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

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

Голова
правлiння

Потопа Валерiй Омелянович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Рембуд"
емітента
2. Організаційноправова форма
емітента
3. Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
емітента

03332234

4. Місцезнаходження
емітента

33024 Рiвненська область Рiвненський м.Рiвне вул. Соборна, 404а

5. Міжміський код,
телефон та факс
емітента

(0362) 5-22-68 5-21-82

6. Електронна поштова
rembud@emitent.net.ua
адреса емітента
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

"Бюлетень"Вiдомостi НКЦПФР"
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Річна інформація
розміщена на сторінці

rembud.rv.ua
(адреса сторінки)

(дата)

в мережі
Інтернет
(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру
часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

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

X

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

X

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

X

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

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у
складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та
інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які
складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які

включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

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

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
33. Примітки 1. Товариство не входить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
2. Товариство не має державної частки у статутному капiталi, не займає монопольного становища та не має
стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, тому обов'язкова рейтингова оцiнка емiтента, у
вiдповiдностi до ст. 4-1 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" не
проводилась.
3. Акцiонернi товариства iнформацiю про органи управлiння не надають.
4. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiбвiдсутнi так, як товариство не приймало участi у
створеннi юридичних осiб.
5. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня так як у товариствi немає посади корпоративного
секретаря.
6.Засновниками товариства виступали двi юридичнi особи: РВ ФДМУ по Рiвненськiй обл. (Код ЄДРПОУ
13989432, м.Рiвне, вул. 16 Липня, 77) та Органiзацiя орендарiв орендного пiдприємства Рiвненська виробнича
ремонтно-будiвельна фiрма "Рембуд" (Код ЄДРПОУ 03332234, м.Рiвне, вул.Д.Галицького, 27), якi на момент
створення товариства сукупно володiли 100% акцiй товариства, у звiтному перiодi частка засновникiв у
статутному капiталi товариства становила 0%. Фiзичнi особи засновникi - вiдсутнi.
7. В товариствi вiдсутнi акцiонери - фiзичнi особи, якi володiють бiльше як 10% акцiй ПАТ "Рембуд".
8. За звiтний перiод та перiод, що передував звiтному, дивiденди не нараховувались i не виплачувались.
9. Послугами iнших юридичних осiб крiм , зберiгача, депозитарiю, аудитора, страхової компанiї товариство
протягом звiтного перiоду не користувалося.
10. Облiгацiї, похiднi та iншi цiннi папери, крiм iменних акцiй не випускались.
11. Протягом звiтного перiоду товариство не здiйснювало викуп власних акцiй.
12. Борговi цiннi папери пiд гарантiю третьої особи емiтентом не випускались.
13. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски
iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що
товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй.
14. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними
договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу
iпотечного покриття вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних ЦП.
15. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало
випуски iпотечних сертифiкатiв.
16. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски
iпотечних сертифiкатiв.
17. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН.
Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски
сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що
товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в
зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що
товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН.
18. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало емiсiю цiльових
облiгацiй пiдприємств.
19. Наведена у звiтi iнформацiя є вичерпною.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Рембуд"

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

АГ № 949975

3. Дата проведення державної реєстрації

12.09.1996

4. Територія (область)

Рiвненська область

5. Статутний капітал (грн.)

761158.00

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

0.000
0.000
36

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
45.21.1

ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ,
РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)

41.20

БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ І НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ

23.61

ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ ІЗ БЕТОНУ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА

10. Органи управління
Емітент є акціонерним товариством тому інформація не розкривається.
підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті

АБ "Укргазбанк"

2) МФО банку

320478

3) Поточний рахунок

26004260212

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який д/н
обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній
валюті
5) МФО банку

д/н

6) Поточний рахунок

д/н

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

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

Будiвельна дiяльнiсть

АБ № 558360

17.09.2010

Державний комiтет України з будiвництва та архiтектури

17.10.2015

Опис
Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз
створенням об'єктiв архiтектури
Опис
Виконання робiт пiдвищеної небезпеки
(дозвiл)
Опис

Дію ліцензії до кінця 2015 року товариство не продовжувало.
АВ №558360

17.09.2010

Мiнiстерство регiонального розвитку та будiвництва України

17.09.2015р.

У звітному 2015 році товариство не продовжувало дану ліцензію.
№082.10.56-45.21.1

10.09.2010

Управлiння держгiрпромнагляду по Рiвненськiй областi

У звітному 2015 році товариство не продовжувало даний дозвіл.

09.09.2015р.

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

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

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

Регiональне вiддiлення Фонду державного майна
України по Рiвненськiй областi

13989432

33028 Рiвненська область Рiвненський р-н м.Рiвне 16 Липня, 77

0.000000000000

Органiзацiя орендарiв орендного пiдприємства
Рiвненська виробнича ремотно-будiвельна фiрма
"Рембуд"

03332234

33000 Рiвненська область Рiвненський р-н м.Рiвне
Д.Галицького, 27

0.000000000000

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

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

Відсоток акцій (часток, паїв),
які належать засновнику та/або
учаснику (від загальної
кількості)
0.000000000000

Усього

0.000000000000

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

1) посада
Голова правлiння
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
Потопа Валерiй Омелянович
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
НА 359870 29.01.2004 Нетiшинським МВ УМВС
номер, дата видачі, орган, який видав)*
Хмельницької областi
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1958
5) освіта**
вища, УIIВГ
6) стаж роботи (років)**
38
7) найменування підприємства та
ТОВ ПМТЗ "ЕКРО" УБ ХАЕС, директор
попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін,
27.04.2015 Обрано терміном на 3 роки.
на який обрано
9) опис Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства у вiдповiдностi до Статуту до внутрiшнiх
положень товариства та посадової iнструкцiї.
Оплата проводиться згiдно штатного розкладу, винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Посадова
особа обiймала свою посаду протягом всього звiтного перiоду.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Стаж керiвної роботи - 31 рiк, загальний стаж роботи - 38р. Протягом останніх п'яти років обіймає посаду
голови правління ПАТ "Рембуд".
Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.
27.04.2015 року рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол № 14 від 27.04.2015 року) у зв'язку із
закінченням терміну дії повноважень посадову особу було переобрано на наступний термін - 3 (три) роки.
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**

Член правлiння
Кушнiр Олександр Iванович
СР 154030 16.12.1996 Рiвненським МУ УМВС в Рiвненськiй
областi
1973
вища, Українська державна академiя водного господарства

6) стаж роботи (років)**
24
7) найменування підприємства та
майстер ТзОВ "Житлобуд-2"
попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін,
27.04.2015 Обрано терміном на 3 роки.
на який обрано
9) опис Виконує обов'язки у вiдповiдностi до Статуту до внутрiшнiх положень товариства та посадової
iнструкцiї.
Оплата проводиться згiдно штатного розкладу, винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Посадова
особа обiймала свою посаду протягом всього звiтного перiоду.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Стаж керiвної роботи - 19 рокiв, загальний стаж роботи - 24р.
Протягом останніх п'яти років обіймає посаду виконроба на ПАТ "Рембуд".
Посади на інших підприємствах не обіймає.
Акцiями товариства не володiє.
27.04.2015 року рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол № 14 від 27.04.2015 року) у зв'язку із
закінченням терміну дії повноважень посадову особу було переобрано на наступний термін - 3 (три) роки.
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**

Член правлiння
Музичук Тетяна Миколаївна
СР 753258 31.07.2000 Рiвненським МВ УМВС в Рiвненськiй
областi
1962

5) освіта**

середня спецiальна, Рiвненський сiльськогосподарський
технiкум
33
зав.складом ВАТ "Рембуд"

6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін,
27.04.2015 Обрано терміном на 3 роки.
на який обрано
9) опис Виконує обов'язки у вiдповiдностi до Статуту до внутрiшнiх положень товариства та посадової
iнструкцiї. Оплата проводиться згiдно штатного розкладу, винагорода в натуральнiй формi не надавалась.
Посадова особа обiймала свою посаду протягом всього звiтного перiоду.Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини посадова особа не має.Стаж керiвної роботи - 17 рокiв, загальний стаж роботи - 33р.
Протягом останніх п'яти років обіймає посаду бухгалтера на ПАТ "Рембуд".
Посади на інших підприємствах не обіймає.
27.04.2015 року рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол № 14 від 27.04.2015 року) у зв'язку із
закінченням терміну дії повноважень посадову особу було переобрано на наступний термін - 3 (три) роки.
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**

Голова наглядової ради
Оцабрика Дмитро Павлович
НА 696091 10.09.1999 Нетiшинським МВ УМВС
Хмельницької областi
1958
вища, Нацiональний унiверситет будiвництва та архiтектури

6) стаж роботи (років)**
44
7) найменування підприємства та
ПАТ "УБ ХАЕС", голова правлiння
попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін,
27.04.2015 Обрано терміном на 3 роки
на який обрано
9) опис Виконує обов'язки у вiдповiдностi до Статуту до внутрiшнiх положень товариства.
Винагорода головi наглядової ради у т.ч. в натуральнiй формi не передбачена.
Посадова особа обiймала свою посаду протягом всього звiтного перiоду.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Стаж керiвної роботи - 33 рiк, загальний стаж роботи - 44р.Протягом останніх п'яти років
обiймає посаду голови правлiння "УБ ХАЕС" , Хмельницька обл м.Нетiшин, вул. Ринкова, 5.
Є представником акцiонера ПАТ "УБ ХАЕС" та особисто власником акцiй ПАТ "Рембуд".
27.04.2015 року рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол № 14 від 27.04.2015 року) у зв'язку із
закінченням терміну дії повноважень посадову особу було переобрано на наступний термін - 3 (три) роки.

1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**

Член наглядової ради
Степанюк Олександр Володимирович
НА 167333 18.10.1996 Нетiшинським МВ УМВС
Хмельницької областi
1962
вища, Петропавловський педагогiчний iнститут та Київський
нацiональний унiверситет будiвництва та архiтектури.
39
ПАТ "УБ ХАЕС", заступник голови правлiння

6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін,
27.04.2015 Обрано терміном на 3 роки.
на який обрано
9) опис Виконує обов'язки у вiдповыдностi до Статуту та до внутрiшнiх положень товариства.
Винагорода членам наглядової ради у т.ч. в натуральнiй формi не передбачена.
Посадова особа обiймала свою посаду протягом всього звiтного перiоду.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Стаж керiвної роботи - 27 років, загальний стаж роботи - 39р., Протягом останніх п'яти років обіймає посаду
начальника вiддiлу кадрiв ПАТ "УБ ХАЕС", Хмельницька обл, м.Нетiшин, вул.Ринкова, 5.
27.04.2015 року рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол № 14 від 27.04.2015 року) у зв'язку із
закінченням терміну дії повноважень посадову особу було переобрано на наступний термін - 3 (три) роки.

1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
Дорощук Iрина Петрiвна
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
СР 863658 15.01.2002 Рiвненським МВ УМВС в Рiвненськiй
номер, дата видачі, орган, який видав)*
областi
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1960
5) освіта**
вища, УIIВГ
6) стаж роботи (років)**
38
7) найменування підприємства та
ВАТ "Рембуд", економiст з аналiзу господарської дiяльностi
попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін,
27.04.2015 Обрано термінои на 3 роки
на який обрано
9) опис Виконує обов'язки у вiдповiдностi до Статуту до внутрiшнiх положень товариства.
Винагорода членам наглядової ради у т.ч. в натуральнiй формi не передбачена.
Посадова особа обiймала свою посаду протягом всього звiтного перiоду.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Стаж керiвної роботи - 24 роки, загальний стаж роботи - 38р. Протягом останніх п'яти років
обiймає посаду провiдного спецiалiста з кадрiв КП "РОБТI РОР", що знаходиться за адресою: 33000,
м.Рiвне, вул.Бiлякова, 4а.
27.04.2015 року рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол № 14 від 27.04.2015 року) у зв'язку із
закінченням терміну дії повноважень посадову особу було переобрано на наступний термін - 3 (три) роки.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
Овчiннiкова Людмила Петрiвна
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
СР 436162 23.07.1998 Рiвненським МУ УМВС України в
номер, дата видачі, орган, який видав)*
Рiвненськiй обл.
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1973
5) освіта**
вища Рiвненський УIIВГ
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та
бухгалтер на ПАТ "Рембуд"
попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін,
26.04.2012 Термін на який обрано посадову особу не визначено
на який обрано
9) опис Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства у вiдповiдностi до Статуту, внутрiшнiх
положень товариства та посадової iнструкцiї.
Оплата проводиться згiдно штатного розкладу, винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Посадова
особа обiймала свою посаду протягом всього звітного періоду.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Акцiями товариства не володiє.
Стаж керiвної роботи - 5 років, загальний стаж роботи складає - 13 рокiв, обiймала посади:
Протягом останніх п'яти років обіймала посаду бухгалтера на ПАТ "Рембуд".
Посади на інших підприємствах не обіймає.
Всi посадовi особи дiють згiдно зi стутутом товариства та не мають непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини.
1) посада
Голова ревізійної комісії
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
Сидорук Віта Вікторівна
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
НВ 166308 08.10.2002 Нетішинським МВ УМВС
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1970
5) освіта**
вища, УІІВХ
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та
головний бухгалтер ТОВ "Аква-Родос".
попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін,
26.04.2013 Обрано сроком на 3 роки.
на який обрано
9) опис Виконує обов'язки у вiдповiдностi до Статуту до внутрiшнiх положень товариства.
Винагорода членам ревізійної комісії у т.ч. в натуральнiй формi не передбачена.

Посадова особа обіймала свою посаду протягом всього звітного періоду.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Стаж керiвної роботи - 3 роки, загальний стаж роботи - 15 р. Протягом останніх п'яти років обіймала посаду
головного бухгалтера ТОВ "Аква-Родос", адреса: 30000, Хмельницька обл., м.Славута, вул. Козацька, 122А
1) посада
Член ревізійної комісії
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
Трофімчук Людмила Іванівна
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
СР 541234 15.02.1999 Рівненським МУ УМВС України
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1961
5) освіта**
вища, УІІВГ
6) стаж роботи (років)**
35
7) найменування підприємства та
економіст відділу збуту КП "Здолбунів-комуненергія"
попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін,
26.04.2013 Обрана терміном на 3 роки.
на який обрано
9) опис Виконує обов'язки у вiдповiдностi до Статуту до внутрiшнiх положень товариства.
Винагорода членам наглядової ради у т.ч. в натуральнiй формi не передбачена.
Посадова особа обіймала свою посаду протягом всього звітного періоду. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини посадова особа не має.
Стаж керiвної роботи - 3 роки, загальний стаж роботи - 35р. Протягом останніх п'яти років обіймала посаду
економіста відділу збуту КП "Здолбунів-комуненергія", адреса: Рівненська обл., Здолбунівський р-н.,
м.Здолбунів, вул. Шкільна, 40А.
1) посада
Член ревізійної комісії
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
Копитко Олег Богданович
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
СР 723382 25.04.2000 Рівненським МВ УМВС України
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1963
5) освіта**
вища, Львівський Політехнічний інстетут
6) стаж роботи (років)**
32
7) найменування підприємства та
заступник директора по транспорту ТзОВ
попередня посада, яку займав**
"Рівненськатранспортна компанія"
8) дата набуття повноважень та термін,
26.04.2013 Обрана терміном на 3 роки.
на який обрано
9) опис Виконує обов'язки у вiдповiдностi до Статуту до внутрiшнiх положень товариства.
Винагорода членам наглядової ради у т.ч. в натуральнiй формi не передбачена.
Посадова особа обіймала свою посаду протягом всього звітного періоду. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини посадова особа не має.
Стаж керiвної роботи - 3 роки, загальний стаж роботи - 33 р. Протягом останніх п'яти років обіймала посаду
засткпника директора по транспорту ТзОВ "Рівненська транспортна компанія",
адреса:33018, м.Рівне, вул.Курчатова, 62

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові посадової
особи

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

Кількість за видами акцій
Від загальної
Кількість
кількості акцій
прості на Привілейовані
акцій (штук)
(у відсотках) прості іменні пред'явника
іменні

привілейов
ані на
пред'явник
а

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова правлiння

Потопа Валерiй
Омелянович

НА 359870 29.01.2004
Нетiшинським МВ УМВС
Хмельницької областi

259534

8.52431426852

259534

0

0

0

Член правлiннябухгалтер

Музичук Тетяна
Миколаївна

СР 753258 31.07.2000
Рiвненським МВ УМВС в
Рiвненськiй областi

3269

0.10736929783

3269

0

0

0

Голова наглядової
ради

Оцабрика Дмитро
Павлович

НА 696091 10.09.1999
Нетiшинським МВ УМВС
Хмельницької областi

11416

0.37495500277

11416

0

0

0

Член наглядової
ради

Степанюк Олександр
Володимирович

НА 167333 18.10.1996
Нетiшинським МВ УМВС
Хмельницької областi

11372

0.37350983633

11372

0

0

0

Член наглядової
ради

Дорощук Iрина Петрiвна

СР 863658 15.01.2002
Рiвненським МВ УМВС в
Рiвненськiй областi

5952

0.19549160621

5952

0

0

0

Голова ревізійної
комісії

Сидорук Віта Вікторівна

НВ 166308 08.10.2002
Нетішинським МВ УМВС
України

2000

0.06568938381

2000

0

0

0

Член ревізійної
комісії

Трофімчук Людмила
Іванівна

СР 541234 15.02.1999
Рівненським МУ УМВС України

4272

0.14031252381

4272

0

0

0

Член ревізійної
комісії

Копитко Олег
Богданович

СР 723382 25.04.2000
Рівненським МВ УМВС України

3216

0.10562852916

3216

0

0

0

301031

9.88727044845

301031

0

0

0

Усього

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Кількість за видами акцій
Найменування юридичної
особи

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість
акцій
(штук)

ПАТ "УБ ХАЕС"

21339688

30100 Хмельницька область
Нетiшинський р-н м.Нетiшин вул.
Ринкова, 5

1838232

Від загальної
кількості акцій
прості на Привілейовані
(у відсотках) прості іменні пред'явника
іменні

60.376163687434

1838232

0

0

привілейо
вані на
пред'явни
ка
0

Кількість за видами акцій
Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи*

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

Кількість
акцій
(штук)

Усього 1838232

Від загальної
кількості акцій
прості на Привілейовані
(у відсотках) прості іменні пред'явника
іменні
60.376163687434

1838232

0

0

привілейо
вані на
пред'явни
ка
0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів

Чергові
X

Позачергові

Дата проведення
27.04.2015
Кворум зборів
100
Опис Питання порядку денного:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв ПАТ "Рембуд".
2. Звiт Правлiння.
3. Звiт Ревiзiйної комiсiї.
4. Звiт Наглядової ради.
5. Ухвалення рiшення щодо схвалення значних правочинiв.
6. Вибори Наглядової ради.
7. Вибори голови Правлiння.
8. Вибори Правлiння
9. Прийняття рiшення про порядок покриття збиткiв.
Розгдяд питань порядку денного:
По питанню № 1 порядку денного ,Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв ПАТ "Рембуд",
СЛУХАЛИ:
Для забезпечення встановленого порядку голосування, прав учасникiв зборiв в голосуваннi, пiдрахунку
голосiв, пiдведення пiдсумкiв голосування, роз'яснення порядку голосування по питанням, якi виносяться
на голосування, головою правлiння Потопою В.О. запропоновано затвердити кiлькiсний та персональний
склад лiчильної комiсiї. Правлiння пропонує загальним зборам акцiонерiв функцiї лiчильної комiсiї
покласти на реєстрацiйну комiсiю iз збереженням кiлькiсного (3 особи) та персонального складу, а саме:
- Жакун Тамара Миколаївна,
- Iллiна Надiя Леонтiївна,
- Ляльчук Тетяна Дмитрiвна.
Головою лiчильної комiсiї запропонована кандидатура Жакун Тамари Миколаївни.
Iнших пропозицiй по цьому питанню не поступило. Кiлькiсний i персональний склад лiчильної комiсiї
винесений на голосування.
ПОСТАНОВИЛИ: Рiшення № 1
У вiдповiдностi до частини 21) пункту 2 статтi 33 Закону України "Про акцiонернi товариства" щодо
обрання лiчильної комiсiї, на пiдставi частини 22) пiдпункту 8.2.3 Статуту ПАТ "Рембуд", для органiзацiї
пiдрахунку голосiв з питань порядку денного та складання протоколiв лiчильної комiсiї щодо результатiв
голосування на загальних зборах акцiонерiв Товариства,
1. Обрати лiчильну комiсiю загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Рембуд" в складi 3-х осiб, персонально:
- ЖАКУН Тамара Миколаївна - акцiонер ПАТ "Рембуд";
- IЛЛIНА Надiя Леонтiївна
- акцiонер ПАТ "Рембуд";
- ЛЯЛЬЧУК Тетяна Дмитрiвна
- акцiонер ПАТ "Рембуд",
з покладенням функцiй голови лiчильної комiсiї на Жакун Тамару Миколаївну.
Пiдсумки голосування:
"ЗА" - 1 бюлетень, 1838232 голоси, 100 %;
"ПРОТИ" - 0 бюлетенiв, 0 голосiв;
"УТРИМАВСЯ" - 0 бюлетенiв, 0 голосiв.
Рiшення прийнято одноголосно.
По питанню № 2 порядку денного,Звiт Правлiння,
СЛУХАЛИ:
Iз звiтною доповiддю перед учасниками загальних зборiв виступив голова правлiння ПАТ "Рембуд" Потопа Валерiй Омелянович.
(Текст доповiдi додається в Додатку № 2).
Головою зборiв було запропоновано запитання вiдносно рiчного звiту правлiння ПАТ "Рембуд" подавати
в секретарiат в письмовiй формi.
Пiдсумки голосування:
"ЗА" - 1 бюлетень, 1838232 голоси, 100 %;
"ПРОТИ" - 0 бюлетенiв, 0 голосiв;
"УТРИМАВСЯ" - 0 бюлетенiв, 0 голосiв.
Рiшення прийнято одноголосно.
По питанню № 3 порядку денного, Звiт Ревiзiйної комiсiї, прийняли рiшення:
1. Затвердити рiчний звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї щодо перевiрки фiнансово-господарської
дiяльностi Правлiння ПАТ "Рембуд" у 2014 фiнансовому роцi.
2. Роботу Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Рембуд" за звiтний перiод визнати задовiльною.
Пiдсумки голосування:
"ЗА" - 1 бюлетень, 1838232 голоси, 100 %;
"ПРОТИ" - 0 бюлетенiв, 0 голосiв;
"УТРИМАВСЯ" - 0 бюлетенiв, 0 голосiв.
Рiшення прийнято одноголосно.
По питанню № 4 порядку денного ,Звiт Наглядової ради, прийняли рiшення:
1. Затвердити рiчний звiт та висновки Наглядової ради щодо проведеної у 2014 роцi роботи.

2. Роботу Наглядової ради ПАТ "Рембуд" за звiтний перiод визнати задовiльною.
Пiдсумки голосування:
"ЗА" - 1 бюлетень, 1838232 голоси, 100 %;
"ПРОТИ" - 0 бюлетенiв, 0 голосiв;
"УТРИМАВСЯ" - 0 бюлетенiв, 0 голосiв.
Рiшення прийнято одноголосно.
По питанню № 5 порядку денного, Ухвалення рiшення щодо схвалення значних правочинiв,
прийняли рiшення:
1. Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися правлiнням Товариства протягом не
бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є
предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi, на сукупну вартiсть 1367,750 тис. грн.
2. Зобов'язати правлiння Товариства попередньо погоджувати вчинюванi ним значнi правочини з
Наглядовою радою у разi, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину,
перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.
Пiдсумки голосування:
"ЗА" - 1 бюлетень, 1838232 голоси, 100 %;
"ПРОТИ" - 0 бюлетенiв, 0 голосiв;
"УТРИМАВСЯ" - 0 бюлетенiв, 0 голосiв.
Рiшення прийнято одноголосно.
По питанню № 6 порядку денного, Вибори Наглядової ради, прийняли рiшення:
У зв'язку iз закiнченням повноважень членiв Наглядової ради ПАТ "Рембуд", обраної рiшенням № 6
загальних зборiв вiд 26.04.2012 року, керуючись частиною 17) пункту 8.2.3. та пунктом 8.3 Статуту ПАТ
"Рембуд", вирiшили обрати до складу наглядової ради акцiонерiв:
1.) Оцабрика Дмитро Павлович;
2.) Степанюк Олександр Володимирович;
3.) Дорощук Iрина Петрiвна.
Пiдсумки голосування:
"ЗА" - 1 бюлетень, 1838232 голоси, 100 %;
"ПРОТИ" - 0 бюлетенiв, 0 голосiв;
"УТРИМАВСЯ" - 0 бюлетенiв, 0 голосiв.
Рiшення прийняте одноголосно.
По питанню № 7 порядку денного, Вибори голови Правлiння, вирiшили:
1. Обрати на посаду Голови Правлiння ПАТ "Рембуд" Потопу Валерiя Омеляновича
2. Уповноважити голову Наглядової ради впродовж 10 днiв iз дати проведення рiчних загальних зборiв
укласти iз обраним Головою Правлiння ПАТ "Рембуд" контракт на умовах, затверджених Наглядовою
радою.
Пiдсумки голосування:
"ЗА" - 1 бюлетень, 1838232 голоси, 100 %;
"ПРОТИ" - 0 бюлетенiв, 0 голосiв;
"УТРИМАВСЯ" - 0 бюлетенiв, 0 голосiв.
Рiшення прийнято одноголосно.
По питанню № 8 порядку денного, Вибори Правлiння,прийняли рiшення:
Обрати на посади членiв правлiння ПАТ "Рембуд":
1) Потопа Валерiй Омелянович
2) Кушнiр Олександр Iванович
3) Музичук Тетяна Миколаївна
Пiдсумки голосування:
"ЗА" - 1 бюлетень, 1838232 голоси, 100 %;
"ПРОТИ" - 0 бюлетенiв, 0 голосiв;
"УТРИМАВСЯ" - 0 бюлетенiв, 0 голосiв.
Рiшення прийнято одноголосно.
По питанню № 9 порядку денного ,Прийняття рiшення про порядок покриття збиткiв,
вирiшили:
1. Нарахування та виплату дивiдендiв акцiонерам за 2014 рiк не проводити у зв'язку iз збитковим
результатом дiяльностi ПАТ "Рембуд" за 2014 фiнансовий рiк.
2. Покрити збиток, що становить 210,00 тис.грн., за рахунок зменшення власного капiталу ПАТ "Рембуд"
(додатковий капiтал та нерозподiлений прибуток).
Пiдсумки голосування:
"ЗА" - 1 бюлетень, 1838232 голоси, 100 %;
"ПРОТИ" - 0 бюлетенiв, 0 голосiв;
"УТРИМАВСЯ" - 0 бюлетенiв, 0 голосiв.
Рiшення прийнято одноголосно.
Пропозицiй щодо порядку денного не надходило.
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв у товариствi не скликались та не проводились.

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

Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "Украудит-Рiвне"

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

ПАТ "Нацiональний Депозитарiй України"

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

ТОВ "Бенефiт Брок"

Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної

Приватне пiдприємство
35440568
30100 Рiвненська область Рівненський м.Рівне вул. Відінська, 25, кв.50
4065
Аудиторська Палата України
15.11.2007
(0362) 62-05-07
(0362) 62-05-07
Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту
Договiр на здійснення аудиторської перевірки б/н вiд 23.03.2016р.

Публiчне акцiонерне товариство
30370711
04071 Київська область д/н м.Київ вул.Нижній Вал, 17/8
д/н
д/н

(044)279-65-40, 279-13-25
(044)279-13-22
Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарію цінних паперів.
Діяльність ПАТ "НДУ" здійснюється відповідно до Правил Центрального
депозитарію цінних паперів , що були зареєстровані рішенням НКЦПФР
№2092 від 01.10.2013р.

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
36625811
61022 Харкiвська область Харкiвський р-н м.Харкiв пр.Ленiна, буд.5,
кiмната 20
АЕ №286523
НКЦПФР
08.10.2013
(057)728-24-00
(057)728-24-00
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть.
Депозитарна діяльність депозитарної установи.
Договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам № 261110/З-5
вiд 26.11.2010р.

Публичне акціонерне товариство "Українська пожежно-страхова компанiя"

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

Публiчне акцiонерне товариство
25675443
33000 УКРАЇНА д/н м.Рівне вул. Соборна, 181
АА № 239035
Мiнiстерство фiнансiв Ураїни
11.06.1999
(0362)63-61-63
(0362)63-10-99
страхова дiяльнiсть
договiр № 220/02-3Ф вiд 01.09.15р. на обов'язкове особисте страхування
вiд нещасних випадкiв на транспортi.

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

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

1

2

3

4

5

06.10.2010

34/17/1/10

Рiвненське
територiальне
управлiння ДКЦПФР

UA4000115489

Акція проста
бездокумент
арна іменна

Опис

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій (штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

6

7

8

9

10

Бездокументарнi
iменнi

0.25

3044632

761158.00

100.000000000
000

Міжнародний
Тип цінного Форма існування та
ідентифікаційний
паперу
форма випуску
номер

Акцiї розмiщенi у повному обсязi, у лiстингу не перебувають. Торгiвля цiнними паперами не здiйснювалась. Додаткова емiсiя у звiтному перiодi не проводилась.

XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Вiдкрите акцiонерне товариство "Рембуд" засновано вiдповiдно до рiшення
органiзацiї орендарiв Рiвненської державної комунальної виробничої ремонтнобудiвельної фiрми "Рембуд (протокол вiд 19.08.1996р. № 9) та наказу регiонального
вiддiлення фонду державного майна України по Рiвненськiй областi вiд 29.01.1996р.
№ 70 шляхом перетворення орендного пiдприємства Рiвненської виробничої ремонтнобудiвельної фiрми "Рембуд" i Вiдкрите акцiонерне товариство.
Товариство є юридичної особою i здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до чинного
законодавства України та Статуту, зареєстрованого розпорядженням мiського голови
м.Рiвне № 997-р вiд 27.05.1998р., зi змiнами, зареєстрованими розпорядженням
мiського голови № 2971-р вiд 13.12.2001р.
Товариство є правонаступником орендного пiдприємства Рiвненської виробничої
ремонтно-будiвельної фiрми "Рембуд".
В 2011 роцi на виконання Закону України "Про акцiонернi товариства" Вiдкрите
акцiонерне товариство "Рембуд" змiнило свою назву на публiчне акцiонерне
товариство "Рембуд" (виписка з єдиного державного реєстру Серiя ААБ № 030765).

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх
звітних періодів
До складу ПАТ "Рембуд" входять слiдуючi дiльницi:
- будiвельно-монтажна;
- цех залiзобетонних виробiв;
- металоконструкцiй;
- автомобiлiв та механiзмiв;
- бетонiв, розчинiв.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу у звiтному перiодi
складала - 36 осiб;
Позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом немає.
Чисельнiст працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
- 2 особи.
У 2015 році фонд оплати праці становить 892 тис. грн. У 2015 роцi фонд оплати
працi збільшився порiвняно з попереднiм звiтним перiодом у зв'язку зі збільшенням
розміру мінімальної заробітної плати.
Кадрова програма товариства спрямована на забезпечення вiдповiдного рiвня
квалiфiкацiї працiвникiв, що вiдповiдає операцiйним потребам товариства.

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

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

Спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами товариство
не проводило.

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

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Бухгалтерський облiк товариства ведеться за журнально-ордерною формою облiку у
вiдповiдностi iз вимогами Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в Українi" № 996-ХIV вiд 16.07.1999р. та концептуальної основи,
передбаченої Нацiональними Положеннями (Стандартами) бухгалтерського облiку.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або
більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;
Оновними видами продукцiї, якi виготовляє ПАТ "Рембуд" є: бетон товарний, розчин,
залiзобетоннi вироби i конструкцiї. Для виробництва цих видiв продукцiї сировина
закуповується у виробникiв, якi ведуть свою дiяльнiсть в м.Рiвне, Рiвненськiй,
Хмельницькiй, Житомирський областях. Для забезпечення належної якостi готових
виробiв, якi виготовляє пiдприємство, головним критерiєм пiдбору сировини є її
якiсть.
Пiдприємство повнiстю забезпечене, проте виробничi потужностi використовуються не
повнiстю через недостатню кiлькiсть замовлень. Пiсля реконструкцiї бетоннозмiшувального вузла значно збiльшилось виробництво рiзних марок розчинiв i
бетонiв, застосовуються сучаснi добавки для роботи в зимовий перiод.
ПАТ "Рембуд" виконує повний комплекс будiвельних, будiвельно-монтажних та
спецiальних робiт (оздоблювальнi, електромонтажнi, сантехнiчнi тощо) по новому
будiвництву, реконструкцiї, капiтального та поточного ремонту на об'єктах
промислового та цивiльного будiвництва.
Парк машин i механiзмiв дозволяє надавати транспортнi послуги по перевезенню
матерiалiв та їх монтажу. В наявностi у пiдприємства налiчується: вантажних
автомобiлiв - 3 одиницi, кран автомобiльний - 1 одиниця, вантажний фургон - 1
одиниця, бетонозмiшувач - 6 одиницi.
Основними клiєнтами Товариства є:
Назва пiдприємства

Назва товарiв i послуг,
що реалiзується
1. ЖБК "Еверест"
Бетон, розчин, залізобетон
2. ЖБК "Соборний"
Бетон, розчин, залізобетон
3. ЖБК "Панорама-1"
Бетон, розчин, залізобетон
В умовах економiчної кризи в країнi працює будiвельна галузь. Погане фiнансування
робiт замовниками пов'язане з браком обiгових коштiв. На даний момент
спостерiгається рiзниця мiж цiнами комерцiйними i державними в будiвництвi. Низькi
розцiнки на види будiвельних робiт, несвоєчасне оформлення проектно-кошторисної
документацiї, нестача сучасно технiки - основнi проблеми, якi впливають на роботу

в будiвельнiй галузi. Великi вiдсотки банкiв по кредитам на будiвництво житла
стримують темпи будiвництва.
Основними конкурентами є:
По виробництву залiзобетонних конструкцiй Залiзобетонний завод надмiцних
конструкцiй в с.Городок, ТзОВ "Рiвненський домобудiвний комбiнат". З метою
забезпечення конкурентоспроможностi на ринку, пiдприємство знаходить резерви по
здешевленню вартостi продукцiї, покращення асортименту, введення сучасних
технологiй в виробничi процеси (а самевведення добавок в бетони i розчини),
застосування автомобiльних бетонозмiшувачiв. Особливiсть продукцiї, яку виробляє
ПАТ "Рембуд" заключається в тому, що вона має сезонний характер."
Основними конкурентами повиготовленню бетону є: ТДВ "Рiвненський домобудiвний
комбiнат", ТДВ ЛiхтнерБетон Рiвне", ППФ "Торгобуд-Сервiс" по виготовленню розчину
ТєОВ "Рiвненський домобудiвний комбiнат", ТОВ "Фасад".

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
На протязi останнiх 5-ти рокiв ПАТ "Рембуд" вiдчуджував та придбавав основнi
засоби:
- в 2011 роцi знято та вiдчуджено - 224,0 тис. грн. з ПДВ.
- в 2012 роцi знято та вiдчуджено - 118,3 тис. грн., придбано-29,3 тис.грн.
- в 2013 році знято та відчуджено 7,0 тис. грн.
- в 2014 році знято та відчуджено - 671,0 тис. грн., придбано - 293,0 тис. грн.
- в 2015 році придбано основних засобів на загальну суму 24,0 тис. грн.,
відчуджень не було.
Планiв щодо суттевих надходжень активiв товариство не має.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або
членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені
протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами,
наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами
зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика
ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності
інша інформація
Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного
періоду не надходило.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того,
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів
підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних
засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених,
опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване
зростання виробничих потужностей після її завершення
Всi основнi засоби товариство використовує в своїй господарськiй дiяльностi для
виробництва готової продукцiї та будiвельної дiяльностi.
Пiдприємство використовує власнi основнi засоби оцiнка яких у облiку, формах
звiтностi достовiрна. Облiк основних засобiв, iнших необоротних активiв ведеться у
вiдповiдностi до Положення (стандарту) БО № 7 "Основнi засоби". Надходження
основних засобiв пiдтвердженi первинними документами та оцiненi по вартостi
придбання. Вибуття пiдтвердженi вiдповiдними документами.Законсервованих основних
засобiв не має. Основнi засоби емiтента знаходяться за мiсцем реєстрацiї
пiдприємства. Особливостей по екологiчних питаннях, якi б могли позначитися на
використаннi активiв пiдприємства не спостерiгається. Iнформацiя щодо планiв
капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, характер
та причини таких планiв, суми видаткiв, в тому числi вже зроблених, опис методу
фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване
зростання виробничих потужностей пiсля її завершення - вiдсутнi.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Основними проблема, що впливають на дiяльнiсть Товариства є:
- не проводиться авансування на очiкуванi виконанi роботи;
- вiдсутнiсть у замовникiв обiгових коштiв;
- вiдсутнiсть фiнансування договорiв пiдряду;
- тяжкий податковий тягар;
- морально застарiле обладнанння, транспортнi засоби i механiзми;
- нестача квалiфiкованих виробникiв через рiзноманiтнiсть видiв дiяльностi;
- збитковiсть послуг по утриманню вiдомчого житла, несвоєчасна проплата за наданi
послуги;
- невиконання договiрних зобов'язань.
- висока конкуренцiя

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
В 2015

році товариством було виплачено штрафних санкцій на суму 60,0 тис. грн.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Діяльність емітента фінансується за рахунок власних обігових коштів. Аналіз шляхів
покращення ліквідності товариства фахівцями емітента не проводився.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Укладених, але ще не виконаних

договорів на кінець звітного періоду немає.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
База:
- Реконструкцiя бетонного вузла;
- Реконструкцiя гаражiв;
- Частковий ремонт покрiвлi головного виробничого корпусу.
Будiвництво:
- Будівництво гаражів та складських примiщеннь.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на
дослідження та розробку за звітний рік
Товариство не проводить власнi дослiдження i розробки.

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше
відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року,
стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною
в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі,
сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається
справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
У звітному періоді Товариство виступало об'єктом судових спорів і позовів.
Керівництво Товариства вважає, що жоден з цих позовів, окремо чи у сукупності, не
відображає значного впливу на фінансовий стан чи результати діяльності Товариства.

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Iнша iстотна iнформацiя вiдсутня. Аналiтична довiдка про результати дiяльностi
товариства за останнi три роки не складалась.

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

Найменування основних
засобів

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

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

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

1.Виробничого призначення

3613.000

3460.000

0.000

0.000

3613.000

3460.000

- будівлі та споруди

2975.000

2882.000

0.000

0.000

2975.000

2882.000

- машини та обладнання

315.000

287.000

0.000

0.000

315.000

287.000

- транспортні засоби

303.000

274.000

0.000

0.000

303.000

274.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

20.000

17.000

0.000

0.000

20.000

17.000

2. Невиробничого призначення

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інестиційна нерухомість

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3613.000

3460.000

0.000

0.000

3613.000

3460.000

Усього

Пояснення : Основнi засоби ПАТ "Рембуд" використовуються починаючи з 1969 року.
Основнi засоби використовуються до повного фiзичного або морального зносу.
Умови користування основними засобами звичайнi.
Ступiнь використання основних засобiв - 100% (до повного фiзичного або морального
зносу).
Обмежень у використаннi ОЗ немає.
Первiсна вартiсть основних засобiв на 31.12.2015р. становить 7041 тис.грн.,
нараховано знос - 3581 тис.грн., ступiнь зносу - 50,9%.
Первiсна вартiсть ОЗ I групи виробничого призначення становить 5176 тис.грн.,
нараховано знос - 2294 тис.грн, ступiнь зносу - 44,3%, ступiнь викоритання 100%.
Змiни у вартостi основних засобiв зумовленi ремонтами будiвель та споруд та зносом
вiдповiдно до мiжнародних стандартiв незавершене будiвництво переведено до ОЗ.
Первiсна вартiсть ОЗ II групи виробничого призначення становить 1104 тис.грн.,
нараховано знос - 817 тис.грн, ступiнь зносу - 74,0%, ступiнь використання - 100%.
Змiни у вартостi основних засобiв зумовленi їх зносом та придбанням.
Первiсна вартiсть ОЗ III групи виробничого призначення становить 712 тис.грн.,
нараховано знос - 438 тис.грн., ступiнь зносу - 61,5%, ступiнь використання 100%.
Первiсна вартiсть ОЗ IV групи виробничого призначення становить 36 тис.грн.,
нараховано знос - 32 тис.грн, ступiнь зносу - 88,9%, ступiнь використання - 100%.
Всi основнi засоби ПАТ "Рембуд" використовує в своїй господарськiй дiяльностi для
виробництва готової продукцiї та в будiвельнiй дiяльностi.

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

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

2280

2210

Статутний капітал (тис.грн.)

761

761

Скоригований статутний капітал (тис.грн.)

761

761

Опис

Висновок

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР
(Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом
Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів
проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати
майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних
виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів
Розрахункова вартість чистих активів(2280.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного
капіталу(761.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.
Величина статутного капiталу на початок 2015 року вiдповiдає величинi статутного капiталу,
розрахованому на кiнець 2015 року.

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

Дата
виникнен
ня

Непогашена
частина
боргу
(тис.грн.)

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток
річних)
Х
Х
Х

Кредити банку, у тому числі :
Х
0.00
Зобов'язання за цінними паперами
Х
0.00
у тому числі за облігаціями (за кожним
Х
0.00
випуском) :
за іпотечними цінними паперами (за кожним
Х
0.00
Х
власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним власним
Х
0.00
Х
випуском):
За векселями (всього)
Х
0.00
Х
за іншими цінними паперами (у тому числі за
Х
0.00
Х
похідними цінними паперами) (за кожним
видом):
За фінансовими інвестиціями в корпоративні
Х
0.00
Х
права (за кожним видом):
Податкові зобов'язання
Х
237.00
Х
Фінансова допомога на зворотній основі
Х
0.00
Х
Інші зобов'язання
Х
3106.00
Х
Усього зобов'язань
Х
3343.00
Х
Опис Кредитiв банку немає.
Зобов'язань за цiнними паперами та фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права немає.

Дата
погашення

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

№ з/п

Основний вид продукції

у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру)

у грошові формі
(тис.грн.)

у відсотках до
всієї виробленої
продукції

у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру)

у грошові формі
(тис.грн.)

у відсотках до
всієї реалізованої
продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Бетон

2388 м куб.

1570.34

26

2388м куб.

1570.34

26

2

Розчин

4502м куб.

1989.80

48

4502куб.

1989.80

49

3

Залiзобетоннi вироби

2417м куб.

2246.90

26

2275м куб.

2190.70

25

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат

1
1

2
Сировина i матерiали

Відсоток від загальної
собівартості
реалізованої продукції
(у відсотках)
3
65.00

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом періоду
Дата
Дата
оприлюднення
виникнення
повідомлення у
події
стрічці новин
1
2
27.04.2015
28.04.2015

Вид інформації
3
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

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

1
2
3

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

2013
2014
2015

1
1
1

0
0
0

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

Ні

X
X
X

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

Ні
X
X

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

Ні
X

X
X

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

Ні
X
X
X
X
X
X

X

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

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

Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій

0
0
0
3

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

1

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

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інші (запишіть)

Самооцінка не проводилась

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація
щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою
поставлених завдань :
д/н
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності) ?
Так
Ні
Стратегічного планування
X
Аудиторський
X
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інші (запишіть)
д/в д/в

X
X

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
Комітети в складі Наглядової ради не створені
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні ) Ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової
вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше

Ні
X
X
X

X

д/в

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)
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інше (запишіть)

X
X
X
X

д/в

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
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена
наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не
було обрано нового члена
Інше (запишіть) д/в

Ні
X
X
X

X

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так,
створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох
років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

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

Загальні
збори
акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий
орган

Не належить до
компетенції
жодного органу

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

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) Ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган

Так
X
X
X

Ні

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
д/в

X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Публікується у
Інформація
Документи
Інформація
пресі,
Копії
розміщуєтьс
надаються для
розповсюд
оприлюднюється в
документів я на власній
ознайомлення
жується на
загальнодоступній
надаються
інтернет
безпосередньо
загальних
базі НКЦПФР про
на запит
торінці
в акціонерному
зборах
ринок цінних
акціонера акціонерного
товаристві
паперів
товариства
Фінансова звітність,
Так
Так
Так
Так
Так
результати діяльності
Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та
Ні
Так
Ні
Ні
Так
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів
Так
Так
Так
Ні
Так
управління товариства
Статут та внутрішні
Ні
Ні
Так
Так
Ні
документи
Протоколи загальних зборів
Ні
Ні
Так
Так
Ні
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
осіб акціонерного товариства
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів
фінансової звітності? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства
зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше (запишіть)
д/в

Так
X

Ні
X
X

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

Ні
X
X
X

Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)
д/в

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

Ні

Ревізійна комісія ( ревізор )

X

Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше (запишіть) д/в

X
X
X
X

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

Ні
X
X
X

З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
Інше (запишіть) згiдно з вимогами Статуту товариства

X
X

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

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних
трьох років?
Так
Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть) д/в

Ні
X
X
X

X
X

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

X

Не визначились
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом
наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України, протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні
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: д/в
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні;
укажіть, яким чином її оприлюднено: д/в

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

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Рембуд"
Територія РIВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
Організаційно-правова форма господарювання ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ
(НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА
ВІДНОВЛЕННЯ)
Середня кількість працівників 36
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса 33024 Рiвненська область Рiвненський м.Рiвне вул. Соборна, 404а,
т.(0362) 5-22-68
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

2016

Коди
01
01
03332234
5610100000
112

за КВЕД

45.21.1

V

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2015 р.
Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Код
рядка
2

На початок
звітного періоду
3

На кінець звітного
періоду
4

1000

15

11

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

1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1020

33
18
-3613
7013
3400
---

26
15
-3460
7041
3581
---

1030

--

--

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

1035
1040
1045
1090
1095

235
---3863

235
---3706

1100

1034

1421

1101
1103
1104
1110

698
334
2
--

631
788
2
--

1125

286

182

1130

107

83

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

1135
1136
1155
1160
1165
1167
1170
1190
1195

4
-175
----1
1607

1
-163
-66
66
--1916

1200

1

2

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи

Баланс

1300

5471

5624

Код
рядка
2

На початок
звітного року
3

На кінець звітного
періоду
4

1400

761

761

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

1405
1410
1415
1420
1425
1430
1495

-137
-1312
--2210

-137
-1382
--2280

1500

--

--

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

1510
1515
1520
1525
1595

------

------

1600

--

--

1610

--

--

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

1615
1620
1621
1625
1630

2163
141
--42

2163
237
-31
68

1635

317

598

1660
1665
1690
1695

--598
3261

--247
3344

1700

--

--

Баланс

1900

5471

5624

Пасив
1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

д/н
Голова правлiння

________________

Потопа Валерій Омелянович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Овчіннікова Людмила Петрівна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Рембуд"

2016

за ЄДРПОУ

Коди
01
01
03332234

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )
за 2015 рік
Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

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

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

2000

7167

5259

2050

(5960)

(4481)

2090

1207

778

2095
2120
2130
2150
2180

(--)
66
(422)
(71)
(691)

(--)
66
(323)
(66)
(689)

2190

89

--

2195
2200
2220
2240
2250
2255
2270

(--)
--16
(--)
(--)
(21)

(234)
--25
(--)
(--)
(--)

2290

84

--

2295
2300

(--)
-14

(209)
-1

2305

--

--

2350

70

--

2355

(--)

(210)

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

Код
рядка

За звітний період

2
2400
2405
2410

3
----

За аналогічний
період попереднього
року
4
----

2415

--

--

2445
2450

---

---

2455

--

--

2460
2465

-70

--210

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

Код
рядка

За звітний період

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3
5576
892
326
188
1079
8061

За аналогічний
період попереднього
року
4
3529
666
246
186
843
5470

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

Код
рядка

За звітний період

2
2600
2605
2610

3
3044632
3044632
0.02299130

За аналогічний
період попереднього
року
4
3044632
3044632
( 0.06897390)

2615

0.02299130

( 0.06897390)

2650

--

--

д/н
Голова правлiння

________________

Потопа Валерій Омелянович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Овчіннікова Людмила Петрівна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Рембуд"

2016

за ЄДРПОУ

Коди
01
01
03332234

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )
за 2015 рік
Форма № 3
Стаття
1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від операційної оренди
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Зобов'язання з податку на додану вартість
Зобов'язання з інших податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року
д/н

Код за ДКУД

1801004

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

3000

7837

6209

3005
3006
3010
3015
3020
3040
3095

--73
667
10
78
397

--88
325
5
31
548

3100

(5820)

(4929)

3105
3110
3115
3117
3118
3135
3140
3190
3195

(710)
(332)
(702)
(312)
(390)
(56)
(--)
(1376)
66

(582)
(296)
(696)
(203)
(413)
(53)
(50)
(603)
-3

3200

--

--

3205

--

--

3215

--

--

3220
3225
3250

----

----

3255

(--)

(--)

3260
3270
3290
3295

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

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

3300

--

--

3305
3340

---

---

3345

(--)

(--)

3350
3355
3390
3395
3400
3405
3410
3415

-(--)
(--)
-66
--66

-(--)
(--)
--3
3
---

Голова правлiння

________________

Потопа Валерiй Омелянович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Овчiннiкова Людмила Петрiвна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Рембуд"

2016

за ЄДРПОУ

Коди
01
01
03332234

Звіт про власний капітал
за 2015 рік
Форма № 4

Стаття

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

Голова правлiння

Код за ДКУД

Зареєстрований Капітал ДодатКод
(пайови у дооцін- ковий
рядка
й)
ках
капітал
капітал

НерозподілеРезерний
Неопла- Вилувний прибуток чений
чений
капітал (непокри капітал капітал
тий
збиток)
6
7
8
9
-1312
---

Всього

2
4000

3
761

4
--

5
137

4005

--

--

--

--

--

--

--

--

4010
4090

---

---

---

---

---

---

---

---

4095

761

--

137

--

1312

--

--

2210

4100

--

--

--

--

70

--

--

70

4110

--

--

--

--

--

--

--

--

4200

--

--

--

--

--

--

--

--

4205

--

--

--

--

--

--

--

--

4210

--

--

--

--

--

--

--

--

4240

--

--

--

--

--

--

--

--

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

4260

--

--

--

--

--

--

--

--

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

4290
4295
4300

--761

----

--137

----

-70
1382

----

----

-70
2280

________________

Потопа Валерiй Омелянович

(підпис)

Головний бухгалтер

1801005

________________
(підпис)

Овчiннiкова Людмила Петрiвна

10
2210

ПРИМІТКИ ДО ПОПЕРЕДНЬОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ПАТ «РЕМБУД» за 2015 рік станом на 31.12.2015 року
1. Інформація про Товариство.
Публічне акціонерне товариство «Рембуд» (далі Товариство) створене та діє на засадах
приватної форми власності.
Товариство створене на підставі наказу №928 від 30.08.1996р. Фонду державного майна
України регіонального відділення фонду Державного майна України по Рівненській області та
свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності від 13.09.1996 року
шляхом перетворення Орендного підприємства виробничої ремонтно-будівельної фірми
«Рембуд» у Відкрите акціонерне товариство «Рембуд» на підставі Указу Президента України
«Про корпоратизацію підприємств» від 15 червня 1993 року № 210/93.
Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та рішення чергових
загальних зборів акціонерів від 12 травня 2011 року (протокол № 10) змінено найменування
товариства з відкритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство «Рембуд» .
Протоколом зборів акціонерів № 10 від 12.05.2011 року затверджено Статут у новій редакції, на
підставі якого здійснює свою діяльність ПАТ «Рембуд».
Основними видами діяльності Товариства є:
- будівництво будівель;
- виробництво каркасних конструкцій і покрівель;
- надання інших місць для тимчасового проживання, не віднесених до інших групувань.
Вищий орган управління Товариства є загальні збори акціонерів.
Кількість працівників Товариства станом 31 грудня 2015 року складала 36 чоловік.
Станом на 31.12.2015 року акції розподіляються між акціонерами таким чином:
Юридичні особи - 60_%.
Фізичні особи - _40__%.
2. Визначення, основа подання та компоненти звітності
Ці Примітки складені відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності
(МСФЗ) та є невід’ємною частиною попередньої фінансової звітності Публічного акціонерного
товариства «Рембуд» за 2015 рік станом на 31.12.2015 року, складеної на основі МСФЗ.
Товариство вперше застосувало МСФЗ у 2012 році, датою переходу на МСФЗ було обрано 01
січня 2012 року.
За всі звітні періоди, що передують 31 грудня 2011р., Товариство складало фінансову звітність
у відповідності з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
Ця попередня фінансова звітність складена з метою формування інформації, яка буде
використана в якості порівняльної інформації при підготовці першої фінансової звітності за
МСФЗ станом на 31.12.2015 р. з урахуванням можливих коригувань, які будуть зроблені в разі
змін вимог стандартів та тлумачень, що будуть використані при складанні першої фінансової
звітності за МСФЗ станом на 31.12.2015 року.
Концептуальною основою попередньої фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2015 р.,
є бухгалтерські політики, що базуються на вимогах МСФЗ, в усіх суттєвих аспектах,
включаючи розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ, припущення, прийняті
управлінським персоналом щодо стандартів та інтерпретацій, які, як очікується, наберуть
чинності, і політик, які, як очікується, будуть прийняті на дату підготовки управлінським
персоналом першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ за станом на 31.12.2015 р., а
також обмеження застосування МСФЗ, зокрема в частині визначення форми та складу статей
фінансових звітів згідно МСФЗ 1.

На виконання вимог Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в
Україні» від 16.07.1999р. № 996-ХІV, відповідно до яких форми фінансової звітності
підприємств (крім банків) і порядок їх заповнення встановлюються центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, Товариством
забезпечено складання фінансової звітності за формами, встановленими положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», 3 «Звіт про фінансові результати», 4 «Звіт
про рух грошових коштів», 5 «Звіт про власний капітал», затвердженими наказом Міністерства
фінансів України від 31.03.99 № 87.
Попередня фінансова звітність представлена в гривнях, а всі суми округлені до цілих тисяч,
крім випадків, де вказано інше.
Попередня фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складається
на основі бухгалтерських записів згідно з українським законодавством шляхом трансформації з
внесенням коригувань та проведенням перекласифікації статей з метою дотримання вимог
МСФЗ в усіх суттєвих аспектах.
Попередня фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості. Товариство не
застосовувало достроково будь-які інші стандарти та тлумачення, які були прийняті та ще не
набрали чинності.
Під час складання балансу першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ станом на
31.12.2015 р. існує ймовірність внесення коригувань у вхідні залишки балансу на 01.01.2015 р.
та попередню фінансову звітність за 2015 рік, яка складена на основі МСФЗ, а не у повній
відповідності до вимог МСФЗ.
3. Облікова політика.
Основа ведення бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік Товариства ведеться у
відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативних актів, які регламентують
ведення бухгалтерського обліку в Україні, на основі єдиної облікової політики товариства,
затвердженої наказом № 1/2 від 2 січня 2015 року.
Основи надання інформації. Фінансова звітність Товариства надається у повній відповідності до
вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, включаючи всі прийняті раніше
Міжнародні стандарти і інтерпретації Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності
(МСФЗ). Інформація надається, виходячи із базису оцінки по історичній вартості (собівартості).
Оцінка здійснюється відносно справедливої вартості фінансових інструментів.
Грошові кошти Товариства. Грошовими коштами та їх еквівалентами в Товаристві вважати
грошові кошти на поточних рахунках, інших рахунках в банках (депозитні), грошові кошти в
касі Товариства, грошові документи і їх еквіваленти, які не обмежуються у використанні.
Фінансова звітність Товариства складається в національній валюті України – гривні. Курсові
різниці відображаються загальною сумою у фінансовій звітності того періоду, в якому вони
виникають.
Оренда. Оренда класифікується як фінансова оренда, коли за умовами оренди передаються в
основному всі ризики і вигоди, пов’язані з експлуатацією активу, і оренда відповідає одному з
критеріїв визначених в МСБО 17 «Оренда». Всі види оренди класифікуються як операційна
оренда. Відповідна заборгованість включається в баланс як інші операційні доходи. Орендні
платежі операційної оренди відображаються в звіті про фінансові результати пропорційно
відповідно до періоду оренди
Визнання доходів і витрат. Доходи Товариства визнаються доходами на основі принципів
нарахування, коли існує впевненість, що в результаті операції станеться збільшення
економічних вигод, а сума доходу може бути достовірно визначена. Процентний дохід
визнається в тому періоді, до якого він відноситься, виходячи з принципу нарахування. Дохід
від дивідендів визнається, коли виникає право акціонерів на отримання платежу. Витрати,
пов’язані з отриманням доходу, визнаються одночасно з відповідним доходом.
Основні засоби. Основні засоби Товариства обліковуються і відображаються у фінансовій
звітності відповідно до МСБО 16 «Основні засоби». Основні засоби – це матеріальні активи
Товариства, строк корисного використання яких більше одного року і які утримуються для
використання у виробництві або постачанні товарів чи наданні послуг для надання в оренду або
для адміністративних цілей. До основних засобів Товариства відносять активи, первісна

вартість яких становить від 2500,00 грн. Основні засоби Товариства обліковуються по об’єктах.
Об’єкти основних засобів класифікуються за окремими класами. Готові до експлуатації об'єкти,
які планують використовувати в складі основних засобів, до моменту початку експлуатації
обліковуються в складі класу придбання, але не введення в експлуатацію основних засобів.
Придбані основні засоби оцінюються за первинною вартістю, яка включає в себе вартість
придбання і всі затрати, пов’язані з доставкою і доведенням об'єкта до експлуатації.
Виготовлення об’єктів основних засобів власними силами оцінюється за фактичними прямими
витратами на їх створення. Ліквідаційна вартість – це сума грошових коштів, яку Товариство
очікує отримати за актив при його вибутті після закінчення строку корисного використання, за
вирахуванням затрат на його вибуття. Ліквідаційна вартість основних засобів Товариства
складає 2000,00грн. Строк корисного використання по групах однорідних об'єктів основних
засобів визначається керівництвом Товариства. Нарахування амортизації по об’єктах основних
засобів здійснюється прямолінійно, з врахуванням строку корисного використання цього
об'єкта. Нарахування амортизації основних засобів починається з місяця, наступного за місяцем
вводу в експлуатацію. Витрати на обслуговування, експлуатацію і ремонт основних засобів
списують на затрати періоду по мірі їх виникнення з урахуванням ліміту, що визначається на
початок звітного року, даний ліміт складає 10% від залишкової вартості основних засобів. На
дату звітності для оцінки основних засобів використовується первинна вартість.
Нематеріальні активи. Нематеріальні активи Товариства обліковуються і відображаються у
фінансовій звітності згідно МСБО 38 «Нематеріальні активи». Нематеріальними активами
визнаються немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані
(відокремлені від Товариства) і утримуються компанією на протязі періоду більше 1 року (або
операційного циклу) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях або передачі в оренду
іншим особам. Об’єкти нематеріальних активів класифікуються за окремими групами: – права
користування природними ресурсами; –програмне забезпечення;; – інші нематеріальні активи.
Нематеріальні активи оцінюються за первісною вартістю (собівартістю), яка включає вартість
придбання і затрати, пов’язані з доведенням нематеріальних активів до експлуатації.
Нематеріальні активи амортизуються прямолінійним методом на протязі очікуваного строку їх
експлуатації. Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем вводу в
експлуатацію. Очікуваний строк корисного використання нематеріальних активів визначається
при його обліку з врахуванням морального зносу, правових і інших обмежень відносно строків
використання або інших факторів, а також строків використання подібних активів. На звітну
дату матеріальні активи обліковуються за первісною вартістю з врахуванням можливого
знецінення згідно МСБО 36 «Зменшення корисності активів».
Запаси. Облік і відображення у фінансовій звітності запасів здійснюється у відповідності з
МСБО 2. Собівартість придбаних запасів складається із вартості придбання і інших витрат,
безпосередньо пов’язаних з їх придбанням.
Дебіторська заборгованість. Для фінансової звітності дебіторська заборгованість
класифікується як поточна і довгострокова. Для відображення безнадійної дебіторської
заборгованості на підприємстві створено резерв сумнівних боргів.
Зобов’язання і резерви. Облік і визнання зобов’язань і резервів в Товаристві здійснюється
відповідно до МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи». Зобов’язання
Товариства класифікуються як довгострокові (строк погашення більше 12 місяців) і поточні
(строк погашення до 12 місяців). Поточна кредиторська заборгованість обліковується і
відображається в балансі за первісною вартістю, яка дорівнює справедливій вартості отриманих
товарів або послуг.
Винагорода працівникам. Всі винагороди працівникам в Товаристві обліковуються як поточні,
відповідно до МСБО 19 «Виплати працівникам». В процесі господарської діяльності
Товариство сплачує обов’язкові внески в Пенсійний фонд і інші фонди соціального страхування
за своїх працівників в розмірі, передбаченому законодавством України.
Витрати з податку на прибуток. Витрати з податку на прибуток визначаються і
відображаються у фінансовій звітності Товариства відповідно до МСБО 12 «Податки на
прибуток». Витрати з податку на прибуток, які відображаються у звіті про фінансові
результати, складаються із суми поточного податку на прибуток. Поточний податок на
прибуток визначається, виходячи із суми оподатковуваного доходу (прибутку) за рік, який
обчислюється згідно податкового законодавства України.
Власний капітал. Статутний капітал, включає в себе внески акціонерів. Товариство нараховує
дивіденди акціонерам і визнає їх як зобов’язання на звітну дату лише в тому випадку, якщо

вони були оголошені до звітної дати включно. Порядок розподілу накопиченого прибутку
визначається зборами акціонерів.
Пов’язані особи. У відповідності до ознак пов’язаних осіб, які наводяться в МСФЗ 24, пов’язані
особи в Товариства відсутні.
4. Події які виникли після звітної дати.
Керівництво Товариства визначає порядок, дату підписання фінансової звітності і перелік
уповноважених осіб, які можуть підписувати звітність. При складанні фінансової звітності
Товариство враховує події, які виникли після звітної дати, і відображає їх у фінансовій звітності
відповідно до МСФЗ 10.
5. Перше застосування МСФЗ
ПАТ підготувало попередню фінансову звітність, на основі МСФЗ, які застосовуються щодо
звітних періодів, які закінчуються 31 грудня 2012р. разом з порівняльною інформацією станом
на 31 грудня 2011р. та за рік, що завершився на зазначену дату, як описано в обліковій політиці.
При підготовці цієї фінансової звітності на основі МСФЗ вступний звіт про фінансовий стан
товариства (Баланс) був підготовлений на 1 січня 2013, на дату переходу ПАТ на МСФЗ. У цій
примітці пояснюються основні коригування, виконані товариством при перерахунку Звіту про
фінансовий стан, складений на 1 січня 2014 згідно з П(С)БО.
Оцінки
Оцінки на 1 січня 2015 р. відповідають оцінкам на цю ж дату, прийнятим згідно з П(С)БО (після
коригувань з урахуванням відмінностей в обліковій політиці).
Оцінки, використані ПАТ для представлення цих сум на основі МСФЗ, відображають умови на
1 січня 2015 р. - дату переходу на МСФЗ.
Узгодження статей звіту про фінансовий стан (Баланс) ПАТ станом на 01 січня 2015 року (дата
переходу МСФЗ) представлено наступним чином:

Статті
1
Нематеріальні активи
Основні засоби
Фінансові інвестиції
Гудвіл
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Запаси
Торговельна та інша дебіторська
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грошових коштів
Інші активи
Необоротні активи та групи
вибуття
Усього поточних активів
Разом активи
Статутний капітал
Інші компоненти капіталу
Резерв переоцінки основних
засобів
Нерозподілені прибутки/збитки
Усього капітал
Інші забезпечення
Усього забезпечень
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Інші зобов’язання
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Примітки до звірки капіталу на 1 січня 2015р.
1. Основні засоби. Основні коригування балансової вартості у складі основних засобів
здійснені на основі результатів тесту на предмет відповідності критеріям визнання,
встановленими МСФЗ, включають списання балансової вартості основних засобів, які не
відповідають визначенню активу.
2. Гудвіл. Списання гудвілу, який не відповідає критерію визначення активу
3. Запаси ПАТ на початок 2015 року списано балансову вартість неліквідних запасів.
4. Торговельна та інша дебіторська заборгованість. ПАТ здійснено нарахування резерву
сумнівних боргів, в результаті чого балансову вартість торгівельної та іншої дебіторської
заборгованості зменшено. Виключення із дебіторської заборгованості за виданими авансами,
частину податкового кредиту, який пов’язаний з виданими авансами.
5. Інші компоненти капіталу. У складі показників додаткового капіталу товариства на початок
2012 року обліковувалась сума індексації, здійсненої до 2001 року. ПАТ списана сума
індексації необоротних активів із відповідним відображенням у складі нерозподілених
прибутків (збитків) минулих періодів, оскільки суми індексації не вважаються резервом
дооцінки.
6. Інші забезпечення. Коригування забезпечення оплати відпусток працівників.
7. Поточні зобов’язання з авансів. Виключення суми ПДВ, яка пов’язана з отриманими
авансами.
8. Інші поточні зобов’язання. Виключення суми податкового кредиту, яка пов’язана з
виданими авансами.
6. Форми фінансової звітності.
Товариство визначає форми надання фінансової звітності у відповідності до рекомендацій
МСФЗ1.
Баланс складається методом поділу активів і зобов’язань на поточні і довгострокові.
Звіт про фінансові результати складається методом поділу витрат за функціональною ознакою.
Звіт про зміни у власному капіталі надається в розгорнутому форматі.
Звіт про рух грошових коштів складається відповідно до МСБО 7.
Примітки до фінансової звітності складаються у відповідності до вимог, викладених у всіх
МСБО.
Примітки до балансу
Примітка 1
До складу нематеріальних активів товариством віднесено вартість чотирьох сертифікатів,
свідоцтв, дозволів та ліцензій на право здійснення будівельної діяльності, послуг будівельної
лабораторії, сертифікації продукції власного виробництва та дозволу на викиди, ліцензійний
супровід «Медок» на 2015р. строк очікуваного корисного використання, яких становить від 12
до 60 місяців.
Перелік ліцензій:
Ліцензія Серія АГ №577910 від 31.05.2011р. на господарську діяльність, пов’язану із
створенням об’єктів архітектури. Термін дії до 19.09.2015р.

Свідоцтво про атестацію будівельної лабораторії №РТ-0149/2013 від 13.09.2010р. на право
надання послуг. Термін дії до 30.09.2016р.
Сертифікат відповідності серія ВГ №298057 від 31.10.2013р. на плити перекриття для будівель
і споруд. Термін дії до 29.09.2015р.
Сертифікат відповідності серія ВГ №298058 від 31.10.2013р. на перемички для будинків із
цегляними стінами. Термін дії до 29.09.2015р.
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
№5610100000-23 від 24.11.2011р. термін дії до 24.11.2016р.
Сертифікат відповідності серія ДЇ №216552 від 22.12.2015р. на перемички для будинків із
цегляними стінами. Термін дії до 29.09.2017р.
Сертифікат відповідності
серія ВГ №464679 від 22.12.2015р. на плити перекриттів
багатопустотні для будівель і споруд. Термін дії до 29.09.2017р.
Сертифікат відповідності серія ДЇ №216556 від 22.12.2015р. на збірні залізобетонні стійки з
віброваного залізобетону марки С-1,5/10,3. Термін дії до 29.09.2017р
Розшифровка інформації щодо нематеріальних активів станом на 31.12.2012р.
Тис. грн.
СТАТТІ
На 01.01.2015
На 31.12.2015
Первісна вартість
33
26
Накопичена амортизація
(18)
(15)
Балансова вартість нематеріальних активів
15
11
Примітка 2
Строки корисного використання встановлені:
для будівель та споруд – від 120 до 840 місяців;
для інструментів приладів та меблів – 120 місяців;
для офісної та комп'ютерної техніки – 60 місяців;
для машин та обладнання – 120 місяців;
для транспортних засобів - від 120 до 540 місяців.
Розшифровка інформації щодо основних засобів
Станом на 31.12.2015
Тис. грн
СТАТТІ
На 01.12.2014
На 31.12.2015
7013
Первісна вартість, в т.ч.
7041
5152
Будівлі і споруди
5176
1090
Машини та обладнання
1104
721
Транспортні засоби
712
35
Меблі та офісне обладнання
36
15
Тимчасові (не титульні) споруди
13
Придбання основних засобів ("-"вибуття), в
-378
т.ч.
24
-569
Будівлі і споруди
189
Машини та обладнання
14
Транспортні засоби
10
2
Меблі та офісне обладнання
3400
Знос основних засобів, в т.ч.
3581
2177
Будівлі і споруди
2294
775
Машини та обладнання
817
418
Транспортні засоби
438
30
Меблі та офісне обладнання
32
Тимчасові (не титульні) споруди
3613
Балансова вартість основних засобів
3460
2975
Будівлі і споруди
2882
315
Машини та обладнання
287
303
Транспортні засоби
274
5
Меблі та офісне обладнання
4
15
Тимчасові (не титульні) споруди
13

Основні засоби відображені за собівартістю їх придбання. Витрати, понесені для підтримання
об’єктів в робочому стані, включались до складу витрат. Амортизація основних засобів
нараховувалась із застосуванням прямолінійного методу. Протягом звітного періоду змін в
оцінках термінів експлуатації, ліквідаційної вартості, а також зміни методів амортизації
основних засобів не було.
Примітка 3
Класифікація запасів товариства на 31.12.2015р.
Товари – 2 тис. грн.
Виробничі запаси – 631тис. грн.
Готова продукція – 788 тис. грн.
Товари, придбані та утримувані для перепродажу – 2 тис. грн.
Запаси відображені в балансі Товариства за первісною вартістю, яка є найменшою з двох оцінок.
Оцінка вибуття запасів протягом 2015 року здійснювалася за методом ФІФО.
Примітка 4
Станом на 31.12.2015 р. на балансі Товариства обліковується «Дебіторська заборгованість за
товари, роботи, послуги» в сумі 272 тис.грн.
Товариством проведено аналіз дебіторської заборгованості.
Для нарахування резерву сумнівних боргів, а також способу розрахунку коефіцієнта
сумнівності ПАТ обрало метод застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості і
зафіксувало це в наказі про облікову політику. Тобто резерв визначається шляхом оцінки
платоспроможності окремих дебіторів.
ПАТ проаналізувало поточну дебіторську заборгованість на предмет виявлення сум сумнівної
заборгованості, після чого на загальну суму виявленої сумнівної заборгованості створило резерв
та відобразило це в своєму обліку.

тис. грн.
Сума поточної дебіторської
заборгованості

У тому числі сумнівна
заборгованість

Рахунок 361.1

258037,91

76144,36

Рахунок 361.2

3980,12

3980,12

Рахунок 361.3

9636,60

9636,60

271654,63

89761,08

Назва контрагента

Усього

На підставі аналізу заборгованості зроблено висновок, що товариству на кінець 2015 року
потрібно створити резерв у сумі 90,0 тис. грн.
«Інша дебіторська заборгованість» в сумі 163,0 тис. грн., що являє собою поточну
заборгованість за комунальні послуги, так як ПАТ має будинки на балансі
Примітка 5
Станом на 31.12.2015 року розмір заявленого та зареєстрованого статутного капіталу
Товариства складає 761 тис. грн. Статутний капітал сформований за рахунок розповсюдження
між учасниками товариства простих іменних акцій в кількості 3044632 шт. номінальною
вартістю 0,25 грн. кожна. Сформований статутний капітал станом на 31.12.2015 року повністю
сплачений.

Примітка 6
Товариством проведено аналіз кредиторської заборгованості.
Станом на 31.12.2015 р. на балансі Товариства обліковується «Кредиторська заборгованість за
розрахунками з постачальниками» в сумі 2163 тис. грн.
Поточні зобов’язання за розрахунками станом на 31.12.2015р. становлять: з авансів одержаних
– 598 тис. грн.; з бюджетом – 237 тис. грн.; зі страхування – 31 тис. грн.; з оплати праці – 68 тис.
грн.
Інші поточні зобов'язання станом на 31.12.2015р. становлять – _246_ тис. грн.
Примітки до звіту про фінансові результати
Примітка 7
Розшифровка інших операційних доходів
Стрічка 2120 форми 2
СТАТТЯ

За 2015

Дохід від операційної оренди активів

66,0

Дохід від списання кредиторської заборгованості

0,0

Дохід від реалізації путівок
РАЗОМ

0,0
66,0

Примітка 8
Розшифровка інших операційних витрат ПАТ «Рембуд»
Стрічка 2180 форми 2
Тис. грн.
СТАТТЯ
Сумнівні та безнадійні борги
Визнані штрафи, пені
Витрати по утриманню житла
Витрати по утриманню бази відпочинку
Витрати пов’язані з ремонтом основних засобів
Витрати пов’язані з орендою землі
Витрати по пільговим пенсіям
Витрати по утриманню ОЗ, що не увійшли в статутний фонд
Витрати на оплату компенсаційних та заохочувальних заходів
Списання основних засобів та матеріалів , що не відповідають активу
Держмита
РАЗОМ

За 2015
13,0
60,0
17,0
32,0
83,0
269,0
85,0
11,0
28,0
92,0
1,0
691,0

Результатом фінансово-господарської діяльності ПАТ «Рембуд» у 2015 році є (прибуток) в сумі
70 тис. грн.
10. Інші зміни
Зміни в обліковій політиці Товариства. Фінансова звітність Товариства за 2015р. вперше
надається згідно облікової політики у відповідності до МСФЗ. Змін в обліковій політиці не
було.

У процесі господарської діяльності Товариство є об'єктом судових спорів і позовів.
Керівництво Товариства вважає, що жоден з цих позовів, окремо чи у сукупності, не відображає
значного впливу на фінансовий стан чи результати діяльності Товариства.

Голова правлiння
Головний бухгалтер

В.О.Потопа
Л.П.Овчiннiкова

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

Приватне підприємство "Аудиторська фірма
"Украудит-Рівне"

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

33018, м.Рівне, вул.Відінська, буд. 25, кв.50

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

35440568

4065
15.11.2007
д/н
д/н
д/н
д/н
д/н

Текст аудиторського висновку ( звіту ) :
Приватне підприємство
"Аудиторська фірма "Украудит - Рівне"
ЄДРПОУ 35440568
вул. Відінська, буд.25, к.50, м.Рівне, 33018,
тел. 8(0362) 62-05-07
Свідоцтво про державну реєстрацію серія АОО № 815231 від 9.10.2007 року
Свідоцтво про внесення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 4065 від
15.11.2007 року
Рішення АПУ № 262/4 від 20.12.2012 року про успішне проходження перевірки системи
контролю якості аудиторських послуг
_________________________________________________________

Висновок незалежного аудитора
про фінансову звітність
публічного акціонерного товариства
"Рембуд"
за 2015 рік

Адресат: - управлінський персонал ПАТ "Рембуд"
акціонери ПАТ "Рембуд"
НКЦПФР (у складі регулярної інформації емітента)
Основні відомості про емітента
Публічне акціонерне товариство "Рембуд" (далі Товариство) створене та діє на
засадах приватної форми власності.
Товариство створене на підставі наказу №928 від 30.08.1996р. Фонду
державного майна України регіонального відділення фонду Державного майна України
по Рівненській області та свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта
підприємницької діяльності від 13.09.1996 року шляхом перетворення Орендного
підприємства виробничої ремонтно-будівельної фірми "Рембуд" у Відкрите акціонерне
товариство "Рембуд" на підставі Указу Президента України "Про корпоратизацію
підприємств" від 15 червня 1993 року № 210/93.
Відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та рішення
чергових загальних зборів акціонерів від 12 травня 2011 року (протокол № 10)
змінено найменування товариства з відкритого акціонерного товариства на публічне
акціонерне товариство "Рембуд" .
Протоколом зборів акціонерів № 10 від 12.05.2011 року затверджено Статут у
новій редакції, на підставі якого здійснює свою діяльність ПАТ "Рембуд".
Дата державної реєстрації - 12.09.1996 року, згідно виписки з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, серія АГ №
949975.
Основними видами діяльності Товариства є:

- загальне будівництво будівель (нові роботи, роботи з заміни, реконструкції та
відновлення);
- будівництво житлових і нежитлових будівель;
- виготовлення виробів із бетону для будівництва.
Юридична та фактична адреса товариства: 33024, Рівненська обл., м. Рівне,
вул. Соборна, 404 А.
Код

ЄДРПОУ - 03332234

Відповідальними за фінансово-господарську діяльність за відповідний період
були:
- з правом першого підпису - голова правління Потопа В.О.;
- з правом другого підпису
- головний бухгалтер Овчіннікова Л.П.

Опис аудиторської перевірки
Аудиторською фірмою "Украудит - Рівне" проведена аудиторська перевірка
фінансових звітів публічного акціонерного товариства "Рембуд"" (надалі
"Підприємство"), а саме:
-

Звіт
Звіт
Звіт
Звіт

про
про
про
про

фінансовий стан (Баланс) за 2015 рік;
фінансові результати за 2015 рік;
рух грошових коштів за 2015 рік;
власний капітал за 2015 рік.

Аудиторська перевірка проведена у відповідності з вимогами Закону України "Про
аудиторську діяльність", Міжнародних стандартів аудиту 700, 705, 706, 720, та
інших законодавчих актів України.
Аудиторську перевірку проведено згідно з МСА, які зобов'язують аудиторів
планувати і здійснювати аудит з метою отримання обґрунтованої впевненості в тому,
що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.Аудит передбачає виконання
аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і повного
розкриття інформації у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження
аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності
внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядє
заходи внутрішнього контролю "Підприємства", що стосуються складання та
достовірного подання фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур,
які відповідають обставинам. Аудит включає також оцінку відповідності діючої на
"Підприємстві" облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених
управлінським персоналом та відповідності використання припущення про
безперервність діяльності при підготовці фінансових звітів, загального подання
фінансової звітності.
Обсяг аудиторської перевірки включає перевірку в повному об'ємі даних синтетичного
обліку та первинної облікової документації за період з 01.01.2015 року по
31.12.2015 року за репрезентативною вибіркою не менше 10 відсотків від загальної
кількості первинних документів. Під час перевірки бралися до уваги тільки суттєві
помилки. Під час аудиту отримані аудиторські докази в результаті поєднання тестів
системи контролю та процедур перевірки на суттєвість. Аудит охоплював оцінку
застосованих принципів бухгалтерського обліку згідно з П(С)БО, перевірку
правильності та достовірності трансформації річної фінансової звітності за
національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку у фінансову
звітність за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, а також правильності
та достовірності розкриття фінансової звітності за міжнародними стандартами
фінансової звітності.
Суттєвих попередніх оцінок, здійснених керівництвом
"Підприємства", а також оцінку загального подання фінансових звітів.
"Підприємство" з врахуванням особливостей своєї діяльності визначило облікову
політику ведення бухгалтерського обліку та подання фінансової звітності. Облікова
політика в основному забезпечує можливість надання користувачам фінансової
звітності правдивої та неупередженої інформації про фінансовий та майновий стан
"Підприємства", доходи і витрати та фінансові результати.
Згідно з Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в
Україні" № 996 - XIV від 16.07.1999 року, відповідальність за підготовку та
достовірне представлення фінансових звітів несе керівництво ПАТ "Рембуд".
Відповідальність керівництва охоплює: розробку, впровадження та використання

внутрішнього контролю, стосовно підготовки та достовірного представлення
фінансових звітів з використанням припущення про безперервність діяльності
"Підприємства"; вибір та застосування відповідної облікової політики.
Аудитор несе відповідальність за висловлювання думки щодо фінансових звітів на
основі аудиторської перевірки, відповідно до Закону України "Про аудиторську
діяльність", а також Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду,
іншого надання впевненості та супутніх послуг.
На думку аудитора, проведена нами перевірка є обгрунтованою підставою для
висловлення думки щодо фінансових звітів за 2015 рік.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
1. На "Підприємстві" в 2015 році не проводилась річна інвентаризація основних
засобів, товарно - матеріальних запасів, грошових коштів.
Через характер облікових записів "Підприємства" ми не мали змоги за допомогою
інших аудиторських процедур підтвердити кількість запасів.
2. Фінансова звітність "Підприємства" за 2015 рік являється перехідною від
національних до міжнародних стандартів фінансової звітності, що практично
унеможливлює виконання абсолютно всіх вимог, які пред'являються до фінансової
звітності за МСФЗ.
Умовно-позитивна думка
На наш погляд, за винятком впливу питань, про які йдеться в розділі "Підстава для
висловлення умовно - позитивної думки", фінансова звітність публічного
акціонерного товариства "Рембуд" представляє, в усіх суттєвих аспектах, достовірну
і об'єктивну картину фінансового стану товариства станом на 31.12.2015 року;
відповідає вимогам чинного законодавства України та прийнятої облікової політики.
Основні відомості про аудитора
Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Украудит - Рівне"
Код ЄДРПОУ - 35440568
Свідоцтво про внесення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 4065 від
15.11.2007 року.
Рішення АПУ № 262/4 від 20.12.2012 року про успішне проходження перевірки системи
контролю якості аудиторських послуг
Адреса: 33018, м. Рівне, вул. Відінська, 25/50
Телефон/факс (0362)62-05-07
Аудиторську перевірку проведено у відповідності з договором від 23 березня 2016
року, у терміни з 23 по 29 березня
2016 року.

Аудитор
Н. Б. Балабат
(
сертифікат серії А
№
005666 від 29.04.2004 р.)
29 березня 2016 року

