракти укладаються для дилерських чи торговельних цiлей або виплати класифiкуються як
фiнансова дiяльнiсть; та надходження грошових коштiв вiд ф'ючерсних i форвардних контрактiв,
опцiонiв та контрактiв "своп", окрiм випадкiв, коли такi контракти укладаються для дилерських чи
торговельних цiлей або надходження класифiкуються як фiнансова дiяльнiсть. Чистий рух
грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi за звiтний перiод становить -1342 тис. грн.
(видаток). За звiтний рiк чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi (видаток)
збiльшився на 666 тис. грн.
Фiнансова дiяльнiсть - це надходження чи використання коштiв, що мали мiсце в результатi емiсiї
цiнних паперiв, викупу власних акцiй, виплата дивiдендiв, погашення зобов'язань за борговими
цiнними паперами. Згiдно МСБО 7 грошовi потоки вiд фiнансової дiяльностi включають
надходження грошових коштiв вiд випуску акцiй або iнших iнструментiв власного капiталу;
виплати грошових коштiв власникам для придбання або викупу ранiше випущених акцiй суб'єкта
господарювання; надходження грошових коштiв вiд випуску незабезпечених боргових зобов'язань,
позик, векселiв, облiгацiй, iпотек, а також iнших короткострокових або довгострокових позик;
виплати грошових коштiв для погашення позик; виплати грошових коштiв орендарем для
зменшення iснуючої заборгованостi, пов'язаної з фiнансовою орендою. Чистий рух грошових
коштiв вiд фiнансової дiяльностi за звiтний перiод становить 0 тис. грн. Залишок коштiв на кiнець
року становить 3183 тис. грн. У звiтному роцi залишок коштiв
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збiльшився на 2574 тис. грн. Iнших статей, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру
окремо, у Товариства немає.
8.4 Примiтки до форми №4 Звiт про власний капiтал за 2012 рiк
Дата переходу ПАТ “Бориславський завод “РЕМА” на МСФЗ - 01.01.2012р. Вiдповiдно до Листа
Нацiонального банку України, Мiнiстерства фiнансiв України, Держаної служби статистики
України вiд 07.12.2011р., п. 7 "У разi, якщо дата переходу на МСФЗ - 01.01.2012р.: у фiнансовiй
звiтностi за звiтнi перiоди 2012 р. не наводиться порiвняльна iнформацiя за 2011 рiк (крiм
балансу)". Згiдно з МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi", звiт про змiни у власному капiталi
включає таку iнформацiю: на 31.12.2012 чистий прибуток становить 357 тис. грн. Власний капiтал
Товариства складається зi Статутного капiталу - 1935 тис. грн. (змiн у звiтному роцi не вiдбулося),
Iнший додатковий капiтал в сумi 11351 тис.грн. Резервного капiталу: 0 тис. грн. на початок та 0
тис, грн. на кiнець звiтного року; Нерозподiленого збитку: (448) тис. грн. - на початок звiтного
року, (91) тис. грн. - на кiнець звiтного року. Статутний капiтал Товариства ПАТ “Бориславський
завод “РЕМА” не змiнювався у 2012 роцi. Зареєстрований статутний капiтал становить 1935 тис.
грн., який станом на 31.12.2012р. внесено в повному обсязi. Статутний капiтал Товариства
подiлений на 600164 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,60 грн. Акцiонери товариства
надiленi всiма правами, пов'язаними з акцiями та передбаченими законодавством України.

Привiлей чи обмежень, пов'язаних з акцiями, в тому числi по розподiлу дивiдендiв та поверненню
капiталу, немає. Iнших статей, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у
Товариства немає. Iнших суттєвих змiн у фiнансових результатах i грошових потоках не
вiдбулося.
9. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається
шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих
до розрахунку.
Вартiсть чистих активiв товариства визначена з урахуванням «Методичних рекомендацiй щодо
визначення вартостi чистих активiв товариств», якi схваленi рiшенням Державної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. №485.
Станом на 31.12.2012р.вартiсть чистих активiв товариства становить 13 195 тис.грн., що
перевищує розмiр статутного капiталу, який зазначений в установчих документах товариства та
зареєстрований в установленому порядку. Тому розмiр статутного капiталу не пiдлягає
коригуванню.
Вiдповiдно до Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003р.№435-IУ (частина третя ст.155 ЦКУ)
кожне акцiонерне товариство по пiдсумках фiнансово-господарського року повинне порiвнювати
розмiр свого статутного капiталу з вартiстю чистих активiв товариства. Якщо пiсля закiнчення
другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства
виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов»язане оголосити про зменшення
свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi
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змiни до статуту у встановленому порядку.
Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного
капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї.
Таким чином, акцiонерне товариство повинне постiйно контролювати спiввiдношення розмiру
чистих активiв та статутного капiталу, особливо якщо у Балансi пiдприємства мають мiсце збитки
або неоплачений капiтал.
Станом на 31.12.2012 р. чистi активи ПАТ “Бориславський завод “РЕМА” складають:
Рядок Сума на кiнець звiтного перiоду,
тис. грн..
1. АКТИВИ
1.2 Необоротнi актив 9 600
1.3 Оборотнi активи 9 937
1.4 Витрати майбутнiх перiодiв 0
1.5 Усього активiв 19 537
2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
2.1 Довгостроковi зобов’язання 0
2.2 Поточнi зобов’язання 6 342
2.3 Забезпечення наступних виплат i
цiльове фiнансування 0
2.4 Доходи майбутнiх перiодiв 0
2.5 Усього зобов’язань 6 342
3. ЧИСТI АКТИВИ (рядок 1.5 – рядок 2.5) 13 195
4. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ, у тому числi: 1 935
4.1 Неоплачений капiтал 0
4.2 Вилучений капiтал 0
5. Вiдвернення (рядок 3 – рядок 4) 11 260

Таким чином, станом на 31.12.2012р. чистi активи ПАТ “Бориславський завод “РЕМА”
дорiвнюють 13 195 тис. грн., що перевищує розмiр статутного капiталу товариства на 11 260 тис.
грн., тобто знаходяться у межах дiючого законодавства.
Аудитор пiдтверджує, що розмiр чистих активiв ПАТ “Бориславський завод “РЕМА” знаходиться
у межах дiючого законодавства.
10. Виконання значних правочинiв
Значний правочин - правочин (крiм правочину з розмiщення
товариством власних акцiй), учинений акцiонерним товариством, якщо
ТОВ АФ “Львiвський аудит”
Звiт незалежного аудитора щодо фiнансової звiтностi за 2012 рiк
ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв
вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.
Товариство у 2012 роцi вiдповiдно до ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства» не мало
виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi.)
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв ми можемо зробити висновок, що
Товариство дотримувалось вимог законодавства щодо виконання значних правочинiв.
11. Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту
вимогам законодавства
Згiдно Закону України «Про акцiонернi товариства» Наглядова рада акцiонерного товариства
може прийняти рiшення щодо запровадження в товариствi посади внутрiшнього
аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту). Наглядова рада за пропозицiєю голови
наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря.
Корпоративний секретар є особою, яка вiдповiдає за взаємодiю акцiонерного товариства з
акцiонерами та iнвесторами.
Стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту повинен вiдповiдати
Закону України «Про акцiонернi товариства».
Товариство не обирало корпоративного секретаря, тому що цю функцiю виконує у Товариствi
секретар наглядової ради.
Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного
управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi
товариства»
Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього
аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» було отримання доказiв, якi
дозволяють сформувати судження щодо:
вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у товариствi вимогам Закону України «Про
акцiонернi товариства» та вимогам Статуту,
достовiрностi та повноти розкриття iнформацiї про стан корпоративного управлiння у роздiлi
«Iнформацiя про стан корпоративного управлiння» рiчного звiту акцiонерного товариства.
Станом на 31.12.2012 року акцiями товариства володiли 2793 акцiонерiв.
Формування складу органiв корпоративного управлiння ПАТ “Бориславський завод “РЕМА”
здiйснюється вiдповiдно до:
роздiлу 7 Статуту, затвердженого 02.04.2011 року;
рiшення загальних зборiв акцiонерного товариства (протокол №12 вiд 02.04.2011 року).
Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи
корпоративного управлiння:
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загальнi збори акцiонерiв,
наглядова рада,
правлiння,

ревiзiйна комiсiя.
Створення служби внутрiшнього аудиту не передбачено внутрiшнiми документами акцiонерного
товариства.
Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту та
вимогам, встановленим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №12 вiд 02.04.2011 року).
Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України «Про
акцiонернi товариства» - до 30 квiтня.
Фактична перiодичнiсть засiдань наглядової ради вiдповiдає термiнам, визначеним Законом
України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту – не рiдше одного разу на квартал.
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства протягом звiтного
року здiйснювався ревiзiйною комiсiєю.
Спецiальнi перевiрки протягом звiтного року ревiзiйною комiсiєю не проводились.
Аудитор, розглянувши стан внутрiшнього контролю ПАТ “Бориславський завод “РЕМА”, вважає
за необхiдне зазначити наступне:
Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих
помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та
включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль.
Адмiнiстративний контроль передбачає розподiл повноважень мiж працiвниками ПАТ
“Бориславський завод “РЕМА” таким чином, щоб жоден працiвник пiдприємства не мав змоги
зосередити у своїх руках усi необхiднi для повної операцiї повноваження.
Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Товариства, достовiрнiсть звiтностi та
включає попереднiй, первинний ( поточний) i подальший контроль.
Оцiнюючи вищенаведене, незалежним аудитором зроблено висновок щодо адекватностi процедур
внутрiшнього контролю у ПАТ “Бориславський завод “РЕМА”. Систему внутрiшнього контролю
можна вважати достатньою.
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння у тому числi
внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» можна зробити
висновок:
прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi вiдповiдає вимогам
Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту, наведена у рiчному звiтi
«Iнформацiя про стан корпоративного управлiння» повно та достовiрно розкриває фактичний стан
про склад органiв корпоративного управлiння та результати їх функцiонування.
ТОВ АФ “Львiвський аудит”
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12. Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi
внаслiдок шахрайства
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання
розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як
цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння
суб’єкта господарювання i його середовища», аудитор виконав процедури необхiднi для
отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства. Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу
та iнших працiвникiв суб’єкта господарювання, якi на думку аудитора можуть мати iнформацiю,
яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок
шахрайства або помилки. Аудитором були проведенi аналiтичнi процедури. Аудитором були
виконанi спостереження та перевiрка. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi
суб’єкта господарювання,
структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування,
облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових
результатiв.
У своїй поточнiй дiяльностi ПАТ “Бориславський завод “РЕМА” наражається на зовнiшнi та

внутрiшнi ризики. Система управлiння ризиками, якi притаманнi ПАТ “Бориславський завод
“РЕМА”, включає наступнi складовi:
стратегiя та мета ризик – менеджменту;
управлiння ризиками;
загальнi пiдходи до мiнiмiзацiї та оптимiзацiї ризикiв;
джерела та механiзми контролю за ризиками;
аналiз ризикiв.
Загальну стратегiю управлiння ризиками в ПАТ “Бориславський завод “РЕМА” визначає
наглядова рада, а загальне керiвництво управлiнням ризиками здiйснює правлiння.
Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення ПАТ “Бориславський завод “РЕМА”
внаслiдок шахрайства.
13. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Львiвський аудит" (код ЄДРПОУ:
23273456, зареєстрована виконавчим комiтетом Львiвської мiської ради 30.08.1995р.), яка
здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та
аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги № 1287, виданого за рiшенням
Аудиторської палати України № 100 вiд 30.03.2001 р., сертифiкат
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аудитора Малюци Л.Г. серiя А № 000420 вiд 30.11.1995р., дiю сертифiката продовжено:
28.01.2000р.; 27.01.2005р. ;29.10.2009р.; реєстрацiйний № 3282.
Мiсцезнаходження: 79058 Львiв, Замарстинiвська,83а.
Тел.0673102417.
Договiр №07/12 вiд 07.12.2012 р.
Аудиторська перевiрка проводилась: з 07.12.2011р. по 10.12.2012р.; з 25.03.2013р. по 25.03.2013р.
по 02.04.2013р.
Аудитор (сертифiкат № 006905) Калинiв С.А.
Директор
ТзОВ Аудиторська фiрма
«Львiвський аудит» Малюца Л.Г.
02.04.2013р.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент,
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг;
залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики
в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та
розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які
використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація
про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент,
рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку;
інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента;
перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами
сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
Основним видом дiяльностi є випуск медичної апаратури, яка застосовується в фiзiотерапiї. Крiм
того пiдприємство випускає товари виробничо-технiчного призначення, якi використовуються на
пiдприємствах нафтогазового комплексу, транспортного машинобудування,комунального
транспорту. Основнi ринки збуту - Україна, Росiя, Бiлорусь. Особливостей стану розвитку галузi
немає. Конкуренцiї немає.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо

підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його
господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або
інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
Iнформацiя про основнi придбання: За останнi три роки ПАТ "Бориславський завод" РЕМА" було
придбано основнi засоби на суму 3668 тисяч гривень за власнi кошти пiдприємства.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання;
спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що
можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
ПЕРЕОЦIНКА ОСНОВНИХ ЗАСОБIВ ПРОТЯГОМ ЗВIТНОГО ПЕРIОДУ НЕ ПРОВОДИЛАСЬ.
Обмежень на використання майна немає. Умови використання основних засобiв нормальнi.
Первiсна вартiсть основних засобiв - 22278 тис.грн. Нарахований знос - 12817 тис.грн. Надiйшло
основних засобiв -1476 тис.грн. Ведення облiку згiдно з П(С)БО 7 iз застосуванням податкового
методу нарахування амортизацiї. ВИРОБНИЧI ПОТУЖНОСТI ТА СТУПIНЬ ВИКОРИСТАННЯ
ОБЛАДНАННЯ. В основу розрахунку виробничої потужностi заводу прийнятий фактичний
випуск продукцiї за 2012 р. , кiлькiсть наявного обладнання з урахуванням змiни на протязi року ,
трудоємностi по всiх виробах. Загальна потужнiсть заводу прийнята по виробничiй потужностi
провiдних цехiв i дiльниць по визначенiй групi обладнання. Складальний цех - верстати ;
використання обладнання -50%. Механiчний цех — верстати; використання обладнання -75%.
Iнструментальна дiльниця — верстати; використання обладнання -85%. Ремонтно-механiчна
дiльниця- верстати; використання обладнання -65%.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від
законодавчих або економічних обмежень
Деякий спад виробництва медичної технiки пояснюється вiдсутнiстю достатнiх коштiв в закладах
охорони здоров'я України, зменшенням експорту в Росiю i Бiлорусь.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за
порушення законодавства
Штрафiв та компенсацiй за порушення чинного законодавства України немає.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців
емітента
Пiдприємство є самостiйним госпрозрахунковим пiдприємством i державного фiнансування не
одержує. Фiнансова стiйкiсть оцiнюється за спiввiдношенням власного i позиченого капiталу у
активах пiдприємства за темпами нагромадження власного каптiалу, спiввiдношенням
довготермiнових i короткотермiнових зобов'язань пiдприємства, достатнiм забезпеченням
матерiальних оборотних активiв власними джерелами. Платоспроможнiсть пiдприємства
визначається за даними балансу на основi характеристик лiквiдностi оборотнiх коштiв.
Фiнансовий стан пiдприємства планується полiпшити за рахунок збiльшення обсягiв виробництва,
пошуку нових замовникiв, зменшення енергомiсткостi продукцiї.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих
договорів
Укладених, але ще невиконаних договорiв немає.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Пошук нових клiєнтiв, впровадження нових товарiв народного вжитку,розширення видiв
продукцiї.
Середнiй вплив: нестабiльнiсть полiтичного становища, недосконале законодавство, знос
обладнання, забруднення навколишнього середовища
Незначний вплив: низька платоспроможнiсть споживачiв
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Дослiдження та розробки в звiтному перiодi не здiйснювались.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні
підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст
та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан
розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
За звiтний перiод товариство не приймало участi в судових справах.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній
формі
Iншої суттєвої iнформацiї немає.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність
емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

9181

9461

0

0

9181

9461

будівлі та
споруди

6225

5845

0

0

6225

5845

машини та
обладнання

1902

2020

0

0

1902

2020

транспортні
засоби

275

778

0

0

275

778

інші

779

818

0

0

779

818

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

9181

9461

0

0

9181

9461

Найменування
основних засобів

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис По будiвлях та спорудах: первiсна вартiсть становить - 13667, сума нарахованого зносу - 7822,
ступiнь зносу - 57,23%; Машини та обладнання: первiсна вартiсть становить - 6522, сума
нарахованого зносу - 4502, ступiнь зносу - 69,02 %; Транспортнi засоби: первiсна вартiсть
становить - 949, сума нарахованого зносу - 171, ступiнь зносу - 18,02%; Iншi основнi засоби:
первiсна вартiсть становить - 1140, сума нарахованого зносу - 322, ступiнь зносу - 28,24%.
Обмежень щодо використання майна немає

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

13195

12838

Статутний капітал
(тис. грн.)

1935.000

1935.000

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

1935.000

1935.000

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв за попереднiй та звiтний перiоди здiйснювався згiдно з
Методичними рекомендацiями №485 з врахуванням показникiв №010-070, 100-250 та 270
активу Балансу товариства. Визначаємо суму цих рядкiв (S1)/. Розраховуємо суму зобов'язань
як суму рядкiв 440-460, 500-610, та 630 ПАСИВУ Балансу (S2)/ Вартiсть чистих активiв
визначається як S1-S2.

Висновок

Порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу свiдчить про їх
вiдповiднiсть вимогам статтi 155 ЦКУ, оскiльки розрахункова вартiсть чистих активiв (12838

тис. грн.) є бiльшою вiд статутного капiталу (13195 тис.грн )

13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

0.000

X

X

X

0.000

X

X

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0.000

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0.000

X

X

за векселями (всього)

X

0.000

X

X

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

X

0.000

X

X

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

X

0.000

X

X

Податкові зобов'язання

X

417

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0.000

X

X

Інші зобов'язання

X

5925

X

X

Усього зобов'язань

X

6342

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Опис:

д/н

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення
події

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці
новин

Вид інформації

1

2

3

07.03.2012

07.03.2012

Відомості про проведення загальних
зборів

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

2012

1

0

2

2011

1

0

3

2010

0

0

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

Ні

Реєстраційна комісія

X

Акціонери

X

Реєстратор

X

Депозитарій

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

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

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

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

Ні

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так

Ні

Реорганізація

X

Внесення змін до статуту товариства

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх
повноважень

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про

X

дострокове припинення їх повноважень
Інше (запишіть): Позачерговi збори не скликалися.

Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Ні
(так/ні)
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

2

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?

4

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

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У складi Наглядової ради
комiтети не створенi.

Інші (запишіть)

У складi Наглядової ради iншi
комiтети не створенi.

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

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)

X
Члени Наглядової ради не
отримують винагороди.

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): Вiдсутнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини.

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

Ні

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

Так

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 1.00
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів
загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори
акціонерів

Засідання
наглядової
ради

Засідання
правління

Члени правління (директор)

Так

Так

Так

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Так

Ні

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

Секретар правління

Ні

Ні

Ні

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

Секретар наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Ні

Ні

Ні

Інше(запишіть): д/н

Ні

Ні

Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?
Загальні
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Так

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
правління

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів правління

Так

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Так

Так

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Так

Ні

Ні

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган (правління)

X

Ні

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Iнших положень в Товариствi не
прийнято.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
надаються
оприлюднюється
Копії
розміщується
в
Інформація
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
інтернетнадаються
інформаційній
безпосередньо
на загальних
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
ДКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Ні

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

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Так

Так

Ні

Статут та внутрішні
документи

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Правління або директор

X

Інше (запишіть)

д/н

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

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Протягом останнiх трьох рокiв
зовнiшнiй аудитор не змiнювався.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ревізійна комісія

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

Аудитор

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так
З власної ініціативи

Ні

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

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій
Кредити банків

X
X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): д/н

X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній
системі України (далі - особа)?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

X

Не задовольняли умови договору з особою

X

Особу змінено на вимогу:
акціонерів

X

суду

X

Інше (запишіть)

У зв"язку з переведенням акцiй
Товариства документарної форми
iснування у бездокументарну
форму iснування та отриманням
свiдоцтва про випуск акцiй у
бездокументарнiй формi розiрвано
договiр №3/01/10 вiд20.01.2010р. з
реєстратором ТзОВ "РосанДовiра-Реєстратор" ЄДРПОУ
22362711. Систему реєстру
товариства передано на
обслуговування зберiгачу ТзОВ
"Пiдприємство "Росан-Цiннi
папери", ЄДРПОУ 22335534,
договiр №15-ДМ/11
вiд27.06.2011р. Депозитарiєм
Товариства було обрано ПрАТ
"Всеукраїнський депозитарiй
цiнних паперiв" (ЄДРПОУ
35917889), з яким укладено
договiр про обслуговування емiсiї

цiнних паперiв та в якому
депоновано Глобальний
сертифiкат. Дата прийняття
рiшення про передачу ведення
реєстру 02.04.2011р., орган що
прийняв рiшення - загальнi збори
акцiонерiв, реєстр передано згiдно
акту прийому-передачi
вiд14.07.2011р., сторони акту
прийому передачi: Публiчне
акцiонерне товариство
"Бориславський завод "РЕМА",
ТзОВ "Росан-Довiра-Реєстратор",
ТзОВ "Пiдприємство "Росан-Цiннi
папери".

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс
(принципiв, правил) корпоративного управлiння в Товариствi не приймався.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
Кодекс (принципiв, правил) корпоративного управлiння в Товариствi не приймався.
Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року Кодекс (принципiв,
правил) корпоративного управлiння в Товариствi не приймався.

Звіт про корпоративне управління*
Мета провадження діяльності фінансової установи
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою
установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
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.
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової
установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність
таких заходів.
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або відсутність такої системи.
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту
(контролю).

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті
фінансової установи розмір, або їх відсутність.
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промисловофінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного
протягом року.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає
аудиторські послуги фінансовій установі.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що
надавалися фінансовій установі протягом року.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів
та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі
протягом останіх п`яти років.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, 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.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність механізму розгляду скарг.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати
скарги.
-

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан
розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та
результати їх розгляду.
-

КОДИ
Дата(рік, місяць, 2013 | 01 |
01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"Бориславський завод "РЕМА"

Підприємство

за ЄДРПОУ

Територія

14310460

за КОАТУУ 4610300000

Організаційноправова форма
господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Орган
державного
управління

за КОДУ

06024

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

32.50

Середня кількість
працівників

132

Одиниця виміру:
тис.грн.
Адреса

Україна Львiвська обл. - р-н 82300 м. Борислав
Сосюри, 45

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс
на 31.12.2012 р.
Актив

Код
рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

- залишкова вартість

010

139

139

- первісна вартість

011

146

146

- накопичена амортизація

012

(7)

(7)

Незавершені капітальні інвестиції

020

0

0

- залишкова вартість

030

9181

9461

- первісна вартість

031

21121

22278

- знос

032

( 11940 )

( 12817 )

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

(0)

(0)

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:

Основні засоби:

Довгострокові біологічні активи:

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

040

0

0

- інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної
нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

0

0

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

9320

9600

Виробничі запаси

100

5894

1419

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

30

164

Готова продукція

130

1694

2261

Товари

140

0

0

Векселі одержані

150

0

0

- чиста реалізаційна вартість

160

2444

2334

- первісна вартість

161

2444

2334

- резерв сумнівних боргів

162

(0)

(0)

- за бюджетом

170

0

0

- за виданими авансами

180

0

0

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

245

576

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

- в національній валюті

230

609

3183

- у т.ч. в касі

231

0

0

- в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

0

0

Усього за розділом II

260

10916

9937

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

20236

19537

II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Грошові кошти та їх еквіваленти:

Пасив

Код
рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

Статутний капітал

300

1935

1935

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

11351

11351

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-448

-91

Неоплачений капітал

360

(0)

(0)

Вилучений капітал

370

(0)

(0)

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

12838

13195

Частка меншості

385

0

0

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

421

Усього за розділом II

430

0

0

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

0

0

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

0

0

- з одержаних авансів

540

2382

673

- з бюджетом

550

66

417

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

78

118

- з оплати праці

580

168

250

I. Власний капітал

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

ІV. Поточні зобов’язання

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з учасниками

590

0

0

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та
групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

4704

4884

Усього за розділом IV

620

7398

6342

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

20236

19537

Примітки

д/н

Керівник

Нiмас В.М.

Головний
бухгалтер

Клиса О.П.

КОДИ
Дата(рік, місяць, 2012 | 12 |
31
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"Бориславський завод "РЕМА"

Підприємство

за ЄДРПОУ

Територія

14310460

за КОАТУУ 4610300000

Організаційноправова форма
господарювання

Акціонерне товариство

Орган
державного
управління

за КОПФГ

230

за СПОДУ

06024

за КВЕД

32.50

Вид економічної
діяльності
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття

Код
рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

010

29187

21301

Податок на додану вартість

015

4460

3489

Акцизний збір

020

(0)

(0)

025

(0)

(0)

Інші вирахування з доходу

030

(0)

(0)

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг)

035

24727

17812

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 21519 )

( 14178 )

- прибуток

050

3208

3634

- збиток

055

(0)

(0)

Інші операційні доходи

060

0

46

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок
сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

( 2496 )

( 1990 )

Витрати на збут

080

( 230 )

( 194 )

Інші операційні витрати

090

( 31 )

(0)

Валовий:

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних
активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у
наслідок сільськогосподарської діяльності

091

(0)

(0)

- прибуток

100

451

1496

- збиток

105

(0)

(0)

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

0

0

Інші доходи

130

0

0

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

131

Фінансові витрати

140

(0)

(0)

Втрати від участі в капіталі

150

(0)

(0)

Інші витрати

160

(0)

(0)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від операційної діяльності:

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток

170

451

1496

- збиток

175

(0)

(0)

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

176

0

0

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

177

(0)

(0)

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 94 )

( 361 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

- прибуток

190

357

1135

- збиток

195

(0)

(0)

- доходи

200

0

0

- витрати

205

(0)

(0)

Податки з надзвичайного прибутку

210

(0)

(0)

Частка меншості

215

0

0

- прибуток

220

357

1135

- збиток

225

(0)

(0)

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

Надзвичайні:

Чистий:

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника

Код
рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

230

17017

10610

Матеріальні затрати

Витрати на оплату праці

240

4609

3309

Відрахування на соціальні заходи

250

1733

1244

Амортизація

260

1062

833

Інші операційни витрати

270

556

448

Разом

280

24977

16444

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті

Код
рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

0.00000000

0.00000000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

0.00000000

0.00000000

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

0.00000000

0.00000000

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту
акцію

330

0.00000000

0.00000000

Дивіденди на одну просту акцію

340

0.00000000

0.00000000

Примітки

0д/н

Керівник

Нiмас В.М.

Головний
бухгалтер

Клиса О.П.

КОДИ
Дата(рік, місяць, 2012 | 12 |
31
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"Бориславський завод "РЕМА"

Підприємство

за ЄДРПОУ

Територія

14310460

за КОАТУУ 4610300000

Організаційноправова форма
господарювання

Акціонерне товариство

Орган
державного
управління

за КОПФГ

230

за СПОДУ

06024

за КВЕД

32.50

Вид економічної
діяльності
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Звіт про рух грошових коштів
за 31.12.2012 р.
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

26419

18804

Погашення векселів одержаних

015

0

0

Покупців і замовників авансів

020

742

2423

Повернення авансів

030

0

0

Установ банків відстотків за поточними рахунками

035

4

10

Бюджету податку на додану вартість

040

0

0

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

045

0

0

Отримання субсидій, дотацій

050

0

0

Цільового фінансування

060

0

0

Борників неустойки (штрафів, пені)

070

0

0

Інші надходження

080

3

170

Товарів (робіт, послуг)

090

( 14809 )

( 15115 )

Авансів

095

(0)

(0)

Повернення авансів

100

(0)

(0)

Працівникам

105

( 3811 )

( 2703 )

Витрат на відрядження

110

( 120 )

( 114 )

Стаття
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:

Витрачання на оплату:

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

( 1437 )

( 1112 )

Зобов'язань з податку на прибуток

120

( 293 )

( 253 )

Відрахувань на соціальні заходи

125

( 1838 )

( 1316 )

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових
платежів)

130

( 842 )

( 543 )

Цільових внесків

140

(0)

(0)

Інші витрачання

145

( 102 )

( 37 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

3916

214

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

3916

214

- фінансових інвестицій

180

0

0

- необоротних активів

190

134

0

- майнових комплексів

200

0

0

- відсотки

210

0

0

- дивіденди

220

0

0

Інші надходження

230

0

0

- фінансових інвестицій

240

(0)

(0)

- необоротних активів

250

( 1476 )

( 676 )

- майнових комплексів

260

(0)

(0)

Інші платежі

270

(0)

(0)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

-1342

-676

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

-1342

-676

Надходження власного капіталу

310

0

0

Отримані позики

320

0

0

Інші надходження

330

0

0

Погашення позик

340

(0)

(0)

Сплачені дивіденди

350

(0)

(0)

Інші платежі

360

(0)

(0)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

0

0

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

0

0

Чистий рух коштів за звітній період

400

2574

-462

Залишок коштів на початок року

410

609

1071

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:

Отримані:

Придбання:

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Залишок коштів на кінець року

Примітки

д/н

Керівник

Нiмас В.М.

Головний
бухгалтер

Клиса О.П.

430

3183

609

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2012 | 12 | 31
Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Бориславський завод "РЕМА"

за ЄДРПОУ

Територія

14310460

за КОАТУУ 4610300000

Організаційно-правова
форма господарювання

Акціонерне товариство

Орган державного
управління

за КОПФГ

230

за СПОДУ

06024

за КВЕД

32.50

Вид економічної діяльності
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V
Звіт про власний капітал
за 31.12.2012 р.

Стаття

Код

Статутний
капітал

Пайовий
капітал

Додатковий
вкладений
капітал

Інший
додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток

Неоплачений
капітал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

010

1935

0

0

11351

-448

0

0

0

12838

Зміна облікової політики

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на
початок року

050

1935

0

0

11351

-448

0

0

0

12838

Залишок на початок року

Вилучений
Разом
капітал

Коригування:

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка основних засобів

070

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

Дооцінка незавершеного
будівництва

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка незавершеного
будівництва

090

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130

0

0

0

0

357

0

0

0

357

Виплати власникам (дивіденди)

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до
статутного капіталу

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного
капіталу

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески до капіталу

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з
капіталу

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Викуп акцій (часток)

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій
(часток)

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплений акцій
(часток)

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка нематеріальних активів 100
Уцінка нематеріальних активів

Чистий прибуток (збиток) за
звітний період
Розподіл прибутку:

Внески учасників:

Вилучення капіталу:

Зменшення номінальної вартості
акцій

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Списання невідшкодованих
збитків

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Безкоштовно отримані активи

270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін в капіталі

290

0

0

0

0

357

0

0

0

357

Залишок на кінець року

300

1935

0

0

11351

-91

0

0

0

13195

Примітки

д/н

Керівник

Нiмас В.М.

Головний бухгалтер

Клиса О.П.

Інші зміни в капіталі:

Інформація щодо аудиторського висновку
ТзОВ аудиторська фiрма "Львiвський аудит"
79058, Львiв, вул. Замарстинiвська, 83а, Свiдоцтво № 1287
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(Звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi
Публiчного акцiонерного товариства
“Бориславський завод ”РЕМА”
станом на 31.12.2012 року
м.Львiв 02 квiтня 2013 р.
Власники цiнних паперiв, керiвництво ПАТ “Бориславський завод “РЕМА”
1. Основнi вiдомостi про пiдприємство:
Повне найменування: Публiчне акцiонерне товариство “Бориславський завод “РЕМА”
Код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України: 14310460
Мiсцезнаходження: 82300, .Львiвська обл. м.Борислав, вул.Сосюри, 45.
Дата державної реєстрацiї: зареєстровано 20.06.1996 року виконавчим комiтетом Бориславської
мiської Ради Львiвської областi.
Засновником є Фонд Державного майна (акт оцiнки вартостi цiлiсного майнового комплексу
“Бориславський завод радiоелектронної медичної апаратури” б\н вiд 14.06.1996р.на суму 1935072
грн.). Державної частки немає.
08.04.2011р.- реєстрацiя нової редакцiї статуту у зв»язку з приведенням дiяльностi товариства у
вiдповiднiсть з вимогами Закону України “Про акцiонернi товариства”.
ТОВ АФ “Львiвський аудит”
Звiт незалежного аудитора щодо фiнансової звiтностi за 2012 рiк
Форма власностi приватна.
Вiдповiдальними особами за фiнансово-господарську дiяльнiсть за звiтний перiод були :
Голова правлiння - п.Нiмас В.М.
головний бухгалтер - п.Клиса О.П.
Основним предметом дiяльностi товариства є: виробництво медичних iнструментiв i матерiалiв,
електромедичного й електротерапевтичного устатковання, запасних частин для пiдприємств по
видобуванню та переробцi нафти, видобуванню, переробцi та транспортуванню газу.
Статутний капiтал згiдно Статуту пiдприємства становить 1935072 грн. Кiлькiсть акцiй-7740288
шт. Номiнальна вартiсть акцiй-0.25 грн. Всi акцiї - простi iменнi.
Згiдно з реєстром акцiонерiв станом на 31.12.2012р. вiдкрито рахунки: фiзичним особам
акцiонерам – володiють 98,5032 % акцiй; юридичним особам акцiонерам - 8, володiють 1,4968%
акцiй; в т.ч. акцiонери, що володiють бiльш нiж 10% статутного капiталу: фiзичнi особи – 2 чол.,
володiють – 53,2781 % акцiй; юридичнi особи - вiдсутнi.
2. Опис аудиторської перевiрки
Аудиторська перевiрка пiдприємства проведена у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв
контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, зокрема до МСА
700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя
думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших
питань у звiтi незалежного аудитора».
Нами були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА 500 «Аудиторськi докази», що
вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання
аудиторських процедур ми звернули увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що
використовується нами як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi нам для
обґрунтування аудиторської думки та звiту. За своїм характером докази є сукупними i
отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, якi виконувались в

процесi аудиту.
Аудиторський висновок пiдготовлений вiдповiдно до «Вимог до аудиторського висновку при
розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», затверджених рiшенням Державної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011р. №1360, зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї
України 28.11.2011р. за №1358/20096.
ТОВ АФ «Львiвський аудит»
Звiт незалежного аудитора щодо фiнансової звiтностi за 2012 рiк
У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час пере¬вiрки до
уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на
одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок.
Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на обґрунтування
сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих
принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в
Українi, чинним протягу перiоду перевiрки.
Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень
фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор
розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання
суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi
вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього
контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних
облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та
загального подання фiнансової звiтностi.
Поставленi цiлi до аудиторської перевiрки:
висловити професiйну думку незалежного аудитора щодо достовiрностi фiнансових звiтiв ПАТ
“Бориславський завод “РЕМА” за 2012р. та її вiдповiдностi встановленим нормам складання
фiнансової звiтностi.
До перевiрки наданi:
-установчi документи ПАТ “Бориславський завод “РЕМА”;
- первинна документацiя та регiстри аналiтичного та синтетичного бухгалтерського облiку;
- податкова звiтнiсть;
- наказ про облiкову полiтику;
- баланс пiдприємства станом на 31.12.2012 року (форма № 1), звiт про фiнансовi результати за
2012 рiк (форма № 2), звiт про рух грошових коштiв (форма №3), звiт про власний капiтал (форма
№4), примiтки до рiчної фiнансової звiтностi (форма №5) за 2012 рiк..
Товариство веде бухгалтерський облiк згiдно з обраною облiковою полiтикою, принципи якої
залишились незмiнними протягом перiоду, що перевiрявся..
Аудиторська перевiрка була спланована i виконана з метою збору достовiрних даних про те, що
фiнансовi звiти товариства не мiстять суттєвих помилок.
Пiд час аудиторської перевiрки застосовувались методи тестування правильностi даних,
вiдображених у фiнансовiй звiтностi, шляхом здiйснення аналiзу доказiв, якi
ТОВ АФ «Львiвський аудит»
Звiт незалежного аудитора щодо фiнансової звiтностi за 2012 рiк
пiдтверджують суми, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, в т.ч. аналiзу принципiв бухгалтерського
облiку, якi застосовувались при пiдготовцi звiтностi, вiдповiдностi даних, наданих у фiнансовiй
звiтностi даним бухгалтерського облiку та первинної документацiї, аналiзу облiкової полiтики
товариства.
При застосуваннi процедур перевiрки використовувався принцип суттєвостi, вiдповiдно до якого
виявленню пiдлягають суттєвi помилки, що можуть вплинути на показники фiнансової звiтностi.
Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є надання аудиторо¬вi можливостi
висловити думку стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з
визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi.

На нашу думку, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для
висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок складено вiдповiдно до пункту 15
частини другої статтi 7, пунктiв 8, 9, 13 статтi 8 Закону України «Про державне регулювання
ринку цiнних паперiв в Українi», статтi 40 Закону України «Про цiннi папери та
фондовий ринок», Законiв України «Про аудиторську дiяльнiсть», «Про акцiонернi товариства»,
Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх
послуг, а також рiшення Аудиторської палати України вiд 31.03.2011 № 122/2 «Про порядок
застосування в Українi Стандартiв аудиту та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв» з
урахуванням вимог Положення щодо пiдгото¬вки аудиторських висновкiв, якi подаються до
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та
професiйними учасниками фо¬ндового ринку (затвердженого рiшенням Державної комiсiї з
цiнних паперiв та фондово¬го ринку вiд 29 вересня 2011р. №1360), зареєстрованого в Мiнiстерствi
юстицiї України 28.11.2011 р. за № 1358/20096.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають
на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та
витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.
3. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення
фiнансових звiтiв
Згiдно з МСА 200 управлiнський персонал бере на себе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової
звiтностi вiдповiдно до застосовної концептуальної основи фiнансової звiтностi, а також за такий
внутрiшнiй контроль, який вiн вважає необхiдним для складання фiнансової звiтностi, що не
мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки, вибiр та застосування
вiдповiдної полiтики, облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за виконання значних правочинiв (10 i
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бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi,
стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону
України «Про акцiонернi товариства»; наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою
звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних
паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю; невiдповiдного використання
управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на
основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента у вiдповiдностi з вимогами МСА №
200«Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних
стандартiв аудиту».
4. Вiдповiдальнiсть аудитора за надання висновку стосовно фiнансової звiтностi
Аудитор несе вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо наданих для перевiрки фiнансових
звiтiв та iнших документiв товариства на пiдставi аудиторської перевiрки за результатами
операцiй з 01.01.2012р. по 31.12.2012р..
Аудит проводився вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, якi вимагають вiд аудитора
дотримання етичних вимог, а також планування i виконання аудиту для отримання обґрунтованої
впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо
сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора включно
з оцiнкою ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки.
Отриманi аудиторськi докази забезпечують достатню та вiдповiдну основу для висловлення
аудиторської думки.
Аудиторський висновок, який подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового
ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, повинен бути складений вiдповiдно до
вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та
супутнiх послуг , зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової
звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706

«Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора», МСА 720
„Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену
аудитором фiнансову звiтнiсть”, МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства,
при аудитi фiнансової звiтностi».
5. Висловлення думки аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСА
700,705.
Концептуальною основою фiнансової звiтностi, яку використано для пiдготовки фiнансових звiтiв,
є законодавство України.
На думку аудитора, фiнансова звiтнiсть пiдприємства складена на основi дiйсних облiкових даних
i в цiлому об’єктивно вiдображає фактичний фiнансовий стан ПАТ
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“Бориславський завод “РЕМА” станом на 31.12.2012р. за результатами операцiй за перiод з
01.01.2012р. по 31.12.2012р.
Аудитором перевiрено наступнi форми фiнансової звiтностi товариства: консолiдований баланс
пiдприємства станом на 31.12.2012 року (форма № 1), звiт про фiнансовi результати за 2012 рiк
(форма № 2), звiт про рух грошових коштiв (форма №3), звiт про власний капiтал (форма №4),
примiтки до рiчної фiнансової звiтностi (форма №5) за 2012 рiк.
На думку аудитора, перевiрка проведена з достатнiм рiвнем впевненостi в тому, що масштаб
аудиторських робiт надає можливiсть виявлення всiх суттєвих вiдхилень вiд дiючих на момент
перевiрки вимог дiючого законодавства.
В результатi проведення аудиторської перевiрки встановлено, що в перiодi, який перевiрявся,
фiнансова звiтнiсть складена на основi реальних даних бухгалтерського облiку та вiдповiдно до
вимог Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi i не мiстить
iстотних суперечностей.
У процесi аудиторської перевiрки аудиторами було отримано достатньо свiдоцтв, якi дозволяють
зробити висновок про вiдображення та розкриття iнформацiї щодо активiв, зобов’язань та
власного капiталу, згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
6. Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки
Аудитор звертає увагу, що фiнансова звiтнiсть за 2012 рiк вперше складена за МСФЗ. Аудитор
звертає увагу користувачiв звiтностi, що в 2012 роцi переоцiнка вартостi основних засобiв до їх
справедливої вартостi не проводилась i основнi засоби облiковуються по вартостi придбання.
Аудитор звертає увагу користувачiв звiтностi, що в 2012 роцi Товариством були допущенi деякi
невiдповiдностi в частинi ведення бухгалтерського облiку та складаннi фiнансової звiтностi. Так,
Товариство не встановлено порiг суттєвостi щодо вартостi основних засобiв. Умовнi зобов»язання
не аналiзуються i не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi. Проте, названi моменти мають
обмежений вплив на та не впливають на загальний фiнансовий стан Товариства.
На думку аудитора, фiнансовi звiти, складенi за концептуальною основою – Нацiональними
Положеннями (Стандартами) бухгалтерського облiку, i вперше трансформованi до МСФЗ. За
порiвняльний перiод звiтнiсть не трансформувалась. Основнi засоби оцiненi за iсторичною
вартiстю. Трансформацiя до справедливої вартостi не здiйснена. За результатами аудиту не
встановлено iншої iнформацiї про дiї, що вiдбулися чи можуть вiдбутися протягом звiтного року
та можуть вплинути на фiнансово- господарський стан ТОВАРИСТВА i можуть призвести до
значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених ст.41 Закону України «Про цiннi папери та
фондовий ринок» вiд 23.06.2006 року №3480-YI, зi змiнами та доповненнями. У ходi роботи ми
пiдтверджуємо, що загальний порядок облiку активiв, зобов`язань, пасивiв, викладених у цьому
висновку, вiдповiдає вимогам законодавчих та нормативних актiв України.
7. Умовно-позитивна думка аудитора
ПАТ “Бориславський завод “РЕМА” розпочало застосування мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi (МСФЗ) у звiтному перiодi, але не в повному обсязi у зв'язку iз розбiжнiстю вимог
законодавства України та МСФЗ щодо фiнансової звiтностi, тому аудитор
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не має можливостi пiдтвердити фiнансову звiтнiсть товариства як таку, що повнiстю вiдповiдає
МСФЗ. Аудитор висловлює умовно-позитивну думку, що фiнансовi звiти справедливо та
достовiрно вiдображають фiнансовий стан емiтента станом на 31 грудня 2012 року згiдно з
визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi, складенi та розкритi вiдповiдно
вимогам законодавства України i прийнятої облiкової полiтики пiдприємства, але не в повному
обсязi вiдповiдають МСФЗ. Iнформацiя, отримана внаслiдок застосування аналiтичних процедур,
зiбраних доказiв, дає достатню впевненiсть у тому, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить
суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства чи помилок.8. Примiтки до фiнансової звiтностi
8.1 Примiтки до форми №1 Баланс станом на 31.12.2012 року
Дата переходу ПАТ “Бориславський завод “РЕМА” на МСФЗ - 01.01.2012р. Вiдповiдно до Листа
Нацiонального банку України, Мiнiстерства фiнансiв України, Держаної служби статистики
України вiд 07.12.2011р., п. 7 "У разi, якщо дата переходу на МСФЗ - 01.01.2012р.: у фiнансовiй
звiтностi за звiтний перiод 2012 р. не наводиться порiвняльна iнформацiя за 2011 рiк (крiм
балансу)".
Нематерiальнi активи пiдприємства облiковуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi
згiдно з МСБО 38 "Нематерiальнi активи". Нематерiальними активами признаються контрольованi
товариством немонетарнi активи, якi не мають матерiальної форми, можуть бути iдентифiкованi
окремо вiд пiдприємства та використовуються пiдприємством протягом перiоду бiльше 1 року
(або операцiйного циклу) для виробництва, торгiвлi, в адмiнiстративних цiлях або передачi в
оренду iншим особам. Згiдно з МСФЗ 38 "Нематерiальнi активи" в статтi "Нематерiальнi активи"
наводиться собiвартiсть або переоцiнена вартiсть нематерiальних активiв, за вирахуванням
накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Нематерiальнi активи
облiковуються по iсторичнiй вартостi, з урахуванням необхiдних витрат по доведенню до
придатного до використання стану, включаючи мита, витрати по доставцi та податки, що не
повертаються. Собiвартiсть внутрiшньо створеного нематерiального активу складається зi всiх
витрат на створення, виробництво та пiдготовку активу до використання. Наступнi витрати на
нематерiальний актив збiльшують собiвартiсть нематерiального активу, якщо iснує ймовiрнiсть
того, що цi витрати призведуть до генерування активiв майбутнiх економiчних переваг, якi
перевищать його первiсно оцiнений рiвень ефективностi; цi затрати можливо достовiрно оцiнити
та вiднести до вiдповiдного активу. Якщо наступнi витрати на нематерiальний актив необхiднi для
пiдтримки попередньо оцiненої ефективностi активу, вони признаються витратами перiоду. Змiна
первiсної вартостi та параметрiв амортизацiї нематерiального активу допускається у випадку
перегляду лiцензiйної угоди. Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв виконується
щомiсячно прямолiнiйним методом, виходячи зi строку корисного використання. Строк корисного
використання визначається при вводi в експлуатацiю. Станом на 31.12.2012 року нематерiальнi
активи складають:
Первiсна вартiсть 146 тис. грн., накопичена амортизацiя 7 тис. грн. Залишкова вартiсть 139 тис.
грн. Протягом 2012 р. надiйшло нематерiальних активiв на суму 0 тис. грн., нараховано
амортизацiю за рiк 0 тис. грн. Стаття звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупнi доходи), в
яку включено амортизацiю нематерiальних активiв: рядок 070 "Адмiнiстративнi витрати".
(Iнформацiю наведено згiдно вимог МСБО 38). Придбанi нематерiальнi активи зараховуються на
баланс за первiсною вартiстю. Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним
методом кожного мiсяця.
Згiдно з МСФЗ 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть" сума iнвестицiйної нерухомостi вiдображає
справедливу вартiсть нерухомостi, утримуваної пiдприємством з метою отримання орендних
платежiв та/або збiльшення вартостi капiталу, а не для використання у виробництвi (при
постачання товарiв, наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей), або для продажу в
ТОВ АФ “Львiвський аудит”
Звiт незалежного аудитора щодо фiнансової звiтностi за 2012 рiк
звичайному ходi дiяльностi.
Основнi засоби пiдприємства облiковуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi у
вiдповiдностi до МСБО 16 "Основнi засоби". Основнi засоби - це активи, що: використовуються
пiдприємством для основної дiяльностi, для здавання в оренду iншим компанiям, або для

адмiнiстративних цiлей; якi передбачається використовувати протягом бiльше одного року; не
передбачаються до перепродажу; здатнi приносити економiчнi вигоди в майбутньому; можуть
бути надiйно оцiненi.
В статтi "Основнi засоби" згiдно з МСБО 16 "Основнi засоби" наводиться валова балансова
вартiсть основних засобiв (вартiсть основних засобiв пiсля вирахування суми накопиченої
амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi) на початок i кiнець звiтного
перiоду. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду складає 21121 тис. грн.,
на кiнець – 22278 тис.грн. На протязi 2012 року придбано основних засобiв на суму 1476 тис.грн.,
в т.ч. верстати (5 одиниць ) на суму 667 тис. грн., транспортнi засоби (3 одиницi) на суму 741 тис.
грн., iнструменти, прилади та iнвентар на суму 68 тис. грн. Накопичена амортизацiя на початок
звiтного перiоду дорiвнює 11940 тис. грн., на кiнець – 12817 тис. грн. Придбанi основнi засоби
зараховуються на баланс за первiсною вартiстю. Основнi засоби приймаються до облiку в момент
переходу до пiдприємства права власностi та вiдображаються на рахунку "Основнi засоби до
вводу в експлуатацiю". При вводi в експлуатацiю основнi засоби переводяться на рахунок
"Основнi засоби". Основнi засоби облiковуються по iсторичнiй вартостi придбання, з урахуванням
необхiдних витрат по приведенню до стану придатного до використання, включаючи мита,
витрати по доставцi та податки, що не повернуться. Виготовленi власними силами об'єкти
основних засобiв оцiнюються по фактичним прямим витратам на їх створення. В момент вводу в
експлуатацiю їх вартiсть порiвнюється з вартiстю вiдшкодування у вiдповiдностi до МСБО 36
"Знецiнення активiв". Витрати збiльшують вартiсть основного засобу у випадку, якщо витрати
суттєво полiпшують продуктивнiсть основного засобу i збiльшують строк корисного
використання основного засобу. Iншi витрати вiдображаються на рахунку прибуткiв та збиткiв в
тому перiодi, в якому вони були понесенi. Для нарахування амортизацiї об'єктiв основних засобiв
використовується прямолiнiйний метод, зменшення залишкової вартостi, для малоцiнних
необоротних матерiальних активiв - у сумi 100 % їхньої вартостi у першому мiсяцi використання
таких об'єктiв, iнших необоротних матерiальних активiв та нематерiальних активiв прямолiнiйний метод.
Загальна балансова вартiсть запасiв наводиться згiдно з МСБО 2 "Запаси" та складає на початок
звiтного перiоду 5894 тис. грн., на кiнець – 1419 тис. грн. У валюту балансу включенi вартiсть
виробничих запасiв. У первiсну вартiсть запасiв включається: фактичнi суми, що сплаченi
постачальнику, згiдно договору; витрати на заготовку; витрати на транспортування; витрати на
вантажно-розвантажувальнi роботи; витрати по вiддiлу постачання; iншi витрати, що
безпосередньо зв'язанi з придбанням запасiв. Витрати, не пов'язанi з придбанням запасiв,
облiковуються на рахунках 91 i 92. Якщо запаси отриманi безкоштовно, то їхньою первiсною
вартiстю є їх справедлива вартiсть. Якщо запаси отриманi у статутний капiтал пiдприємства, то
їхньою первiсною вартiстю є погоджена учасниками пiдприємства справедлива вартiсть. Якщо
запаси отриманi в обмiн на подiбнi запаси, то первiсною вартiстю отриманих запасiв є балансова
вартiсть переданих запасiв. У випадках, коли балансова вартiсть переданих запасiв перевищує їх
справедливу вартiсть, первiсною вартiстю придбаних запасiв буде справедлива вартiсть переданих
запасiв. Рiзниця мiж ними списується на витрати звiтного перiоду. Якщо запаси придбанi в обмiн
на неподiбнi активи, то первiсною вартiстю придбаних запасiв є їхня справедлива вартiсть. Оцiнка
вибуття запасiв (вiдпуск у виробництво, продаж, безоплатна передача и т. п.) в бухгалтерському
облiку здiйснюється: для запасiв, що не є взаємозамiнними, а також для товарiв чи послуг,
виконаних та призначених для спецiальних проектiв, собiвартiсть повинна визначатися шляхом
специфiчної iдентифiкацiї iндивiдуальних затрат; для iнших категорiй запасiв собiвартiсть запасiв
визначається методом "перше надiйшов - перший вибув" (ФIФО). На пiдприємствi оцiнка вибуття
запасiв
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здiйснюється по методу ФIФО (за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв).
Сума торгiвельної дебiторської заборгованостi, а також iншої поточної дебiторської
заборгованостi облiковується за амортизованою собiвартiстю (згiдно з МСБО 39) та включає

наступнi статтi: - Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, що наводиться в балансi
за чистою реалiзацiйною вартiстю та становить на початок звiтного перiоду 2444 тис. грн., на
кiнець – 2334 тис. грн. - Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом (на початок
звiтного року – 0 тис. грн., на кiнець – 0 тис. грн.). –Дебiторська заборгованiсть за виданими
авансами (на початок року – 0 тис.грн.; на кiнець року – 0 тис.грн. Iнша поточна дебiторська
заборгованiсть на початок 2012 року становить 245 тис. грн., на кiнець 2012 року – 576 тис. грн.
Для цiлей бухгалтерського облiку до грошових коштiв вiдносяться грошi у будь-якiй формi:
грошова готiвка, поточнi рахунки у банках, кошти в дорозi. До еквiвалентiв грошових коштiв
вiдносяться короткостроковi (зi строком погашення не бiльше 3-х мiсяцiв), високолiквiднi
вкладення, легко перетворюванi в заздалегiдь вiдому суму грошових коштiв, що пiддаються
незначному ризику змiни їх вартостi, як, наприклад, чековi книжки i вклади по депозитах. Векселi,
навiть короткостроковi, не є еквiвалентами грошових коштiв. Банкiвськi овердрафти включаються
у позиковi кошти у складi поточних зобов'язань. Фiнансова звiтнiсть Товариства складається у
нацiональнiй валютi України - гривнi, яка є функцiональною валютою. Стаття "Грошовi кошти та
їх еквiваленти" включає суму грошових коштiв, а також вартiсть короткострокових
високолiквiдних iнвестицiй, якi вiльно конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким
притаманний незначний ризик змiн вартостi, та наводиться в балансi в нацiональнiй валютi в сумi
609 тис. грн. на початок звiтного перiоду та 3183 тис. грн. на кiнець звiтного перiоду, що
включають у тому числi грошовi кошти в касi: 0 тис. грн. на початок та 0 тис. грн. на кiнець
звiтного перiоду.
Згiдно концептуальної основи МСФЗ, у даному звiтi не передбачено вiдображення статтi "Витрати
майбутнiх перiодiв". У Балансi, складеному за П(с)БО, вiдсутнi витрати майбутнiх перiодiв.
.
Статутний капiтал Товариства на початок i на кiнець звiтного перiоду не змiнювався та становить
1935 тис. грн.Iнший додатковий капiтал становить 11351 тис.грн. на початок та на кiнець звiтного
перiоду.
Нерозподiлений збиток на 01.01.2012р. становить (448) тис.грн.; на 31.12.2012р. дорiвнює (91) тис.
грн. Резервний капiтал становить на початок звiтного року 0 тис. грн., на кiнець – 0 тис. грн.
Зобов'язання - це заборгованiсть пiдприємства, яка виникла в результатi минулих подiй i
погашення якої в майбутньому, як очiкується, приведе до зменшення ресурсiв пiдприємства, що
утворюють економiчнi вигоди. Зобов'язання вiдображаються у бухгалтерському облiку та
фiнансовiй звiтностi тiльки тодi, коли: їх оцiнка може бути достовiрно визначена; iснує
вiрогiднiсть зменшення економiчних вигод в майбутньому в результатi їх погашення.
Оцiнка поточної кредиторської заборгованостi здiйснюється по первиннiй вартостi, яка дорiвнює
справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг.
Кредиторська заборгованiсть - це зобов'язання пiдприємства, до яких входять довгостроковi та
поточнi зобов'язання, забезпечення та ранiше непередбаченi зобов'язання, що не враховуються.
Визнання доходiв i витрат.
Доходи пiдприємства визнаються на основi принципу нарахування, коли iснує упевненiсть, що в
результатi операцiї станеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу може бути достовiрно
визначена. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визнається тодi, коли фактично здiйснений перехiд вiд
продавця до покупця значних ризикiв, переваг i контроль над активами (товар вiдвантажений i
право власностi передане), i доход вiдповiдає усiм критерiям визнання у вiдповiдностi з МСБО 18.
Сума торгiвельної та iншої кредиторської заборгованостi мiстить суми кредиторської
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заборгованостi за придбанi товари (послуги), а також iншої поточної кредиторської
заборгованостi, що виникла в ходi нормального операцiйного циклу суб'єкта господарювання та
включає наступнi статтi:. - Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги становить на
початок звiтного перiоду 0 тис. грн., на кiнець – 0 тис. грн. Поточнi зобов»язання з одержаних
авансiв – 2382 тис.грн. на початок року; 673 тис.грн. на кiнець року; Поточнi зобов'язання за
розрахунками з бюджетом (на початок – 66 тис. грн., на кiнець – 417 тис. грн.) - Поточнi
зобов'язання за розрахунками зi страхування (на початок – 78 тис. грн., на кiнець – 118 тис. грн.) -

Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi (на початок – 168 тис. грн., на кiнець – 250
тис. грн.).
Згiдно концептуальної основи МСФЗ у звiтi не повиннi наводитися данi про первiсну вартiсть та
знос основних засобiв, про первiсну вартiсть та накопичену амортизацiю нематерiальних активiв
та довгострокових бiологiчних активiв, про первiсну вартiсть та знос iнвестицiйної нерухомостi,
про первiсну вартiсть та резерв сумнiвних боргiв дебiторської заборгованостi за товари, роботи,
послуги. Але, згiдно ЛИСТА МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ вiд 01.01.2013р. №31-0841006-5/188, фiнансова звiтнiсть за 2012 рiк складається за формами, встановленими П(с)БО. Форма
звiту №1 "Баланс" передбачає наведення вище зазначених даних, тому така iнформацiя розкрита
емiтентом. Iнших статей доходiв та витрат, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру
окремо, у Товариства немає.
.
8.2 Примiтки до форми №2 Звiт про фiнансовi результати за 2012 рiк
Дата переходу ПАТ “Бориславський завод “РЕМА” на МСФЗ - 01.01.2012р. Вiдповiдно до Листа
Нацiонального банку України, Мiнiстерства фiнансiв України, Держаної служби статистики
України вiд 07.12.2011р., п. 7 "У разi, якщо дата переходу на МСФЗ - 01.01.2012р.: у фiнансовiй
звiтностi за звiтнi перiоди 2012 р. не наводиться порiвняльна iнформацiя за 2011 рiк (крiм
балансу)". Згiдно з МСБО у звiтi не наводяться данi про ПДВ та ПДВ-подiбнi податки, що
включенi у склад доходу (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг). Але, згiдно
ЛИСТА МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ вiд 01.01.2013р. №31-08410-06-5/188, фiнансова
звiтнiсть за 2012 рiк складається за формами, встановленими П(с)БО. Форма звiту №2 "Звiт про
фiнансовi результати" передбачає наведення даних про суму ПДВ, тому така iнформацiя розкрита
емiтентом. Згiдно з МСБО 1 розкриваємо додаткову iнформацiю про характер адмiнiстративних
витрат. Адмiнiстративнi витрати за звiтний перiод становлять 2496 тис. грн., в тому числi:
матерiальнi затрати -280 тис. грн., витрати на оплату працi -1340 тис. грн., вiдрахування на
соцiальнi заходи -504 тис. грн., амортизацiя -146 тис. грн., iншi операцiйнi витрати -226 тис. грн.
Згiдно з МСБО 1 розкриваємо додаткову iнформацiю про характер витрат на збут. Витрати на збут
за звiтний перiод становлять 230 тис. грн., в тому числi: витрати на оплату працi -82 тис. грн.,
вiдрахування на соцiальнi заходи -31 тис. грн., iншi операцiйнi витрати -117 тис. грн.
Iнших статей доходiв та витрат, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у
Товариства немає.
8.3 Примiтки до форми №3 Звiт про рух грошових коштiв за 2012 рiк
Дата переходу ПАТ “Бориславський завод “РЕМА” на МСФЗ - 01.01.2012р. Вiдповiдно до Листа
Нацiонального банку України, Мiнiстерства фiнансiв України, Держаної служби статистики
України вiд 07.12.2011р., п. 7 "У разi, якщо дата переходу на МСФЗ - 01.01.2012р.: у фiнансовiй
звiтностi за звiтнi перiоди 2012 р. не наводиться порiвняльна iнформацiя за 2011 рiк (крiм
балансу)". Згiдно з МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв" для звiтування про
ТОВ АФ “Львiвський аудит”
Звiт незалежного аудитора щодо фiнансової звiтностi за 2012 рiк
грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi обраний прямий метод, згiдно з яким розкривається
iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв (валових виплат грошових
коштiв). Прямий метод надає iнформацiю, яка може бути корисною для оцiнки майбутнiх
грошових потокiв i яку не можна отримати iз застосуванням непрямого методу. Згiдно з прямим
методом, iнформацiю про основнi класи валових надходжень грошових коштiв i валових виплат
грошових коштiв можна отримати з облiкових регiстрiв суб'єкта господарювання або шляхом
коригування продажу, собiвартостi проданої продукцiї (дохiд у виглядi вiдсоткiв та подiбний
дохiд, витрати на виплату вiдсоткiв та подiбнi витрати для фiнансової установи), а також iнших
статей у звiтi про сукупнi доходи щодо змiн протягом перiоду в запасах i дебiторськiй та
кредиторськiй заборгованостi вiд операцiйної дiяльностi, iнших не грошових статей та iнших
статей, для яких вплив грошових коштiв є грошовими потоками вiд iнвестицiйної або фiнансової
дiяльностi. Непрямий метод, згiдно з яким прибуток чи збиток коригується вiдповiдно до впливу
операцiй не грошового характеру, не може бути використаний у зв'язку з тим, що не грошових

операцiй iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi протягом звiтного року не було. Звiт про рух
грошових коштiв надає iнформацiю, яка дає користувачам змогу оцiнювати змiни в чистих
активах суб'єкта господарювання, його фiнансовiй структурi (у тому числi лiквiднiсть та
платоспроможнiсть), а також здатнiсть впливати на суми та строки грошових потокiв з метою
пристосування до змiнюваних обставин та можливостей. Iнформацiя про грошовi потоки є
корисною для оцiнки здатностi суб'єкта господарювання генерувати грошовi кошти та їх
еквiваленти; вона також дає користувачам змогу розробляти моделi для оцiнки та порiвняння
теперiшньої вартостi майбутнiх грошових потокiв рiзних суб'єктiв господарювання. Вона також
пiдвищує ступiнь зiставностi звiтностi про результати дiяльностi рiзних суб'єктiв господарювання,
оскiльки запобiгає впливу рiзних пiдходiв до облiку однакових операцiй та подiй. МСБО 7 не
надає чiтких вказiвок щодо класифiкацiї потокiв грошових коштiв з податкiв, що пiдприємство має
у якостi податкового агента, що дiє вiд iменi третiх осiб у тому випадку, коли воно використовує
прямий метод для представлення потокiв грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Прикладом
таких податкiв є ПДВ (податок на додану вартiсть). Тому сума цього податку може надаватися
окремими рядками у звiтi для того, щоб окремо вiдобразити вплив такого податку на потоки
грошових коштiв., або вiдображатися у складi надходжень вiд клiєнтiв та платежiв
постачальникам. Таким чином, суми, представленi у статтi "Надходження вiд реалiзацiї продукцiї
(товарiв, робiт, послуг)" Звiту про рух грошових коштiв, не пiдлягають коригуванню. Згiдно
МСБО 7, кожен з грошових потокiв вiд вiдсоткiв та дивiдендiв, отриманих i сплачених,
розкривається окремо. Кожен з них класифiкується на послiдовнiй основi в будь-якi перiоди як
операцiйна, iнвестицiйна або фiнансова дiяльнiсть. Загальна сума вiдсоткiв, сплачених протягом
звiтного перiоду, розкривається у звiтi про рух грошових коштiв незалежно вiд того, чи вона
визнається як витрати у прибутку або збитку, чи капiталiзується вiдповiдно до МСБО 23 "Витрати
на позики". Сплаченi вiдсотки й отриманi вiдсотки та дивiденди, як правило, класифiкують для
фiнансової установи як грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi. Проте немає одностайної
думки щодо класифiкацiї таких грошових потокiв для iнших суб'єктiв господарювання. Сплаченi
вiдсотки й отриманi вiдсотки та дивiденди можна класифiкувати як грошовi потоки вiд
операцiйної дiяльностi, оскiльки вони входять до визначення прибутку або збитку. Допустимою
також є класифiкацiя сплачених вiдсоткiв та отриманих вiдсоткiв i дивiдендiв, вiдповiдно, як
грошових потокiв вiд фiнансової та iнвестицiйної дiяльностi, тому що вони є витратами на
одержання фiнансових ресурсiв або доходами вiд iнвестицiї. Сплаченi дивiденди можна
класифiкувати як рух грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi, оскiльки вони є витратами на
одержання фiнансових ресурсiв. Допустимою також є класифiкацiя сплачених дивiдендiв як
компонента грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi для полегшення оцiнки користувачами
фiнансової звiтностi здатностi суб'єкта господарювання сплачувати дивiденди з грошових потокiв
вiд операцiйної дiяльностi. Таким чином, така класифiкацiя не суперечить П(с)БО та не пiдлягає
коригуванню у даному звiтi. Грошовi кошти Товариства на 31.12.2012р.
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складаються з коштiв в нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi, що знаходяться в банку на
поточних рахунках в сумi 3183 тис. грн. у т. ч. у касi Товариства - 0 тис. грн. Разом грошових
коштi в нацiональнiй валютi - 3183 тис. грн.; в iноземнiй валютi – 0 тис.грн. Згiдно МСБО 7 "Звiт
про рух грошових коштiв" розкриваємо iнформацiю про полiтику, яку приймає суб'єкт
господарювання для визначення складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв. У звiтi вiдображено
рух грошових коштiв вiд операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi. Операцiйна
дiяльнiсть полягає в отриманнi прибутку вiд звичайної дiяльностi. Операцiйна дiяльнiсть є
основним видом дiяльностi Товариства з отримання доходу. Рух грошових коштiв вiд операцiйної
дiяльностi виникає, головним чином, як результат основної дiяльностi Товариства, що приносить
доходи, а саме: надходження грошових коштiв вiд продажу товарiв та надання послуг; виплати
грошових коштiв постачальникам товарiв та послуг; грошовi надходження вiд нагород рiзного
характеру, комiсiйних зборiв, виплати грошових коштiв працiвникам та виплати за їх дорученням.
Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi за звiтний перiод становить - 3916 тис.
грн.

Згiдно МСБО 7, лише витрати, наслiдком яких є визнаний актив у звiтi про фiнансовий стан,
можуть бути класифiкованi як iнвестицiйна дiяльнiсть. Iнвестицiйна дiяльнiсть - це придбання та
продаж необоротних активiв, у тому числi активiв, вiднесених до довгострокових фiнансових
iнвестицiй, iнших вкладень, що не розглядаються як грошовi еквiваленти. Згiдно МСБО 7,
грошовий потiк вiд iнвестицiйної дiяльностi включає виплати грошових коштiв для придбання
основних засобiв, нематерiальних активiв та iнших довгострокових активiв. Цi виплати
охоплюють також тi, що пов'язанi з капiталiзованими витратами на розробки та будiвництво
власними силами; надходження грошових коштiв вiд продажу основних засобiв, нематерiальних
активiв, а також iнших довгострокових активiв; виплати грошових коштiв для придбання власного
капiталу або боргових iнструментiв iнших суб'єктiв господарювання, а також часток у спiльних
пiдприємствах (iншi, нiж виплати за iнструменти, що визнаються як еквiваленти грошових коштiв
або утримуються для дилерських чи торговельних цiлей); надходження грошових коштiв вiд
продажу власного капiталу або боргових iнструментiв iнших суб'єктiв господарювання, а також
часток у спiльних пiдприємствах (iншi, нiж надходження за iнструменти, що визнаються як
еквiваленти грошових коштiв або утримуються для дилерських чи торговельних цiлей); аванси
грошовими коштами та позики, наданi iншим сторонам (iншi, нiж аванси i позики, здiйсненi
фiнансовою установою); надходження грошових коштiв вiд повернення авансiв та позик (iнших,
нiж аванси та позики фiнансової установи), наданих iншим сторонам; виплати грошових коштiв за
ф'ючерсними i форвардними контрактами, опцiонами та контрактами "своп", окрiм випадкiв, коли
такi контракти укладаються для дилерських чи торговельних цiлей або виплати класифiкуються як
фiнансова дiяльнiсть; та надходження грошових коштiв вiд ф'ючерсних i форвардних контрактiв,
опцiонiв та контрактiв "своп", окрiм випадкiв, коли такi контракти укладаються для дилерських чи
торговельних цiлей або надходження класифiкуються як фiнансова дiяльнiсть. Чистий рух
грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi за звiтний перiод становить -1342 тис. грн.
(видаток). За звiтний рiк чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi (видаток)
збiльшився на 666 тис. грн.
Фiнансова дiяльнiсть - це надходження чи використання коштiв, що мали мiсце в результатi емiсiї
цiнних паперiв, викупу власних акцiй, виплата дивiдендiв, погашення зобов'язань за борговими
цiнними паперами. Згiдно МСБО 7 грошовi потоки вiд фiнансової дiяльностi включають
надходження грошових коштiв вiд випуску акцiй або iнших iнструментiв власного капiталу;
виплати грошових коштiв власникам для придбання або викупу ранiше випущених акцiй суб'єкта
господарювання; надходження грошових коштiв вiд випуску незабезпечених боргових зобов'язань,
позик, векселiв, облiгацiй, iпотек, а також iнших короткострокових або довгострокових позик;
виплати грошових коштiв для погашення позик; виплати грошових коштiв орендарем для
зменшення iснуючої заборгованостi, пов'язаної з фiнансовою орендою. Чистий рух грошових
коштiв вiд фiнансової дiяльностi за звiтний перiод становить 0 тис. грн. Залишок коштiв на кiнець
року становить 3183 тис. грн. У звiтному роцi залишок коштiв
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збiльшився на 2574 тис. грн. Iнших статей, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру
окремо, у Товариства немає.
8.4 Примiтки до форми №4 Звiт про власний капiтал за 2012 рiк
Дата переходу ПАТ “Бориславський завод “РЕМА” на МСФЗ - 01.01.2012р. Вiдповiдно до Листа
Нацiонального банку України, Мiнiстерства фiнансiв України, Держаної служби статистики
України вiд 07.12.2011р., п. 7 "У разi, якщо дата переходу на МСФЗ - 01.01.2012р.: у фiнансовiй
звiтностi за звiтнi перiоди 2012 р. не наводиться порiвняльна iнформацiя за 2011 рiк (крiм
балансу)". Згiдно з МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi", звiт про змiни у власному капiталi
включає таку iнформацiю: на 31.12.2012 чистий прибуток становить 357 тис. грн. Власний капiтал
Товариства складається зi Статутного капiталу - 1935 тис. грн. (змiн у звiтному роцi не вiдбулося),
Iнший додатковий капiтал в сумi 11351 тис.грн. Резервного капiталу: 0 тис. грн. на початок та 0
тис, грн. на кiнець звiтного року; Нерозподiленого збитку: (448) тис. грн. - на початок звiтного
року, (91) тис. грн. - на кiнець звiтного року. Статутний капiтал Товариства ПАТ “Бориславський

завод “РЕМА” не змiнювався у 2012 роцi. Зареєстрований статутний капiтал становить 1935 тис.
грн., який станом на 31.12.2012р. внесено в повному обсязi. Статутний капiтал Товариства
подiлений на 600164 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,60 грн. Акцiонери товариства
надiленi всiма правами, пов'язаними з акцiями та передбаченими законодавством України.
Привiлей чи обмежень, пов'язаних з акцiями, в тому числi по розподiлу дивiдендiв та поверненню
капiталу, немає. Iнших статей, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у
Товариства немає. Iнших суттєвих змiн у фiнансових результатах i грошових потоках не
вiдбулося.
9. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається
шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих
до розрахунку.
Вартiсть чистих активiв товариства визначена з урахуванням «Методичних рекомендацiй щодо
визначення вартостi чистих активiв товариств», якi схваленi рiшенням Державної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. №485.
Станом на 31.12.2012р.вартiсть чистих активiв товариства становить 13 195 тис.грн., що
перевищує розмiр статутного капiталу, який зазначений в установчих документах товариства та
зареєстрований в установленому порядку. Тому розмiр статутного капiталу не пiдлягає
коригуванню.
Вiдповiдно до Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003р.№435-IУ (частина третя ст.155 ЦКУ)
кожне акцiонерне товариство по пiдсумках фiнансово-господарського року повинне порiвнювати
розмiр свого статутного капiталу з вартiстю чистих активiв товариства. Якщо пiсля закiнчення
другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства
виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов»язане оголосити про зменшення
свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi
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змiни до статуту у встановленому порядку.
Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного
капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї.
Таким чином, акцiонерне товариство повинне постiйно контролювати спiввiдношення розмiру
чистих активiв та статутного капiталу, особливо якщо у Балансi пiдприємства мають мiсце збитки
або неоплачений капiтал.
Станом на 31.12.2012 р. чистi активи ПАТ “Бориславський завод “РЕМА” складають:
Рядок Сума на кiнець звiтного перiоду,
тис. грн..
1. АКТИВИ
1.2 Необоротнi актив 9 600
1.3 Оборотнi активи 9 937
1.4 Витрати майбутнiх перiодiв 0
1.5 Усього активiв 19 537
2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
2.1 Довгостроковi зобов’язання 0
2.2 Поточнi зобов’язання 6 342
2.3 Забезпечення наступних виплат i
цiльове фiнансування 0
2.4 Доходи майбутнiх перiодiв 0
2.5 Усього зобов’язань 6 342
3. ЧИСТI АКТИВИ (рядок 1.5 – рядок 2.5) 13 195

4. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ, у тому числi: 1 935
4.1 Неоплачений капiтал 0
4.2 Вилучений капiтал 0
5. Вiдвернення (рядок 3 – рядок 4) 11 260
Таким чином, станом на 31.12.2012р. чистi активи ПАТ “Бориславський завод “РЕМА”
дорiвнюють 13 195 тис. грн., що перевищує розмiр статутного капiталу товариства на 11 260 тис.
грн., тобто знаходяться у межах дiючого законодавства.
Аудитор пiдтверджує, що розмiр чистих активiв ПАТ “Бориславський завод “РЕМА” знаходиться
у межах дiючого законодавства.
10. Виконання значних правочинiв
Значний правочин - правочин (крiм правочину з розмiщення
товариством власних акцiй), учинений акцiонерним товариством, якщо
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ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв
вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.
Товариство у 2012 роцi вiдповiдно до ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства» не мало
виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi.)
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв ми можемо зробити висновок, що
Товариство дотримувалось вимог законодавства щодо виконання значних правочинiв.
11. Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту
вимогам законодавства
Згiдно Закону України «Про акцiонернi товариства» Наглядова рада акцiонерного товариства
може прийняти рiшення щодо запровадження в товариствi посади внутрiшнього
аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту). Наглядова рада за пропозицiєю голови
наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря.
Корпоративний секретар є особою, яка вiдповiдає за взаємодiю акцiонерного товариства з
акцiонерами та iнвесторами.
Стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту повинен вiдповiдати
Закону України «Про акцiонернi товариства».
Товариство не обирало корпоративного секретаря, тому що цю функцiю виконує у Товариствi
секретар наглядової ради.
Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного
управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi
товариства»
Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього
аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» було отримання доказiв, якi
дозволяють сформувати судження щодо:
вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у товариствi вимогам Закону України «Про
акцiонернi товариства» та вимогам Статуту,
достовiрностi та повноти розкриття iнформацiї про стан корпоративного управлiння у роздiлi
«Iнформацiя про стан корпоративного управлiння» рiчного звiту акцiонерного товариства.
Станом на 31.12.2012 року акцiями товариства володiли 2793 акцiонерiв.
Формування складу органiв корпоративного управлiння ПАТ “Бориславський завод “РЕМА”
здiйснюється вiдповiдно до:
роздiлу 7 Статуту, затвердженого 02.04.2011 року;
рiшення загальних зборiв акцiонерного товариства (протокол №12 вiд 02.04.2011 року).
Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи
корпоративного управлiння:
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загальнi збори акцiонерiв,
наглядова рада,
правлiння,
ревiзiйна комiсiя.
Створення служби внутрiшнього аудиту не передбачено внутрiшнiми документами акцiонерного
товариства.
Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту та
вимогам, встановленим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №12 вiд 02.04.2011 року).
Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України «Про
акцiонернi товариства» - до 30 квiтня.
Фактична перiодичнiсть засiдань наглядової ради вiдповiдає термiнам, визначеним Законом
України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту – не рiдше одного разу на квартал.
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства протягом звiтного
року здiйснювався ревiзiйною комiсiєю.
Спецiальнi перевiрки протягом звiтного року ревiзiйною комiсiєю не проводились.
Аудитор, розглянувши стан внутрiшнього контролю ПАТ “Бориславський завод “РЕМА”, вважає
за необхiдне зазначити наступне:
Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих
помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та
включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль.
Адмiнiстративний контроль передбачає розподiл повноважень мiж працiвниками ПАТ
“Бориславський завод “РЕМА” таким чином, щоб жоден працiвник пiдприємства не мав змоги
зосередити у своїх руках усi необхiднi для повної операцiї повноваження.
Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Товариства, достовiрнiсть звiтностi та
включає попереднiй, первинний ( поточний) i подальший контроль.
Оцiнюючи вищенаведене, незалежним аудитором зроблено висновок щодо адекватностi процедур
внутрiшнього контролю у ПАТ “Бориславський завод “РЕМА”. Систему внутрiшнього контролю
можна вважати достатньою.
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння у тому числi
внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» можна зробити
висновок:
прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi вiдповiдає вимогам
Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту, наведена у рiчному звiтi
«Iнформацiя про стан корпоративного управлiння» повно та достовiрно розкриває фактичний стан
про склад органiв корпоративного управлiння та результати їх функцiонування.
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12. Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi
внаслiдок шахрайства
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання
розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як
цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння
суб’єкта господарювання i його середовища», аудитор виконав процедури необхiднi для
отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства. Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу
та iнших працiвникiв суб’єкта господарювання, якi на думку аудитора можуть мати iнформацiю,
яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок
шахрайства або помилки. Аудитором були проведенi аналiтичнi процедури. Аудитором були
виконанi спостереження та перевiрка. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi
суб’єкта господарювання,

структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування,
облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових
результатiв.
У своїй поточнiй дiяльностi ПАТ “Бориславський завод “РЕМА” наражається на зовнiшнi та
внутрiшнi ризики. Система управлiння ризиками, якi притаманнi ПАТ “Бориславський завод
“РЕМА”, включає наступнi складовi:
стратегiя та мета ризик – менеджменту;
управлiння ризиками;
загальнi пiдходи до мiнiмiзацiї та оптимiзацiї ризикiв;
джерела та механiзми контролю за ризиками;
аналiз ризикiв.
Загальну стратегiю управлiння ризиками в ПАТ “Бориславський завод “РЕМА” визначає
наглядова рада, а загальне керiвництво управлiнням ризиками здiйснює правлiння.
Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення ПАТ “Бориславський завод “РЕМА”
внаслiдок шахрайства.
13. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Львiвський аудит" (код ЄДРПОУ:
23273456, зареєстрована виконавчим комiтетом Львiвської мiської ради 30.08.1995р.), яка
здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та
аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги № 1287, виданого за рiшенням
Аудиторської палати України № 100 вiд 30.03.2001 р., сертифiкат
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аудитора Малюци Л.Г. серiя А № 000420 вiд 30.11.1995р., дiю сертифiката продовжено:
28.01.2000р.; 27.01.2005р. ;29.10.2009р.; реєстрацiйний № 3282.
Мiсцезнаходження: 79058 Львiв, Замарстинiвська,83а.
Тел.0673102417.
Договiр №07/12 вiд 07.12.2012 р.
Аудиторська перевiрка проводилась: з 07.12.2011р. по 10.12.2012р.; з 25.03.2013р. по 25.03.2013р.
по 02.04.2013р.
Аудитор (сертифiкат № 006905) Калинiв С.А.
Директор
ТзОВ Аудиторська фiрма
«Львiвський аудит» Малюца Л.Г.
02.04.2013р.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
8.1 Примiтки до форми №1 Баланс станом на 31.12.2012 року
Дата переходу ПАТ “Бориславський завод “РЕМА” на МСФЗ - 01.01.2012р. Вiдповiдно до Листа
Нацiонального банку України, Мiнiстерства фiнансiв України, Держаної служби статистики
України вiд 07.12.2011р., п. 7 "У разi, якщо дата переходу на МСФЗ - 01.01.2012р.: у фiнансовiй
звiтностi за звiтний перiод 2012 р. не наводиться порiвняльна iнформацiя за 2011 рiк (крiм
балансу)".
Нематерiальнi активи пiдприємства облiковуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi
згiдно з МСБО 38 "Нематерiальнi активи". Нематерiальними активами признаються контрольованi
товариством немонетарнi активи, якi не мають матерiальної форми, можуть бути iдентифiкованi
окремо вiд пiдприємства та використовуються пiдприємством протягом перiоду бiльше 1 року
(або операцiйного циклу) для виробництва, торгiвлi, в адмiнiстративних цiлях або передачi в
оренду iншим особам. Згiдно з МСФЗ 38 "Нематерiальнi активи" в статтi "Нематерiальнi активи"
наводиться собiвартiсть або переоцiнена вартiсть нематерiальних активiв, за вирахуванням
накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Нематерiальнi активи
облiковуються по iсторичнiй вартостi, з урахуванням необхiдних витрат по доведенню до
придатного до використання стану, включаючи мита, витрати по доставцi та податки, що не
повертаються. Собiвартiсть внутрiшньо створеного нематерiального активу складається зi всiх
витрат на створення, виробництво та пiдготовку активу до використання. Наступнi витрати на
нематерiальний актив збiльшують собiвартiсть нематерiального активу, якщо iснує ймовiрнiсть
того, що цi витрати призведуть до генерування активiв майбутнiх економiчних переваг, якi
перевищать його первiсно оцiнений рiвень ефективностi; цi затрати можливо достовiрно оцiнити
та вiднести до вiдповiдного активу. Якщо наступнi витрати на нематерiальний актив необхiднi для
пiдтримки попередньо оцiненої ефективностi активу, вони признаються витратами перiоду. Змiна
первiсної вартостi та параметрiв амортизацiї нематерiального активу допускається у випадку
перегляду лiцензiйної угоди. Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв виконується
щомiсячно прямолiнiйним методом, виходячи зi строку корисного використання. Строк корисного
використання визначається при вводi в експлуатацiю. Станом на 31.12.2012 року нематерiальнi
активи складають:
Первiсна вартiсть 146 тис. грн., накопичена амортизацiя 7 тис. грн. Залишкова вартiсть 139 тис.
грн. Протягом 2012 р. надiйшло нематерiальних активiв на суму 0 тис. грн., нараховано
амортизацiю за рiк 0 тис. грн. Стаття звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупнi доходи), в
яку включено амортизацiю нематерiальних активiв: рядок 070 "Адмiнiстративнi витрати".
(Iнформацiю наведено згiдно вимог МСБО 38). Придбанi нематерiальнi активи зараховуються на
баланс за первiсною вартiстю. Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним
методом кожного мiсяця.
Згiдно з МСФЗ 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть" сума iнвестицiйної нерухомостi вiдображає
справедливу вартiсть нерухомостi, утримуваної пiдприємством з метою отримання орендних
платежiв та/або збiльшення вартостi капiталу, а не для використання у виробництвi (при
постачання товарiв, наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей), або для продажу в
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звичайному ходi дiяльностi.
Основнi засоби пiдприємства облiковуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi у
вiдповiдностi до МСБО 16 "Основнi засоби". Основнi засоби - це активи, що: використовуються
пiдприємством для основної дiяльностi, для здавання в оренду iншим компанiям, або для
адмiнiстративних цiлей; якi передбачається використовувати протягом бiльше одного року; не
передбачаються до перепродажу; здатнi приносити економiчнi вигоди в майбутньому; можуть
бути надiйно оцiненi.

В статтi "Основнi засоби" згiдно з МСБО 16 "Основнi засоби" наводиться валова балансова
вартiсть основних засобiв (вартiсть основних засобiв пiсля вирахування суми накопиченої
амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi) на початок i кiнець звiтного
перiоду. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду складає 21121 тис. грн.,
на кiнець – 22278 тис.грн. На протязi 2012 року придбано основних засобiв на суму 1476 тис.грн.,
в т.ч. верстати (5 одиниць ) на суму 667 тис. грн., транспортнi засоби (3 одиницi) на суму 741 тис.
грн., iнструменти, прилади та iнвентар на суму 68 тис. грн. Накопичена амортизацiя на початок
звiтного перiоду дорiвнює 11940 тис. грн., на кiнець – 12817 тис. грн. Придбанi основнi засоби
зараховуються на баланс за первiсною вартiстю. Основнi засоби приймаються до облiку в момент
переходу до пiдприємства права власностi та вiдображаються на рахунку "Основнi засоби до
вводу в експлуатацiю". При вводi в експлуатацiю основнi засоби переводяться на рахунок
"Основнi засоби". Основнi засоби облiковуються по iсторичнiй вартостi придбання, з урахуванням
необхiдних витрат по приведенню до стану придатного до використання, включаючи мита,
витрати по доставцi та податки, що не повернуться. Виготовленi власними силами об'єкти
основних засобiв оцiнюються по фактичним прямим витратам на їх створення. В момент вводу в
експлуатацiю їх вартiсть порiвнюється з вартiстю вiдшкодування у вiдповiдностi до МСБО 36
"Знецiнення активiв". Витрати збiльшують вартiсть основного засобу у випадку, якщо витрати
суттєво полiпшують продуктивнiсть основного засобу i збiльшують строк корисного
використання основного засобу. Iншi витрати вiдображаються на рахунку прибуткiв та збиткiв в
тому перiодi, в якому вони були понесенi. Для нарахування амортизацiї об'єктiв основних засобiв
використовується прямолiнiйний метод, зменшення залишкової вартостi, для малоцiнних
необоротних матерiальних активiв - у сумi 100 % їхньої вартостi у першому мiсяцi використання
таких об'єктiв, iнших необоротних матерiальних активiв та нематерiальних активiв прямолiнiйний метод.
Загальна балансова вартiсть запасiв наводиться згiдно з МСБО 2 "Запаси" та складає на початок
звiтного перiоду 5894 тис. грн., на кiнець – 1419 тис. грн. У валюту балансу включенi вартiсть
виробничих запасiв. У первiсну вартiсть запасiв включається: фактичнi суми, що сплаченi
постачальнику, згiдно договору; витрати на заготовку; витрати на транспортування; витрати на
вантажно-розвантажувальнi роботи; витрати по вiддiлу постачання; iншi витрати, що
безпосередньо зв'язанi з придбанням запасiв. Витрати, не пов'язанi з придбанням запасiв,
облiковуються на рахунках 91 i 92. Якщо запаси отриманi безкоштовно, то їхньою первiсною
вартiстю є їх справедлива вартiсть. Якщо запаси отриманi у статутний капiтал пiдприємства, то
їхньою первiсною вартiстю є погоджена учасниками пiдприємства справедлива вартiсть. Якщо
запаси отриманi в обмiн на подiбнi запаси, то первiсною вартiстю отриманих запасiв є балансова
вартiсть переданих запасiв. У випадках, коли балансова вартiсть переданих запасiв перевищує їх
справедливу вартiсть, первiсною вартiстю придбаних запасiв буде справедлива вартiсть переданих
запасiв. Рiзниця мiж ними списується на витрати звiтного перiоду. Якщо запаси придбанi в обмiн
на неподiбнi активи, то первiсною вартiстю придбаних запасiв є їхня справедлива вартiсть. Оцiнка
вибуття запасiв (вiдпуск у виробництво, продаж, безоплатна передача и т. п.) в бухгалтерському
облiку здiйснюється: для запасiв, що не є взаємозамiнними, а також для товарiв чи послуг,
виконаних та призначених для спецiальних проектiв, собiвартiсть повинна визначатися шляхом
специфiчної iдентифiкацiї iндивiдуальних затрат; для iнших категорiй запасiв собiвартiсть запасiв
визначається методом "перше надiйшов - перший вибув" (ФIФО). На пiдприємствi оцiнка вибуття
запасiв
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здiйснюється по методу ФIФО (за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв).
Сума торгiвельної дебiторської заборгованостi, а також iншої поточної дебiторської
заборгованостi облiковується за амортизованою собiвартiстю (згiдно з МСБО 39) та включає
наступнi статтi: - Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, що наводиться в балансi
за чистою реалiзацiйною вартiстю та становить на початок звiтного перiоду 2444 тис. грн., на
кiнець – 2334 тис. грн. - Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом (на початок

звiтного року – 0 тис. грн., на кiнець – 0 тис. грн.). –Дебiторська заборгованiсть за виданими
авансами (на початок року – 0 тис.грн.; на кiнець року – 0 тис.грн. Iнша поточна дебiторська
заборгованiсть на початок 2012 року становить 245 тис. грн., на кiнець 2012 року – 576 тис. грн.
Для цiлей бухгалтерського облiку до грошових коштiв вiдносяться грошi у будь-якiй формi:
грошова готiвка, поточнi рахунки у банках, кошти в дорозi. До еквiвалентiв грошових коштiв
вiдносяться короткостроковi (зi строком погашення не бiльше 3-х мiсяцiв), високолiквiднi
вкладення, легко перетворюванi в заздалегiдь вiдому суму грошових коштiв, що пiддаються
незначному ризику змiни їх вартостi, як, наприклад, чековi книжки i вклади по депозитах. Векселi,
навiть короткостроковi, не є еквiвалентами грошових коштiв. Банкiвськi овердрафти включаються
у позиковi кошти у складi поточних зобов'язань. Фiнансова звiтнiсть Товариства складається у
нацiональнiй валютi України - гривнi, яка є функцiональною валютою. Стаття "Грошовi кошти та
їх еквiваленти" включає суму грошових коштiв, а також вартiсть короткострокових
високолiквiдних iнвестицiй, якi вiльно конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким
притаманний незначний ризик змiн вартостi, та наводиться в балансi в нацiональнiй валютi в сумi
609 тис. грн. на початок звiтного перiоду та 3183 тис. грн. на кiнець звiтного перiоду, що
включають у тому числi грошовi кошти в касi: 0 тис. грн. на початок та 0 тис. грн. на кiнець
звiтного перiоду.
Згiдно концептуальної основи МСФЗ, у даному звiтi не передбачено вiдображення статтi "Витрати
майбутнiх перiодiв". У Балансi, складеному за П(с)БО, вiдсутнi витрати майбутнiх перiодiв.
.
Статутний капiтал Товариства на початок i на кiнець звiтного перiоду не змiнювався та становить
1935 тис. грн.Iнший додатковий капiтал становить 11351 тис.грн. на початок та на кiнець звiтного
перiоду.
Нерозподiлений збиток на 01.01.2012р. становить (448) тис.грн.; на 31.12.2012р. дорiвнює (91) тис.
грн. Резервний капiтал становить на початок звiтного року 0 тис. грн., на кiнець – 0 тис. грн.
Зобов'язання - це заборгованiсть пiдприємства, яка виникла в результатi минулих подiй i
погашення якої в майбутньому, як очiкується, приведе до зменшення ресурсiв пiдприємства, що
утворюють економiчнi вигоди. Зобов'язання вiдображаються у бухгалтерському облiку та
фiнансовiй звiтностi тiльки тодi, коли: їх оцiнка може бути достовiрно визначена; iснує
вiрогiднiсть зменшення економiчних вигод в майбутньому в результатi їх погашення.
Оцiнка поточної кредиторської заборгованостi здiйснюється по первиннiй вартостi, яка дорiвнює
справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг.
Кредиторська заборгованiсть - це зобов'язання пiдприємства, до яких входять довгостроковi та
поточнi зобов'язання, забезпечення та ранiше непередбаченi зобов'язання, що не враховуються.
Визнання доходiв i витрат.
Доходи пiдприємства визнаються на основi принципу нарахування, коли iснує упевненiсть, що в
результатi операцiї станеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу може бути достовiрно
визначена. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визнається тодi, коли фактично здiйснений перехiд вiд
продавця до покупця значних ризикiв, переваг i контроль над активами (товар вiдвантажений i
право власностi передане), i доход вiдповiдає усiм критерiям визнання у вiдповiдностi з МСБО 18.
Сума торгiвельної та iншої кредиторської заборгованостi мiстить суми кредиторської
ТОВ АФ “Львiвський аудит”
Звiт незалежного аудитора щодо фiнансової звiтностi за 2012 рiк
заборгованостi за придбанi товари (послуги), а також iншої поточної кредиторської
заборгованостi, що виникла в ходi нормального операцiйного циклу суб'єкта господарювання та
включає наступнi статтi:. - Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги становить на
початок звiтного перiоду 0 тис. грн., на кiнець – 0 тис. грн. Поточнi зобов»язання з одержаних
авансiв – 2382 тис.грн. на початок року; 673 тис.грн. на кiнець року; Поточнi зобов'язання за
розрахунками з бюджетом (на початок – 66 тис. грн., на кiнець – 417 тис. грн.) - Поточнi
зобов'язання за розрахунками зi страхування (на початок – 78 тис. грн., на кiнець – 118 тис. грн.) Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi (на початок – 168 тис. грн., на кiнець – 250
тис. грн.).

Згiдно концептуальної основи МСФЗ у звiтi не повиннi наводитися данi про первiсну вартiсть та
знос основних засобiв, про первiсну вартiсть та накопичену амортизацiю нематерiальних активiв
та довгострокових бiологiчних активiв, про первiсну вартiсть та знос iнвестицiйної нерухомостi,
про первiсну вартiсть та резерв сумнiвних боргiв дебiторської заборгованостi за товари, роботи,
послуги. Але, згiдно ЛИСТА МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ вiд 01.01.2013р. №31-0841006-5/188, фiнансова звiтнiсть за 2012 рiк складається за формами, встановленими П(с)БО. Форма
звiту №1 "Баланс" передбачає наведення вище зазначених даних, тому така iнформацiя розкрита
емiтентом. Iнших статей доходiв та витрат, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру
окремо, у Товариства немає.
Продовження тексту приміток
8.2 Примiтки до форми №2 Звiт про фiнансовi результати за 2012 рiк
Дата переходу ПАТ “Бориславський завод “РЕМА” на МСФЗ - 01.01.2012р. Вiдповiдно до Листа
Нацiонального банку України, Мiнiстерства фiнансiв України, Держаної служби статистики
України вiд 07.12.2011р., п. 7 "У разi, якщо дата переходу на МСФЗ - 01.01.2012р.: у фiнансовiй
звiтностi за звiтнi перiоди 2012 р. не наводиться порiвняльна iнформацiя за 2011 рiк (крiм
балансу)". Згiдно з МСБО у звiтi не наводяться данi про ПДВ та ПДВ-подiбнi податки, що
включенi у склад доходу (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг). Але, згiдно
ЛИСТА МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ вiд 01.01.2013р. №31-08410-06-5/188, фiнансова
звiтнiсть за 2012 рiк складається за формами, встановленими П(с)БО. Форма звiту №2 "Звiт про
фiнансовi результати" передбачає наведення даних про суму ПДВ, тому така iнформацiя розкрита
емiтентом. Згiдно з МСБО 1 розкриваємо додаткову iнформацiю про характер адмiнiстративних
витрат. Адмiнiстративнi витрати за звiтний перiод становлять 2496 тис. грн., в тому числi:
матерiальнi затрати -280 тис. грн., витрати на оплату працi -1340 тис. грн., вiдрахування на
соцiальнi заходи -504 тис. грн., амортизацiя -146 тис. грн., iншi операцiйнi витрати -226 тис. грн.
Згiдно з МСБО 1 розкриваємо додаткову iнформацiю про характер витрат на збут. Витрати на збут
за звiтний перiод становлять 230 тис. грн., в тому числi: витрати на оплату працi -82 тис. грн.,
вiдрахування на соцiальнi заходи -31 тис. грн., iншi операцiйнi витрати -117 тис. грн.
Iнших статей доходiв та витрат, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у
Товариства немає.
8.3 Примiтки до форми №3 Звiт про рух грошових коштiв за 2012 рiк
Дата переходу ПАТ “Бориславський завод “РЕМА” на МСФЗ - 01.01.2012р. Вiдповiдно до Листа
Нацiонального банку України, Мiнiстерства фiнансiв України, Держаної служби статистики
України вiд 07.12.2011р., п. 7 "У разi, якщо дата переходу на МСФЗ - 01.01.2012р.: у фiнансовiй
звiтностi за звiтнi перiоди 2012 р. не наводиться порiвняльна iнформацiя за 2011 рiк (крiм
балансу)". Згiдно з МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв" для звiтування про
ТОВ АФ “Львiвський аудит”
Звiт незалежного аудитора щодо фiнансової звiтностi за 2012 рiк
грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi обраний прямий метод, згiдно з яким розкривається
iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв (валових виплат грошових
коштiв). Прямий метод надає iнформацiю, яка може бути корисною для оцiнки майбутнiх
грошових потокiв i яку не можна отримати iз застосуванням непрямого методу. Згiдно з прямим
методом, iнформацiю про основнi класи валових надходжень грошових коштiв i валових виплат
грошових коштiв можна отримати з облiкових регiстрiв суб'єкта господарювання або шляхом
коригування продажу, собiвартостi проданої продукцiї (дохiд у виглядi вiдсоткiв та подiбний
дохiд, витрати на виплату вiдсоткiв та подiбнi витрати для фiнансової установи), а також iнших
статей у звiтi про сукупнi доходи щодо змiн протягом перiоду в запасах i дебiторськiй та
кредиторськiй заборгованостi вiд операцiйної дiяльностi, iнших не грошових статей та iнших
статей, для яких вплив грошових коштiв є грошовими потоками вiд iнвестицiйної або фiнансової
дiяльностi. Непрямий метод, згiдно з яким прибуток чи збиток коригується вiдповiдно до впливу
операцiй не грошового характеру, не може бути використаний у зв'язку з тим, що не грошових
операцiй iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi протягом звiтного року не було. Звiт про рух

грошових коштiв надає iнформацiю, яка дає користувачам змогу оцiнювати змiни в чистих
активах суб'єкта господарювання, його фiнансовiй структурi (у тому числi лiквiднiсть та
платоспроможнiсть), а також здатнiсть впливати на суми та строки грошових потокiв з метою
пристосування до змiнюваних обставин та можливостей. Iнформацiя про грошовi потоки є
корисною для оцiнки здатностi суб'єкта господарювання генерувати грошовi кошти та їх
еквiваленти; вона також дає користувачам змогу розробляти моделi для оцiнки та порiвняння
теперiшньої вартостi майбутнiх грошових потокiв рiзних суб'єктiв господарювання. Вона також
пiдвищує ступiнь зiставностi звiтностi про результати дiяльностi рiзних суб'єктiв господарювання,
оскiльки запобiгає впливу рiзних пiдходiв до облiку однакових операцiй та подiй. МСБО 7 не
надає чiтких вказiвок щодо класифiкацiї потокiв грошових коштiв з податкiв, що пiдприємство має
у якостi податкового агента, що дiє вiд iменi третiх осiб у тому випадку, коли воно використовує
прямий метод для представлення потокiв грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Прикладом
таких податкiв є ПДВ (податок на додану вартiсть). Тому сума цього податку може надаватися
окремими рядками у звiтi для того, щоб окремо вiдобразити вплив такого податку на потоки
грошових коштiв., або вiдображатися у складi надходжень вiд клiєнтiв та платежiв
постачальникам. Таким чином, суми, представленi у статтi "Надходження вiд реалiзацiї продукцiї
(товарiв, робiт, послуг)" Звiту про рух грошових коштiв, не пiдлягають коригуванню. Згiдно
МСБО 7, кожен з грошових потокiв вiд вiдсоткiв та дивiдендiв, отриманих i сплачених,
розкривається окремо. Кожен з них класифiкується на послiдовнiй основi в будь-якi перiоди як
операцiйна, iнвестицiйна або фiнансова дiяльнiсть. Загальна сума вiдсоткiв, сплачених протягом
звiтного перiоду, розкривається у звiтi про рух грошових коштiв незалежно вiд того, чи вона
визнається як витрати у прибутку або збитку, чи капiталiзується вiдповiдно до МСБО 23 "Витрати
на позики". Сплаченi вiдсотки й отриманi вiдсотки та дивiденди, як правило, класифiкують для
фiнансової установи як грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi. Проте немає одностайної
думки щодо класифiкацiї таких грошових потокiв для iнших суб'єктiв господарювання. Сплаченi
вiдсотки й отриманi вiдсотки та дивiденди можна класифiкувати як грошовi потоки вiд
операцiйної дiяльностi, оскiльки вони входять до визначення прибутку або збитку. Допустимою
також є класифiкацiя сплачених вiдсоткiв та отриманих вiдсоткiв i дивiдендiв, вiдповiдно, як
грошових потокiв вiд фiнансової та iнвестицiйної дiяльностi, тому що вони є витратами на
одержання фiнансових ресурсiв або доходами вiд iнвестицiї. Сплаченi дивiденди можна
класифiкувати як рух грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi, оскiльки вони є витратами на
одержання фiнансових ресурсiв. Допустимою також є класифiкацiя сплачених дивiдендiв як
компонента грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi для полегшення оцiнки користувачами
фiнансової звiтностi здатностi суб'єкта господарювання сплачувати дивiденди з грошових потокiв
вiд операцiйної дiяльностi. Таким чином, така класифiкацiя не суперечить П(с)БО та не пiдлягає
коригуванню у даному звiтi. Грошовi кошти Товариства на 31.12.2012р.
ТОВ АФ “Львiвський аудит”
Звiт незалежного аудитора щодо фiнансової звiтностi за 2012 рiк
складаються з коштiв в нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi, що знаходяться в банку на
поточних рахунках в сумi 3183 тис. грн. у т. ч. у касi Товариства - 0 тис. грн. Разом грошових
коштi в нацiональнiй валютi - 3183 тис. грн.; в iноземнiй валютi – 0 тис.грн. Згiдно МСБО 7 "Звiт
про рух грошових коштiв" розкриваємо iнформацiю про полiтику, яку приймає суб'єкт
господарювання для визначення складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв. У звiтi вiдображено
рух грошових коштiв вiд операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi. Операцiйна
дiяльнiсть полягає в отриманнi прибутку вiд звичайної дiяльностi. Операцiйна дiяльнiсть є
основним видом дiяльностi Товариства з отримання доходу. Рух грошових коштiв вiд операцiйної
дiяльностi виникає, головним чином, як результат основної дiяльностi Товариства, що приносить
доходи, а саме: надходження грошових коштiв вiд продажу товарiв та надання послуг; виплати
грошових коштiв постачальникам товарiв та послуг; грошовi надходження вiд нагород рiзного
характеру, комiсiйних зборiв, виплати грошових коштiв працiвникам та виплати за їх дорученням.
Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi за звiтний перiод становить - 3916 тис.
грн.
Згiдно МСБО 7, лише витрати, наслiдком яких є визнаний актив у звiтi про фiнансовий стан,

можуть бути класифiкованi як iнвестицiйна дiяльнiсть. Iнвестицiйна дiяльнiсть - це придбання та
продаж необоротних активiв, у тому числi активiв, вiднесених до довгострокових фiнансових
iнвестицiй, iнших вкладень, що не розглядаються як грошовi еквiваленти. Згiдно МСБО 7,
грошовий потiк вiд iнвестицiйної дiяльностi включає виплати грошових коштiв для придбання
основних засобiв, нематерiальних активiв та iнших довгострокових активiв. Цi виплати
охоплюють також тi, що пов'язанi з капiталiзованими витратами на розробки та будiвництво
власними силами; надходження грошових коштiв вiд продажу основних засобiв, нематерiальних
активiв, а також iнших довгострокових активiв; виплати грошових коштiв для придбання власного
капiталу або боргових iнструментiв iнших суб'єктiв господарювання, а також часток у спiльних
пiдприємствах (iншi, нiж виплати за iнструменти, що визнаються як еквiваленти грошових коштiв
або утримуються для дилерських чи торговельних цiлей); надходження грошових коштiв вiд
продажу власного капiталу або боргових iнструментiв iнших суб'єктiв господарювання, а також
часток у спiльних пiдприємствах (iншi, нiж надходження за iнструменти, що визнаються як
еквiваленти грошових коштiв або утримуються для дилерських чи торговельних цiлей); аванси
грошовими коштами та позики, наданi iншим сторонам (iншi, нiж аванси i позики, здiйсненi
фiнансовою установою); надходження грошових коштiв вiд повернення авансiв та позик (iнших,
нiж аванси та позики фiнансової установи), наданих iншим сторонам; виплати грошових коштiв за
ф'ючерсними i форвардними контрактами, опцiонами та контрактами "своп", окрiм випадкiв, коли
такi контракти укладаються для дилерських чи торговельних цiлей або виплати класифiкуються як
фiнансова дiяльнiсть; та надходження грошових коштiв вiд ф'ючерсних i форвардних контрактiв,
опцiонiв та контрактiв "своп", окрiм випадкiв, коли такi контракти укладаються для дилерських чи
торговельних цiлей або надходження класифiкуються як фiнансова дiяльнiсть. Чистий рух
грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi за звiтний перiод становить -1342 тис. грн.
(видаток). За звiтний рiк чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi (видаток)
збiльшився на 666 тис. грн.
Фiнансова дiяльнiсть - це надходження чи використання коштiв, що мали мiсце в результатi емiсiї
цiнних паперiв, викупу власних акцiй, виплата дивiдендiв, погашення зобов'язань за борговими
цiнними паперами. Згiдно МСБО 7 грошовi потоки вiд фiнансової дiяльностi включають
надходження грошових коштiв вiд випуску акцiй або iнших iнструментiв власного капiталу;
виплати грошових коштiв власникам для придбання або викупу ранiше випущених акцiй суб'єкта
господарювання; надходження грошових коштiв вiд випуску незабезпечених боргових зобов'язань,
позик, векселiв, облiгацiй, iпотек, а також iнших короткострокових або довгострокових позик;
виплати грошових коштiв для погашення позик; виплати грошових коштiв орендарем для
зменшення iснуючої заборгованостi, пов'язаної з фiнансовою орендою. Чистий рух грошових
коштiв вiд фiнансової дiяльностi за звiтний перiод становить 0 тис. грн. Залишок коштiв на кiнець
року становить 3183 тис. грн. У звiтному роцi залишок коштiв
ТОВ АФ “Львiвський аудит”
Звiт незалежного аудитора щодо фiнансової звiтностi за 2012 рiк
збiльшився на 2574 тис. грн. Iнших статей, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру
окремо, у Товариства немає.
Продовження тексту приміток
8.4 Примiтки до форми №4 Звiт про власний капiтал за 2012 рiк
Дата переходу ПАТ “Бориславський завод “РЕМА” на МСФЗ - 01.01.2012р. Вiдповiдно до Листа
Нацiонального банку України, Мiнiстерства фiнансiв України, Держаної служби статистики
України вiд 07.12.2011р., п. 7 "У разi, якщо дата переходу на МСФЗ - 01.01.2012р.: у фiнансовiй
звiтностi за звiтнi перiоди 2012 р. не наводиться порiвняльна iнформацiя за 2011 рiк (крiм
балансу)". Згiдно з МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi", звiт про змiни у власному капiталi
включає таку iнформацiю: на 31.12.2012 чистий прибуток становить 357 тис. грн. Власний капiтал
Товариства складається зi Статутного капiталу - 1935 тис. грн. (змiн у звiтному роцi не вiдбулося),
Iнший додатковий капiтал в сумi 11351 тис.грн. Резервного капiталу: 0 тис. грн. на початок та 0
тис, грн. на кiнець звiтного року; Нерозподiленого збитку: (448) тис. грн. - на початок звiтного

року, (91) тис. грн. - на кiнець звiтного року. Статутний капiтал Товариства ПАТ “Бориславський
завод “РЕМА” не змiнювався у 2012 роцi. Зареєстрований статутний капiтал становить 1935 тис.
грн., який станом на 31.12.2012р. внесено в повному обсязi. Статутний капiтал Товариства
подiлений на 600164 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,60 грн. Акцiонери товариства
надiленi всiма правами, пов'язаними з акцiями та передбаченими законодавством України.
Привiлей чи обмежень, пов'язаних з акцiями, в тому числi по розподiлу дивiдендiв та поверненню
капiталу, немає. Iнших статей, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у
Товариства немає. Iнших суттєвих змiн у фiнансових результатах i грошових потоках не
вiдбулося.
Продовження тексту приміток
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