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 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 
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Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) 

за 2018 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Львiвський 

електроламповий завод "Iскра" 

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00214244 

4. Місцезнаходження: 79066, Львівська обл., Сихiвський р-н, мiсто Львiв, вул.Вулецька, буд.14 

5. Міжміський код, телефон та факс: (032)2454306, (032)2454320 

6. Адреса електронної пошти: Office@iskra.com.ua 

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 

наявності): Рішення наглядової ради емітента від 25.04.2019, Протокол Наглядової ради вiд 

25.04.2019р. 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури 

фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

http://www.iskra.co

m.ua/index.php/uk-

UA/pro-kompaniyu-

iskra/annual-reports

-iskra 26.04.2019 

 (адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах X 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента X 

7. Судові справи емітента X 

8. Штрафні санкції емітента X 

9. Опис бізнесу X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим 

особам емітента в разі їх звільнення X 

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 

паїв)  

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування X 

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітент X 

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента X 

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 

відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій  

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 

пакета акцій  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 

акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 

наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 

включення до біржового реєстру  

1) інформація про випуски акцій емітента  

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва)  

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

акцій) такого емітента  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 

0,1 відсотка розміру статутного капіталу  

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів X 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі X 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів  

26. Інформація вчинення значних правочинів  

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

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 

фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду  

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 

протягом звітного періоду  

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

1.Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня, так як ii 

розкриття для ПрАТ, якi щодо iнших цiнних паперiв не здiйснювали публiчної пропозицiї, є 

не обов'язковим. 

2.Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, так як корпоративний секретар 

в товариствi вiдсутнiй. 

3.Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, так як визначення рейтингової оцiнки 

Товариство не здiйснювало. 

4. Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв) 

вiдсутня, оскiльки засновник та/або учасник емiтента на кiнець звiтного перiоду, а саме 

станом на 31.12.2018р., не був його акцiонером. 

5. Iнформацiя про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакету 

ацiй, вiдсутня, оскiльки таких осiб в емiтента немає згiдно з вiдомостями, що мiстяться в 

Реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв, складеного Нацiональним депозитарiєм України 

станом на 31.12.2018р. 

6. Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, 

кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй вiдсутня, оскiльки на пiдставi вiдомостей 



Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, складеного Нацiональним депозитарiєм України 

станом на 31.12.2018р., такi власники акцiй в емiтента вiдсутнi. 

7. Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiра пакета яких стає 

бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, вiдсутня, так як на пiдставi 

Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, складеного Нацiональним депозитарiєм України 

станом на 31.12.2018р., в емiтента немає акцiонерiв, якi б мали таку кiлькiсть акцiй, щоб 

складала порогове значення. Згiдно з вiдомостями даного Реєстру власникiв значного пакету 

акцiй в емiтента немає. По 17 011 560 шт.простих iменних ацiй емiтента iнформацiя по 

власниках в Реєстрi не розкривається, так як акцiї знаходяться на зберiганнi в Нацiональному 

депозитарiї України. 

8. Iнформацiя про випуски акцiй емiтента вiдсутня, так як акцiї не випускалися. 

9.Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, так як облiгацiї не випускалися. 

10. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом вiдсутня, так як iншi цiннi папери 

не випускалися. 

11. Iнформацiя про похiднi цiннi папери вiдсутнi, так як похiднi цiннi паппери не випускалися. 

12.Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, так як ii розкриття 

для ПрАТ, якi щодо iнших цiнних паперiв не здiйснювали публiчної пропозицiї, є не 

обов'язковим. 

13. Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом вiдсутня, так як придбання власних 

акцiй за звiтнiй перiод не здiйснювалось. 

14.Iнформацiя щодо Звiту про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй 

пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будiвництва) вiдсутня, так як ii розкриття для ПрАТ, якi щодо iнших 

цiнних паперiв не здiйснювали публiчної пропозицiї, є не обов'язковим. 

15. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм ацiй) 

такого емiтента вiдсутня, так як працiвники емiтента не володiють цiнними паперами (крiм 

акцiй) такого емiтента. 

16.  Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 

вiдсотка розмiру статутного капiталу вiдсутня, оскiльки таких працiвникiв емiтента, якi б 

володiли акцiями у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу, немає. 

17. Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами вiдсутня, так як 

за результатами звiтного перiоду дивiденти не нараховувалися та не виплачувалися. 

18. Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв вiдсутня, так як  ii розкриття для ПрАТ, якi щодо iнших цiнних паперiв не 

здiйснювали публiчної пропозицiї, є не обов'язковим. 

19. Iнформацiя про вчинення значних правочинiв вiдсутня, так як ii розкриття для ПрАТ, якi 

щодо iнших цiнних паперiв не здiйснювали публiчної пропозицiї, є не обов'язковим. 

20.  Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть,  вiдсутня, так як ii 

розкриття для ПрАТ, якi щодо iнших цiнних паперiв не здiйснювали публiчної пропозицiї, є 

не обов'язковим. 

21. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення 

випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом окремо), вiдсутня, так як ii розкриття 

для ПрАТ, якi щодо iнших цiнних паперiв не здiйснювали публiчної пропозицiї, є не 

обов'язковим. 

22.Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) 

такого емiтента, яка наявна в емiтента, вiдсутня, тому не може бути розкрита. 

23. Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть 

осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом, вiдсутня,  

так як такi договори не укладались та правочини не вчинялись. 

24. Iнформацiя про вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi 

папери, що виникала протягом звiтного перiоду, вiдсутня, оскiльки особливої iнформацiї та 



iнформацiї про iпотечнi цiннi папери в емiтента протягом звiтного перiоду не виникало.  

 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Приватне акцiонерне товариство "Львiвський електроламповий завод "Iскра" 

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

 АО1777452 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 31.01.1994 

4. Територія (область) 

 Львівська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 8771038,5 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 1138 

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

 27.40 - Виробництво електричного освiтльювального устаткування 

 46.43 - Оптова торгiвля побутовими електоротоварами й елетронною апаратурою 

побутового призначення для приймання, записування, вiдтворювання звуку 

 46.47 - Оптова торгiвля меблями, килимами, освiтлювальним приладдям 

10. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 ТВБВ № 10013/0335 фiлiї - Львiвського обласного управлiння АТ"Ощадбанк" 

2) МФО банку 

 325796 

3) Поточний рахунок 

 26000301520052 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

 ТВБВ № 10013/0335 фiлiї - Львiвського обласного управлiння АТ"Ощадбанк" 

5) МФО банку 

 325796 

6) Поточний рахунок 

 26000301520052 

 

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 

1) Найменування 

 Публiчне акцiонерне товариство "Львiвський завод РЕМА" 

2) Організаційно-правова форма 

 Публічне акціонерне товариство 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 14308428 

4) Місцезнаходження 

 79019, м. Львiв, вул. Заводська, буд.31 

5) Опис  

 Форма участi: акцiонер. Вiдсоток акцiй, що належать емiтенту: 88.55. Емiтент бере участь 

в управлiннi юридичною особою через свого уповноваженого представника пiд час проведення 



Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЛЗ РЕМА" шляхом голосування при прийняттi рiшень. 

Оскiльки ПАТ "ЛЗ РЕМА" 13.11.2018р. визнано банкрутом та вiдкрито лiквiдацiйну процедуру, 

то участь в управлiннi юридичною особою емiтентом є обмежена. 

 

1) Найменування 

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НДI РЕМА" 

2) Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 14308434 

4) Місцезнаходження 

 79019, м. Львiв, вул. Заводська, буд.31 

5) Опис  

 Форма участi: засновник. Вiдсоток акцiй, що належать емiтенту: 99,7008.  Емiтент бере 

участь в управлiннi юридичною особою пiд час проведення Загальних зборiв учасникiв ТзОВ 

"НДI РЕМА" шляхом голосування при прийняттi рiшень.  

 

 

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 

емітента 
1) Найменування 

 Збаразька фiлiя бiзнес одиницi виробничого пiдроздiлу "Завод ламп загального 

призначення приватного акцiонерного товариства "Львiвський електроламповий завод "Iскра" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 47301, Тернопільська обл., Збаразький р-н, мiсто Збараж, вул.Данила 

Галицького, буд.56 

3) Опис 

  

 



 

16. Судові справи емітента 
 

№ 

з/п 
Номер справи 

Найменування 

суду 
Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги 

Стан розгляду 

справи 

1 813/3197/17 Верховний суд ПрАТ "Львiвський 

електроламповий 

завод "Iскра" 

Офiс великих 

платникiв податкiв 

ДФС 

 Скасування податкових 

повiдомлень-рiшень на зальну 

суму 27 464 227грн. (податок на 

прибуток).  

26.02.18 - 

рiшення ЛОАС 

на користь 

Iскри.24.09.18 - 

постановою  

ЛААС   

рiшення ЛОАС 

залишено без 

змiн.26.11.18 - 

ухвала ВС 

вiдмовлено 

ДФС26.02.18 - 

рiшення ЛОАС 

на користь 

Iскри.24.09.18 - 

постановою  

ЛААС   

рiшення ЛОАС 

залишено без 

змiн.26.11 

Примітки: 

 

2 914/355/17 Верховний суд Iнiцiюючий 

кредитор: ТзОВ ЛЗ 

РЕМА 

Iнiцiюючий 

кредитор: ТзОВ ЛЗ 

РЕМА 

 Банкрутство 26.02.19 - 

постановою ВС 

скасовано 

ухвалу про 

вiдкриття 

провадення  

про бакрутство 

вiд 09.03.17 

Примітки: 

 

3 914/478/17 Господарський суд 

Львiвської областi 

ПАТ "Укрсоцбанк" ПрАТ " Львiвський 

електроламповий 

завод "Iскра" 

 Стягнення заборгованостi у 

розмiрi 1 143 634 євро (32 570 

716грн.) 

24.01.19 -  

ухвала про 

зупинення 

провадження в 

справi до 

прийняття 



рiшення у 

справi про 

банкрутство 

Примітки: 

 

4 910/21253/16 Пiвнiчний 

апеляцiйний 

господарський суд 

ПрАТ " Львiвський 

електроламповий 

завод "Iскра" 

ПАТ "Укрсоцбанк"  Про визнання таким, що не 

пiдлягає виконанню 

виконавчого напису нотарiуса 

№ 943 вiд 12.10.16 п, вчиненому 

на кредитному договорi № 104 

про звернення стягнення на 

суму 2 731 969 дол.США та 71 

000 грн. 

05.12.18 - 

ухвала ПАГС 

про прийняття 

апеляцiйна 

скарги вiд Iскри 

Примітки: 

 

5 914/3047/16 Господарський суд 

Львiвської областi 

ПАТ "ВiЕс Банк" ПрАТ " Львiвський 

електроламповий 

завод "Iскра" ТзОВ 

"Контраст-Днiпро"Т

зОВ 

"Лендком"ПрАТ " 

Львiвський 

електроламповий 

завод "Iскра" ТзОВ 

"Контраст-Днiпро"Т

зОВ 

"Лендком"ПрАТ " 

Львiвський 

електроламповий 

завод "Iскра" ТзОВ 

"Контраст-Днiпро" 

 Про стягнення заборгованостi 

за кредитним договором № 

KU017692 вiд 15.06.12 в сумi 95 

426 968дол. США 

27.03.17 ухвала 

про зупинення 

провадження у 

справi (у звязку 

з банкрутством 

Iскри) 

Примітки: 

 



17. Штрафні санкції емітента 

№ з/п 

Номер та дата 

рішення, яким 

накладено 

штрафну санкцію 

 Орган, який 

наклав штрафну 

санкцію 

Вид стягнення 
Інформація про 

виконання 

1 0192941303, 

29.09.2018 

ГУ ДФС  у 

Тернопiльськiй  

областi 

Про застосування 

штрафних санкцiй та 

нарахування пенi  

за несплату 

(неперерахування) 

або несвоєчасну 

сплату (несвоєчасне 

перерахування) 

єдиного внеску 

Дане рiшення 

№0192941303 вiд 

29.09.2018р., прийняте 

ГУ ДФС у 

Тернопiльськiй 

областi, було 

скасоване рiшенням 

Львiвського 

окружного 

адмiнiстративного 

суду 28.03.2019р., 

справа 

№1.380.2019.000459. 

Примітки: 

Дане рiшення №0192941303 вiд 29.09.2018р. було прийнято щодо Збаразької фiлiї бiзнес одиницi 

виробничого пiдроздiлу "Завод ламп занального призначення приватного акцiонерного товариства 

"Львiвський електроламповий завод "Iскра"  (код ЄДРПОУ 38738960). 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Змiн в органiзацiйнiй структурi емiтента вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв не було. 

 

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 штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 1057; середня 

чисельнiсть позаштатних працiвникiв (осiб) - 68; середня чисельнiсть осiб, якi працюють за 

сумiсництвом (осiб) - 13; фонд оплати працi - 83934,0 тис.грн. (за аналогiчний перiод 

попереднього року 75254,7 тис.грн). Протягом звiтного перiоду кадрова програма емiтента, 

спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв, не змiнювалася. 

 

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 

Емiтент не належить до будь-яких обєднань пiдприємств. 

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 

діяльності 

Спiльна дiяльнiсть вiдсутня. 

 



Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб вiдсутнi. 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Бухгалтерський облiк на пiдприємствi у 2018 роцi здiйснювався згiдно Закону України "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. №996-XIУ i Положень 

(стандартiв) бухгалтерського облiку, плану рахункiв бухгалтерського облiку, активiв, капiталу, 

зобов`язань i господарських операцiй. Господарськi операцiї в бухгалтерському облiку 

вiдображаються шляхом записiв в реєстрах бухгалтерського облiку.   

Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд управлiнського персоналу формування суджень, 

оцiнок та припущень, якi впливають на застосування принципiв облiкової полiтики, а також на 

суми активiв та зобов'язань, доходiв та витрат, що вiдображаються у звiтностi. Оцiнки та 

пов'язанi з ними припущення ?рунтуються на iсторичному досвiдi та iнших факторах, що 

вважаються об?рунтованими за iснуючих обставин, результати яких формують основу для 

суджень вiдносно балансової вартостi активiв та зобов'язань, яка не є очевидною з iнших 

джерел. 

 Iндивiдуальна фiнансова звiтнiсть Компанiї була складена вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), в редакцiї, офiцiйно оприлюдненiй на веб-сайтi 

Мiнiстерства фiнансiв України. 

 

Впродовж звiтних перiодiв, закiнчуючи роком, що завершився, Компанiя готувала фiнансову 

звiтнiсть у вiдповiдностi до нацiональних принципiв (стандартiв) бухгалтерського облiку. 

 

Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 р., була першим пакетом фiнансової 

звiтностi Компанiї, пiдготовленої згiдно з МСФЗ iз застосуванням МСФЗ 1 <Перше 

застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi>. 

 

Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 р. є сьомим пакетом фiнансової 

звiтностi Компанiї, пiдготовленої згiдно з МСФЗ. 

Нацiональною валютою України є гривня, яка є функцiональною валютою Компанiї i валютою, 

у якiй подається ця фiнансова звiтнiсть. Усi фiнансовi данi, якi наведенi у гривнях, були 

округленi до тисяч гривень без десяткових знакiв. 

Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українськiй гривнi за офiцiйним курсом обмiну 

Нацiонального банку України на дату проведення операцiї. 

 

Монетарнi активи i зобов'язання в iноземних валютах перераховуються у гривню за обмiнним 

курсом НБУ на звiтну дату. Немонетарнi статтi в iноземних валютах, якi оцiнюються за 

iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiяв на дату 

проведення операцiї. Немонетарнi статтi, якi облiковуються за справедливою вартiстю в 

iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiє на дату визначення справедливої 

вартостi. Прибутки та збитки, отриманi у результатi такого перерахунку, визнаються у звiтi про 

сукупний дохiд. 

 

Основними iноземними валютами є євро, долар США, злотий, фунт стерлiнг. 

Основнi засоби у фiнансовiй звiтностi вiдображаються за вартiстю, визначеною у результатi 

переоцiнки.  

Знос розраховується як зменшення вартостi активiв, крiм землi та об'єктiв незавершеного 

будiвництва, до їх оцiночної лiквiдацiйної вартостi лiнiйним методом протягом очiкуваних 

строкiв корисного використання вiдповiдних активiв. 



 

Нарахування зносу починається з моменту, коли об'єкт основних засобiв стає придатним для їх 

цiльового використання, тобто вiн доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у 

якому вiн придатний до експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським персоналом. 

 

Амортизацiя активу припиняється на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: 

 

1) на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу (або включають до 

лiквiдацiйної групи, яку класифiкують як утримувану для продажу) згiдно з МСФЗ 5; або 

 

2) на дату, з якої припиняють визнання активу. 

 

Амортизацiя не припиняється, коли актив не використовують або вiн вибуває з активного 

використання, доки актив не буде амортизований повнiстю 

 

Метод нарахування зносу, очiкуванi строк корисного використання та залишкова вартiсть 

переглядаються принаймнi раз на рiк i коригуються на перспективнiй основi (тобто без 

перегляду порiвняльних показникiв), якщо це необхiдно. 

Одиницею бухгалтерського облiку запасiв визначається кожне їх найменування. 

 

Запаси вiдображаються за меншою з двох вартостей: за їх первiсною вартiстю (собiвартiстю) за 

вирахуванням резерву на застарiлi запаси чи за чистою вартiстю реалiзацiї. 

 

Первiсна вартiсть включає затрати, понесенi на придбання запасiв, їх доставку до теперiшнього 

мiсцезнаходження та приведення до вiдповiдного стану. Вартiсть виготовлених запасiв та 

незавершеного виробництва включає вiдповiдну частку накладних витрат на основi звичайної 

виробничої потужностi пiдприємства. 

 

Вартiсть сировини, палива, запасних частин, незавершеного виробництва та готової продукцiї 

при їх вiдпуску у виробництво, продажу та iншому вибуттi визначається за методом 

середньозваженої вартостi, вартiсть iнших запасiв, якi не є взаємозамiнними, визначається на 

основi спецiальних способiв визначення їх iндивiдуальної вартостi. 

 

Щодо знецiнених запасiв, що визнаються нелiквiдами, створюється резерв знецiнення запасiв. 

 

Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiнену цiну продажу запасiв у ходi звичайної дiяльностi 

за вирахуванням оцiнених витрат на завершення виробництва та реалiзацiю. 

Фiнансовi iнвестицiї у дольової iнструменти пiдприємств, якi Компанiя придбала з метою 

продажу, вiдображати за справедливою вартiстю через прибутки i збитку. Чистий прибуток 

(збиток), що включає дивiденди i вiдсотки, отриманi вiд утримання фiнансового активу, 

вiдображати у рядку <Iншi прибутки i збитки> звiту про сукупний дохiд. 

 

Фiнансовi iнвестицiї у дольовi iнструменти пiдприємств, якi Компанiя придбала з метою участi у 

дiяльностi об'єкта iнвестування, вiдображаються за справедливою вартiстю через сукупний 

прибуток. 

 

Фiнансовi iнвестицiї у статутний капiтал iнших пiдприємств вiдображаються за собiвартiстю з 

урахуванням витрат на зменшення корисностi. 

Фiнансовi зобов'язання Компанiї включають: кредити та позики, банкiвськi овердрафти, векселi 

виданi, торгову та iншу кредиторську заборгованiсть. 

 



Такi фiнансовi зобов'язання первiсно визнаються за справедливою вартiстю з урахуванням 

витрат, що безпосередньо вiдносяться на здiйснення операцiй. Пiсля початкового визнання 

фiнансовi зобов'язання з фiксованим термiном погашення оцiнюються за амортизованою 

вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. 

 

Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а 

також комiсiйних або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. 

Амортизацiя вiдображається у складi фiнансових доходiв у звiтi про сукупний дохiд. 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 

відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

Основними видами продукцiї ПрАТ "Львiвський електроламповий завод "Iскра" є виробництво 

ламп розжарювання, газорозрядних ламп, ламп електричних та обладнання освiтлювального, 

ламп направленого свiтла герметичнi тощо. Пiдприємство здiйснює продаж лампової продукцiї 

та компонентiв у 30 країни свiту. Це - Азербайджан, Бiлорусiя, Вiрменiя, Iзраїль, Литва, 

Македонiя, Нiмеччина, Польща,  Сербiя, Словаччина та iншi. Експортний потенцiал складає - 

50 % виготовленої продукцiї.  

Товариству необхiдно своєчасно реагувати на ринкову ситуацiю, змiну цiн. Тiльки детальний 

аналiз ринку нам дозволить не допускати падiння рiвня виробництва та реалiзацiї продукцiї  

"Iскри". Слiд зазначити, що протягом 2018 року спостерiгався рiст цiн на основнi матерiали, 

енергоносiї та послуги, вiдповiдно збiльшилась собiвартiсть продукцiї. 

 

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  

2014 рiк: 

Всього iнвестицiй - 14 955, в т.ч. фiнансовi iнвестицiї- 12 878, в т.ч. основнi засоби- 2 077. 

2015 рiк: 

Всього iнвестицiй - 54 140, в т.ч. грошовi кошти - 41 263, в т.ч. майно - 12 877. 

2016 рiк: 

Всього фiнансових iнвестимцiй - 3636 тис., основнi засоби - 108336 тис. 

2017 рiк 

фiнансовi iнвестицiї - 3636 тис.грн. 

2018 рiк 

основнi засоби складають 116 902 тис.грн, фiнансовi iнвестицiї - 3636 тис.грн. 



Протягом майже всього звiтного перiоду пiдприємство перебувало в станi банкрутства, що має 

великий вплив на залучення iнвестицiй або здiйснення будь-якого придбання, пов'язаного з 

господарською дiяльнiстю. 

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини 

емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб 

утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати 

екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

Одиницю облiку основних засобiв вважається окремий iнвентарний об'єкт. 

Основнi засоби при надходженнi вiдображаються за первiсною вартiстю, яка включає: витрати, 

що безпосередньо вiдносяться до придання активу. Первiсна вартiсть може також включати в 

себе вартiсть професiйних послуг. 

Придбане програмне забезпечення, яке є невiд'ємною частиною функцiональностi вiдповiдного 

обладнання, капiталiзується у складi вартостi цього обладнання. 

Якщо компоненти одиницi основних засобiв маються рiзнi строки корисного використання, такi 

компоненти облiковуються як окремi одиницi (значнi компоненти) за вирахуванням 

накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Основнi засоби у 

фiнансовiй звiтностi вiдображаються за вартiстю, визначеною у результатi переоцiнки. 

Переоцiнена вартiсть являє собою справедливу вартiсть об'єкта основних засобiв на дату 

переоцiнки за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення 

корисностi. 

Будь-яке збiльшення вартостi об'єктiв основних засобiв у результатi переоцiнки включається у 

сукупний дохiд i накопичується в капiталi у тому розмiрi, в якому вiн перевищує попереднє 

зниження вартостi тих самих активiв, вiдображене ранiше як збиток. Переоцiнки у межах суми 

попереднього зниження вiдносяться на фiнансовий результат. Зниження балансової вартостi 

будiвель i землi у результатi переоцiнки також вiдносяться на фiнансовий результат в сумi його 

перевищення над залишком резерву по переоцiнцi, створеного у результатi попереднiх 

переоцiнок даного активу. 

Визнання об'єкту основних засобiв припиняється пiсля його вибуття або якщо не очiкується 

одержання майбутнiх економiчних вигiд вiд його подальшого використання. Будь-якi прибутки 

або збитки, якi виникають у зв'язку iз припиненням визнання активу (розрахованi як рiзниця мiж 

чистими надходженнями вiд вибуття активу та його балансовою вартiстю), включаються до 

звiту про прибутки та збитки за рiк, в якому вiдбулось припинення визнання об'єкту. 

Основнi засоби перебувають у власному та постiйному користуваннi. По будiвлях на початку 

перiоду первiсна вартiсть становить 51676 тис.грн., сума нарахованого зносу 26618 тис. грн., на 

кiнець перiоду первiсна вартiсть становить 51947 тись грн., сума нарахованого зносу 27238 тис. 

грн. Машини та обладнання на початок перiоду первiсна вартiсть 212185 тис. грн., сума 

нарахованого зносу 119121 тис. грн., на кiнець перiоду первiсна вартiсть становить 212169тис. 

грн., сума нарахованого зносу 123281 тис. грн. Транспортнi засоби на початок перiоду первiсна 

вартiсть становить 39577тиис. грн., сума нарахованого зносу 37237 тис. грн., на кiнець перiоду 

первiсна вартiсть становить 39561 тис. грн., сума нарахованого зносу 37237 тис. грн. Iншi 

основнi засоби на початок перiоду первiсна вартiсть становить 1941 тис. грн., сума нарахованого 

зносу 1865 тис. грн., на кiнець перiоду первiсна вартiсть становить 1125 тис. грн., сума 

нарахованого зносу 1057 тис. грн. 

  

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 



економічних обмежень 

На дiяльнiсть емiтента впливають такi фактори: значний податковий тиск, недосконалiсть 

законiв, виробничо-технологiчнi фактори- наявнiсть застарiлого обладнання, 

соцiальнi-необхiднiсть скорочень. Проблемним є вимивання обiгових коштiв при сплатi ПДВ на 

митницi при iмпортi матерiалiв для виробничої дiяльностi. Емiтент здiйснює свою дiяльнiсть в 

галузi, де спостерiгається недобросовiсна конкуренцiя зi сторони зарубiжних виробникiв 

електрол.  Окрiм того, емiтент протягом майже всього звiтного перiоду перебував в станi 

банкрутства, що має дуже вагомий вплив на здiйснення емiтентом господарської дiяльностi. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Оскiльки емiтент протягом майже всього звiтного перiоду перебував в станi банкрутства, 

фiнансування його дiяльностi не вiдбувалось. Результати аналiзу окремих показникiв 

фiнансового стану емiтента дають пiдстави зробити висновки про те, що 

станом на 31.12.2018 р. в емiтента  недостатньо найлiквiднiших активiв  для покриття поточних 

зобов'язань; оборотних коштiв для покриття всiх поточних зобов'язань. Для покращення 

фiнансового стану, пiдвищення лiквiдностi та платоспроможностi, пiдприємству необхiдно, 

враховуючи специфiку галузi та конкретнi умови дiяльностi, розробити та здiйснити комплекс 

заходiв основним серед 

яких є, безумовно, досягнення прибутковостi, вжити заходiв щодо стягнення дебiторської 

заборгованостi тощо. 

 

 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Укладених, але не виконаних договорiв 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) 

Полiтика ПрАТ "Львiвський електроламповий завод "Iскра" спрямована на максимально повне 

задоволення вимог та очiкувань споживачiв i стабiльно високий рiвень якостi виробництва 

продукцiї.  Пiдприємство активно нарощує партнерськi вiдносини з рiзними компанiями свiту. 

На внутрiшньому та зовнiшньому ринках присутня аналогiчна продукцiя iнших виробникiв, 

тому необхiдно своєчасно реагувати на ринкову ситуацiю, змiну цiн. У майбутньому емiтент 

планує i надалi вживати заходiв щодо полiпшення фiнансового стану пiдприємства, погашення 

кредиторської заборгованостi, однак перебування емiтента у станi банкрутства дуже негативно 

впливає на вироблення будь-яких стратегiй подальшого розвитку пiдприємства. 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

Не проводилось нiяких дослiджень i розробок за звiтний перiод. 

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 

довільній формі 

Дивiденди у звiтному перiодi та за останнi три роки не виплачувались у зв'язку з важким 

фiнансово-економiчним становищем Товариства. 



Дiяльнiсть пiдприємства направлена на подолання фiнансових труднощiв та отримання 

прибутку. 

Господарським судом Львiвської областi 09.03.2017 р. винесена ухвала про порушення 

провадження у справi про банкрутство Публiчного акцiонерного товариства "Iскра" за заявою 

кредитора - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Львiвський завод РЕМА" . Протягом 

майже всього звiтного перiоду справа про порушення провадження у справi про банкрутство № 

914/355/17 емiтента розглядалась судом.  

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Загальнi збори 

акцiонерiв 

Близько 5 тис.акцiонерiв Близько 5 тис.акцiонерiв 

Наглядова рада Наглядова рада складається з трьох 

осiб: Голови i членiв Наглядової ради 

 

Голова Наглядової ради - Зiгфрiд Бернд 

Пiльц - представник акцiонера Елект 

Холдiнгс Лiмiтед; 

член Наглядової ради - Орест Ляйєр - 

представник акцiонера Фладiс 

Ентерпрайзес Лiмiтед; 

член Наглядової ради - Щудло Орест 

Ярославович - акцiонер. 

Ревiзiйна комiсiя Ревiзiйна комiсiя складається з трьох 

осiб: Голова i члени Ревiзiйної комiсiї. 

Голова Ревiзiйної комiсiї - Лелюх 

Петро Iванович; 

член Ревiзiйної комiсiї - Шило Галина 

Василiвна; 

член Ревiзiйної комiсiї - Фарина Нестор 

Васильович. 

Правлiння Правлiння складається з п'яти осiб: 

Голова i члени Правлiння. 

Голова Правлiння - Костiв Мирон 

Андрiйович; 

Член Правлiння  - Хамуляк Богдана 

Богданiвна; 

Член Правлiння  - Костєєв Володимир 

Володимирович; 

Член Правлiння - Бойчук Вiталiй 

Романович; 

Член Правлiння - Андрусевич Валерiй 

Олександрович. 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
1) Посада 

 Голова Правлiння 

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

 Костiв Мирон Андрiйович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1967 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 



 28 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ВАТ <Iскра> - в.о. Генерального директора-Голови Правлiння, 00214244, ВАТ <Iскра> - 

в.о. Генерального директора-Голови Правлiння 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 29.04.2015, обрано до переобрання 

9) Опис 

 Посадова особа призначена  на посаду з 19.03.11р. Вiдповiдно до рiшення загальних 

зборiв товариства 29.04.15 припинено повноваження. 

Вiдповiдно до рiшення загальних збогрiв 29.04.15р. обрано на посаду генерального директора 

товаритва. 

Повноваження та обов"язки: 

Генеральний директор органiзовує i здiйснює оперативне керiвництво поточною дiяльнiстю 

Правлiння. Генеральний 

директор обирається Наглядовою Радою i вважається таким, що вступив на посаду з моменту 

пiдписання з ним трудового 

контракту. Генеральний директор дiє вiд iменнi Товариства без доручення. Видає накази i 

розпорядження, обов'язковими для 

виконання працiвникам i посадовими особами Товариства(за винятком посад HP i PK), 

розпоряджається майном i грошовими 

засобами товариства у порядку передбаченому Статутом. 

Генеральний директор зокрема: 

1.По узгодженню з HP призначає на посаду керiвникiв фiлiй, дочiрних пiдприємств та 

представництв Товариства, визначає їх 

повноваження, переводить на iншу роботу i звiльняє з роботи. 

2.Наймає, переводить на iншу роботу та звiльняє працiвникiв 

Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення вiдповiдно до чинного 

законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства. 

З.Затверджує структуру, штатний розпис, змiни, та доповнення до штатного розпису 

Товариства. 

4.3атверджуе правила, процедури, положення, посадовi iнструкцiї. 

б. Укладає та пiдписує особисто договори i контракти вiд iменнi Товариства, без доручення 

(довiреност1) Договори (контракти) 

на суму, що перевищує суму еквiвалентну 500 000 (п'ятсот) тисяч доларiв США по курсу 

Нацiонального банку України на момент 

складання договору, пiдлягають затвердженню Наглядовою радою. 

б. Видає доручення та довiреностi вiд iменнi Товариства 

7.Представляе Товариство перед третiми особами, в тому числi органами влади i управлiння, 

судовими органами та iншими 

державними i громадськими органiзацiями. 

8.Скликае засiдання Правлiння, визначає їхнiй порядок денний та головує на них. 

9.Розпоряджаеться коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рiшеннями 

Загальних зборiв та 

Наглядової ради. 

10.Вiдкриває, закриває рахунки у банкiвських установах. 

11 .Пiдписує вiд iменнi  правлiння колективний договiр, змiни та 

доповнення до нього. 

12.Приймае всi iншi рiшення i виконує дiї, необхiднi для 

оперативного управлiння Товариством, якi не вiднесеннi у встановленому порядку до 

компетенцiї iнших органiв управлiння. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття винагороди, посади на будь - яких iнших 



пiдприємствах не обiймає.  

Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi злочини немає. 

 

 

1) Посада 

 Член Правлiння - в.о. Фiнансового директора-Головного бухгалтера 

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

 Хамуляк Богдана Богданiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1980 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 13 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ВАТ <Iскра> - заступник Фiнансового Директора, 00214244, ВАТ <Iскра> - заступник 

Фiнансового Директора 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 16.12.2010, обрано до переобрання 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки: 

1. Визначає, формулює, здiйснює i координує органiзацiю бухгалтерського та податкового 

облiку господарсько-фiнансової дiяльностi ПрАТ "Львiвський електроламповий завод "Iскра". 

2. Здiйснює контроль за ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових 

ресурсiв. 

3. Забезпечує рацiональну органiзацiю облiку i звiтностi у ПрАТ "Львiвський електроламповий 

завод "Iскра". i в його пiдроздiлах на основi централiзацiї та автоматизацiї 

облiково-обчислювальних, прогресивних форм i методiв бухгалтерського та податкового 

контролю, розроблення i здiйснення заходiв, якi направленi на додержання фiнансової 

дисциплiни i змiцнення господарського рахунку. 

Здiйснює контроль за: 

1. Розробкою та виконанням бюджету ПрАТ "Львiвський електроламповий завод "Iскра". 

2. Використанням бюджетних коштiв вiдповiдальними особами. 

3. Правильнiстю вiдображення в балансi бухгалтерських операцiй. 

4. Додержання порядку в складаннi розрахункiв щодо використання прибуткiв, затрат на 

виробництво, платежiв до бюджету, своєчаснiсть i правильнiсть складання звiтностi. 

5. Додержання порядку оформлення первинних та бухгалтерських документiв, розрахункiв i 

платiжних зобов'язань, витраченням фонду оплати працi. 

6. Довгостроковими iнвестицiями ПрАТ "Львiвський електроламповий завод "Iскра". 

7. Облiком страхової дiяльностi. 

8. Бартерними операцiями. 

9. Правильнiстю облiку операцiй в iноземних валютах, з векселями Державного Казначейства, 

iнкасацiєю боргових вимог. 

Фiнансовий директор-Головний бухгалтер органiзовує складання щомiсячної бухгалтерської та 

податкової звiтностi, квартальних та рiчних бухгалтерських звiтiв. Вживає заходiв щодо 

запобiгання нестач, незаконного витрачання коштiв та товарно-матерiальних цiнностей, 

порушень фiнансово-господарського законодавства. 

Винагорода посадовiй особi визначена на засiданнi Наглядової Ради вiдповiдно до його 

особистого вкладу в результати роботи на основi базових окладiв (контрактiв) i виплачена в 



повному обсязi. 

Дозвiл на розкриття iнформацiї про Винагороду (у т.ч. у натуральнiй формi) не надано, посаду 

на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Повноваження визначенi у трудовому договорi, 

Статутi та внутрiшнiх документах Товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини немає. 

 

1) Посада 

 Член Правлiння - Директор з економiчної безпеки 

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

 Костєєв Володимир Володимирович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1950 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 45 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Управлiння по боротьбi з органiзованою злочиннiстю-заступник начальника Управлiння., 

24520715, Управлiння по боротьбi з органiзованою злочиннiстю-заступник начальника 

Управлiння. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 29.04.2002, обрано до переобрання 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки: 

1.Розробляє, впроваджує i керує на пiдприємствi системою заходiв направлених на забезпечення 

i пiдтримку економiки безпеки пiдприємства, органiзує i контролює роботу з кадрами, вирiшує 

господарськi та соцiальнi питання. 

2.Керує комплексом заходiв по розшуку дебiторiв i поверненню заборгованостi, забезпечує 

проведення розслiдування фактiв, що спричинили матерiальну шкоду пiдприємству, спрямовує 

роботу пiдроздiлу охорони, бюро перепусток. 

З.Постiйно веде аналiтичну роботу по оцiнцi стану економiки безпеки, прогнозує її розвиток i на 

основi цього планує, проводить i здiйснює попереджувально-профiлактичнi та 

спецiальнi заходи. 

4.Контролює стан режимно-адмiнiстративних заходiв по недопущенню на об'єкти пiдприємства 

осiб без вiдповiдних дозволiв, по попередженню, виявленню i припиненню несанкцiонованого 

перемiщення транспортних засобiв, вантажiв, матерiальних цiнностей. 

5. Веде роз'яснювальну роботу по попередженню правопорушень, встановлює i пiдтримує 

стосунки з профспiлковими органами, трудовим колективом. 

б. Забезпечує дiєздатнiсть i надiйнiсть системи технiчної, фiзичної охорони територiї 

пiдприємства, примiщень, будiвель. 

7.Органiзовує i проводить заходи по безпецi 

вантажоперевезень. 

8.Керує заходами по поверненню дебiторами пiдприємству грошових коштiв i матерiальних 

ресурсiв, а також по запобiганню передачi цiнностей сумнiвним пiдставним особi, а також 

особам i фiрмам , фiнансовий стан яких є сумнiвним щодо можливостi стягнення боргiв. 

9.3дiйснює контроль за дотриманнями на пiдприємствi режиму працi i умов вiдпочинку. 

10.Здiйснює постiйне адмiнiстративне i оперативне керiвництво пiдлеглими пiдроздiлами. 

11 .Органiзовує проведення службових розслiдувань по факту нанесення чи загрози заподiяння 

пiдприємству майнових збиткiв чи iншої матерiальної шкоди. 



12.Виконує окремi доручення Загальних зборiв, Наглядової ради, Правлiння, якi пов'язанi з 

питаннями економiчної безпеки. 

Дозвiл на розкриття iнформацiї про Винагород (у т.ч. у натуральнiй формi) не надано, посаду на 

будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.  

Повноваження визначенi у Статутi, трудовому договорi та внутрiшнiх документах Товариства. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

 

 

1) Посада 

 Член Правлiння - Директор бiзнес-одиницi виробничого пiдроздiлу <Цокольний завод> 

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

 Бойчук Вiталiй Романович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1970 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 28 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТзОВ "Львiвський завод iнструментiв" - директор товариства,  30275220, ТзОВ 

"Львiвський завод iнструментiв" - директор товариства 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 10.11.2008, обрано до переобрання 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки: 

1. Забезпечує виконання в зазначенi термiни завдань з обсягу виробництва продукцiї заданої 

номенклатури, пiдвищення продуктивностi працi, зниження собiвартостi продукцiї на основi 

повного завантаження устаткування i використання його технiчних можливостей, рацiонального 

витрачання сировини, палива, матерiалiв, енергiї. 

2. Органiзовує пiдготовку виробництва, забезпечує розмiщення робiтникiв, бригад, змiн, 

органiзовує контроль за дотриманням технологiчних процесiв, оперативним виявленням i 

лiквiдацiєю причин їх порушення. 

Органiзовує перевiрки якостi продукцiї, здiйснює заходи щодо запобiгання браку. 

4. Бере участь у прийманнi закiнчених робiт, пов'язаних з реконструкцiєю цеху, ремонтом 

технологiчного устаткування, механiзацiєю i автоматизацiєю виробничих процесiв i ручних 

робiт. 

5. Установлює i своєчасно доводить виробничi завдання змiнам вiдповiдно до затверджених 

планiв i графiкiв виробництва. 

6. Аналiзує результати виробничої дiяльностi, контролює витрати фонду заробiтної плати, який 

встановлено колективу цеху, забезпечує правильне i своєчасне оформлення первинних 

документiв i облiку робочого часу, виробiтку, заробiтної плати, простоїв; 

7. Бере участь у розробцi заходiв для створення сприятливих умов працi, пiдвищення культури 

виробництва; 

8. Органiзовує роботу з пiдвищенням квалiфiкацiї i професiйної майстерностi робiтникiв i 

бригадирiв, навчання їх другим та сумiжним професiям, розвитку наставництва; 

9. Дотримується вимог та положень "Системи управлiння охороною працi" на ПрАТ 

"Львiвський електроламповий завод "Iскра"; 

Дозвiл на розкриття iнформацiї про Винагород (у т.ч. у натуральнiй формi) не надано, посаду на 

будь-яких 



 iнших пiдприємствах не обiймає. Повноваження визначенi у трудовому договорi та внутрiшнiх 

документах 

 Товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

 

1) Посада 

 Член Правлiння-Директор бiзнес-одиницi <Технiчний директор> 

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

 Андрусевич Валерiй Олександрович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1974 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 29 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Директор ВП "Спiральний завод" ПАТ "Iскра", 00214244, Директор ВП "Спiральний 

завод" ПАТ "Iскра" 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 11.06.2011, обрано до переобрання 

9) Опис 

 1. Забезпечує пiдприємство торгово-технологiчним обладнанням, електронними 

контрольно-касовими апаратами, обчислювальною та комп'ютерною технiкою. 

2. Органiзує виконання експлуатацiйних та ремонтних робiт. 

3. Перевiряє правильнiсть визначення в заявках пiдроздiлiв пiдприємства потреби в устаткуваннi 

та обладнаннi. 

4. Укладає угоди та затверджує графiки постачання обладнання, готує проекти угод з 

постачальниками на виготовляння нестандартного обладнання, документацiю для погодження з 

проектними органiзацiями технiчних умов на їх виробництво. 

5. Контролює своєчасне виконання виробниками встановлених графiкiв постачання, додержання 

якостi та комплектностi обладнання. 

6. Складає акти, веде листування та переговори щодо претензiй у разi порушення 

постачальниками договiрних умов, погоджує змiни строкiв постачання та можливої замiни 

окремих видiв обладнання. 

7. Контролює приймання замовленої технiки, її складування, розконсервування та своєчасне 

передавання пiдроздiлам пiдприємства. 

8. Виявляє факти вiдхилень вiд умов угод на постачання торгово-технологiчного обладнання та 

складає вiдповiднi акти. 

9. Аналiзує ефективнiсть використання торгово-технологiчного обладнання та устаткування i 

подає пропозицiї керiвництву пiдприємства щодо пiдвищення її рiвня. 

10. Органiзує участь маркетингових служб та пiдроздiлiв у поточному i перспективному 

плануваннi забезпечення основним i допомiжним торгово-технологiчним обладнанням. 

11. Контролює додержання працiвниками пiдпорядкованих йому служб пiдприємства правил i 

норм охорони працi, протипожежного захисту. 

12. Забезпечує належний санiтарно-технiчний стан пiдприємства. 

Посадова особа ненадала згоди на розголошення iнформацiї про винагороду. Будь - якої посади 

на iнших  

пiдприємствах не обiймає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини немає. 

 



 

1) Посада 

 Голова Наглядової ради 

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

 Зiгфрiд Бернд Пiльц - представник акцiонера Елект Холдiнгс Лiмiтед 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 93517 

4) Рік народження 

 1944 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 48 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Голова Наглядової ради ПАТ "Iскра"., 00214244, Директор ТзОВ Вон- унд Фервальтунг 

(Wohn- und Verwaltungs GmbH), м.Хемнiц, Нiмеччина; Голова Наглядової ради ПАТ "Iскра".  

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 27.04.2017, обрано до переобрання 

9) Опис 

 Винагороди (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував. Повноваження та обов'язки 

визначенi у Статутi товариства. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала такi посади: 

директор ТзОВ Вон- унд Фервальтунг (Wohn- und Verwaltungs GmbH), м.Хемнiц, Нiмеччина; 

Голова Наглядової ради ПАТ "Iскра". Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi злочини 

у посадової особи емiтента немає.Зiгфрiд Бернд Пiльц є представник акцiонера Елект Холдiнгс 

Лiмiтед, не є незалежним директором, акцiями емiтента не володiє. 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Орест Ляйєр - представник акцiонера Фладiс Ентерпрайзес Лiмiтед 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 156909 

4) Рік народження 

 1971 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 21 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Член Наглядової ради ПАТ "Iскра", 00214244, Протягом останнiх п'яти рокiв особа 

обiймала такi посади: директор ТзОВ Вон- унд Фервальтунг (Wohn- und Verwaltungs GmbH), 

м.Хемнiц, Нiмеччина; член Наглядової ради ПАТ "Iскра". 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 26.04.2017, обрано до переобрання 

9) Опис 

 Винагороди (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував. Повноваження та обов'язки 

визначенi у Статутi товариства. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала такi посади: 

директор ТзОВ Вон- унд Фервальтунг (Wohn- und Verwaltungs GmbH), м.Хемнiц, Нiмеччина; 

член Наглядової ради ПАТ "Iскра". Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi злочини 

упосадової особи емiтента немає. Не є незалежним директором. Акцiями товариства не володiє. 

 



1) Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Щудло Орест Ярославович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1971 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 29 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Директор БО <Представництва> ПАТ "Iскра"; член Правлiння ПАТ "Iскра", 00214244, 

Директор БО "Представництва" ПАТ "Iскра"; член Правлiння ПАТ "Iскра"; член Спостережної 

Ради Fabryka Zarowek "HELIOS" Sp. z o.o., м. Катовiце, Польща. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 26.04.2017, обрано до переобрання 

9) Опис 

 Винагороди (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував. Повноваження та обов'язки 

визначенi у Статутi товариства. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини 

вiдсутня. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймав такi посади: директор БО 

"Представництва" ПАТ "Iскра"; член Правлiння ПАТ "Iскра"; член Спостережної Ради Fabryka 

Zarowek <HELIOS> Sp. z o.o., м. Катовiце, Польща. Не є незалежним директором. Є акцiонером 

емiтента. 

 

1) Посада 

 Голова ревiзiйної  комiсiї - Директор БО ВП завод ламп загального призначення 

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

 Лелюх Петро Iванович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1976 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 39 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ВАТ <Iскра> - заступник директора ЗП <ЗЛЗП> з виробництва., 00214244, ВАТ <Iскра> - 

заступник директора ЗП <ЗЛЗП> з виробництва. 

Директор ВП "Завод ламп загального призначення з галогеновим пальником" 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 29.04.2015, обрано до переобрання 

9) Опис 

 Посадова особа пребувала на посадi з 17.04.14р. Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв  

товариства 29.04.15 припинено повноваження Лелюха П.I. 

Вiдповiдно до рiшення загальних збогрiв та рiшення ревiзiйної комiсiї вiд 29.04.15р. обрано на 

посаду 

Голови ревiзiйної комiсiї ПАТ "Iскра" Лелюха П.I. 

Дозвiл на розкриття Iнформацiї щодо Винагороди (у т.ч. в натуральнiй формi) не надано, посади 



на будь - яких iнших пiдприємствах не обiймає.  

Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi злочини - немає. 

Повноваження та обов'язки: 

I. Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi товариства, а саме: 

1) достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; 

2) вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi 

вiдповiдним нормативним документам; 

3) своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй 

вiдповiдно до встановлених правил та порядку; 

4) дотримання Правлiнням, Головою та членами Правлiння Товариства наданих їм повноважень 

щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових 

операцiй вiд iменi Товариства; 

5) своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; 

6) зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; 

7) використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства; 

8) правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; 

9) дотримання порядку оплати акцiй Товариства; 

10) фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, 

спiввiдношення власних та позичкових коштiв. 

 

1) Посада 

 Член ревiзiйної комiсiї-Застуник директора по фiнансах 

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

 Шило Галина Василiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1960 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 40 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ВАТ <Iскра> - Керiвник групи основних засобiв ВАТ <Iскра> - Керiвник групи основних 

засобiв ВАТ <Iскра> - Керiвник групи основних засобiв ВАТ <Iскра> - Керiвник групи основних 

засобiв, 00214244, ВАТ <Iскра> - Керiвник групи основних засобiв  

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 29.04.2015, обрано до переобрання 

9) Опис 

 Посадова особа перебувала на посадi з 17.04.14р. Вiдповiдно до рiшення загальних 

збогрiв товариства 29.04.15 припинено повноваження. 

Вiдповiдно до рiшення загальних збогрiв та рiшення ревiзiйної комiсiї вiд 29.04.15р. обрано на 

посаду члена ревiзiйної комiсiї ПАТ "Iскра".  

Дозвiл на вiдкриття Iнформацiї щодо Винагороди (в т.ч у натуральнiй формi) не надано. За 

останнi п'ять рокiв посади на  

будь - яких iнших пiдприємствах не обiймала. Повноваження та обов"язки визначенi у Статутi 

та у внутрiшнiх документах товариства. Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi 

злочини - немає.  

 

 

1) Посада 



 Член ревiзiйної комiсiї-заступник директораз виробництва 

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

 Фарина Нестор Васильович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1966 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 34 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ <Iскра> - заступник директора з виробництва, 00214244, ПАТ <Iскра> - Заступник 

директора з виробництва 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 29.04.2015, обрано до переобрання 

9) Опис 

 Посадова особа пребувала на посадi з 17.04.14р. Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв  

товариства 29.04.15 припинено повноваження. 

Вiдповiдно до рiшення загальних збогрiв та рiшення ревiзiйної комiсiї вiд 29.04.15р. обрано на 

посаду 

члена ревiзiйної комiсiї ПАТ "Iскра".  

Дозвiл на розкриття iнформацiї щодо Винагороди (в т.ч. у натуральнiй фйормi) не надано, 

посади 

на будь - яких iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi 

злочини - немає. 

Повноваження та обов'язки: 

I. Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi товариства, а саме: 

1) достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; 

2) вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi 

вiдповiдним нормативним документам; 

3) своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй 

вiдповiдно до встановлених правил та порядку; 

4) дотримання Правлiнням, Головою та членами Правлiння Товариства наданих їм повноважень 

щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових 

операцiй вiд iменi Товариства; 

5) своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; 

6) зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; 

7) використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства; 

8) правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; 

9) дотримання порядку оплати акцiй Товариства; 

10) фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, 

спiввiдношення власних та позичкових коштiв. 

II. Пiдготовка висновкiв по рiчнiй та балансовiй звiтностi товариства. 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи  

 Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейо-вані іменні 

1 2 3 4 5 6 7 

Голова Правлiння Костiв Мирон 

Андрiйович 

 0 0 0 0 

Член Правлiння - 

в.о. Фiнансового 

директора-Головно

го бухгалтера 

Хамуляк Богдана 

Богданiвна 

 0 0 0 0 

Член Правлiння - 

Директор з 

економiчної 

безпеки 

Костєєв 

Володимир 

Володимирович 

 0 0 0 0 

Член Правлiння - 

Директор 

бiзнес-одиницi 

виробничого 

пiдроздiлу 

<Цокольний 

завод> 

Бойчук Вiталiй 

Романович 

 0 0 0 0 

Член 

Правлiння-Директ

ор бiзнес-одиницi 

<Технiчний 

директор> 

Андрусевич 

Валерiй 

Олександрович 

 0 0 0 0 

Голова Наглядової 

ради 

Зiгфрiд Бернд 

Пiльц - 

представник 

акцiонера Елект 

Холдiнгс Лiмiтед 

93517 1 627 270 4,63819 1 627 270 0 

Член Наглядової 

ради 

Орест Ляйєр - 

представник 

акцiонера Фладiс 

Ентерпрайзес 

156909 1 624 898 4,631429 1 624 898 0 



Лiмiтед 

Член Наглядової 

ради 

Щудло Орест 

Ярославович 

 100 0,000285 100 0 

Голова ревiзiйної  

комiсiї - Директор 

БО ВП завод ламп 

загального 

призначення 

Лелюх Петро 

Iванович 

 375 0,001068 375 0 

Член ревiзiйної 

комiсiї-Застуник 

директора по 

фiнансах 

Шило Галина 

Василiвна 

 2 0,000005 2 0 

Член ревiзiйної 

комiсiї-заступник 

директораз 

виробництва 

Фарина Нестор 

Васильович 

 693 0,001975 693 0 

Усього 3 253 338 9,272952 3 253 338 0 

 



3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені 

посадовим особам емітента в разі їх звільнення 

 
Нiхто з посадових осiб за звiтний перiод не звiльнявся, тому будь-якi винагороди або 

компенсацiї посадовим особам не виплачувались. 



VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
Пошук iнвестора та iнвестицiй для подальшого розвитку емiтента. Модернiзацiя виробничих 

потужностей для покращення якостi виробництва та надання послуг, розробка нових джерел 

свiтла. Основним напрямком iнвестування є створення нових видiв продукцiї, здатних 

конкурувати на свiтовому ринку джерел свiтла. 

 

2. Інформація про розвиток емітента 
Приватне акцiонерне товариство "Львiвський електроламповий завод "Iскра" (далi - Компанiя) є 

українським приватним акцiонерним товариством. Пiдприємство було засноване у 1972 р. як 

державне пiдприємство. У 1993 р. воно було реорганiзоване у вiдкрите акцiонерне товариство 

згiдно з програмою приватизацiї в Українi. Засновником Компанiї був Фонд Державного майна 

України (зареєстровано у Львiвському обласному фiнансовому управлiннi за № 40-П/1/94 вiд 

15.09.1994 р.). Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства 

"Iскра" (протокол № 25 вiд 26.04.2017р.) прийнято рiшення про змiну типу товариства з ПАТ 

"Iскра" в ПрАТ "Львiвський електроламповий завод "Iскра". 

Станом на 31 грудня 2018 року частки державного майна у статутному фондi (капiталi) Компанiї  

немає. 

Дата проведення державної реєстрацiї: виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, 

фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань Приватне акцiонерне товариство 

"Львiвський електроламповий завод "Iскра", дата державної реєстрацiї 31.01.1994р.,25.03.2005р. 

номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв № 1 

415 120 0000 004033. 

1967 р. - початок будiвництва електролампового заводу, який в 1972 р. став головним 

пiдприємством виробничого об'єднання "Iскра", 1994 р. - вiдбулася змiна форми власностi,  

внаслiдок приватизацiї було створено вiдкрите акцiонерне товариство. У  1999 роцi внаслiдок 

реструктуризацiї компанiї та iнших рiшучих заходiв вдалося врятувати Компанiю вiд 

фiнансового краху.  

2002 р. - Компанiя входить до десятки найпотужнiших електротехнiчних пiдприємств Європи i 

займає провiдне мiсце серед пiдприємств своєї галузi, як таке, що найшвидше розвивається 

(змiна менеджменту, фiнансове оздоровлення, технiчне переозброєння, нарощування 

експортного потенцiалу. 

Компанiя постiйно удосконалює iснуючi технологiї з врахуванням сучасних матерiалiв, 

напiвфабрикатiв та комплектуючих, вкладає значнi кошти в модернiзацiю та розвиток 

виробництва, розробляє новi джерела свiтла. Головним напрямком iнвестування є створення 

нових видiв продукцiї, здатних конкурувати на свiтовому ринку джерел свiтла. 

У 2003 р. Компанiя презентувала енергозберiгаючу продукцiю - компактнi люмiнесцентнi лампи 

пiд новою торговою маркою "Volta". 

Лампи вiд Компанiї свiтять не лише в Українi, але в близько 30 країнах свiту. Експортний 

потенцiал складає 50 % виготовленої продукцiї. 

Комiсiя органу сертифiкацiї у 2003 р. здiйснила оцiнку виробництва, в результатi Компанiя 

отримала сертифiкат на систему управлiння якiстю, що вiдповiдає вимогам ДСТУ ISO 

9001-2001. До здобуткiв Компанiї додались сертифiкати вiдповiдностi СЕ i ТUV GS на лампи 

загального призначення та сертифiкат СЕ i ТUV GS вiдповiдностi ЕМС на компактнi 

люмiнесцентнi лампи торгової марки "Volta". Це дало можливiсть виходу продукцiї Компанiї на 

ринки Євросоюзу пiд власними брендами. 

Прiоритетними на 2017-2018 рр. стали питання розвитку Компанiї i залучення нових технологiй 

та iнвестицiй. Стратегiя розвитку Компанiї передбачає виробництво основних джерел свiтла, 

зокрема: лампа загального призначення, , газорозрядна, галогенова,  автомобiльна, свiтлодiодна 



лампа та iн. Крiм того, Компанiя є виробником компонентiв для електролампової продукцiї.  

 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового 

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 
Емiтент у звiтному перiодi деривативiв не укладав та правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв 

не вчиняв. 

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 
 

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 
 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
В емiтента вiдсутнiй власний кодекс корпоративного управлiння. Емiтент керується Статутом, 

внутрiшнiми положеннями  та чинним законодавством України. 

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
Емiтент добровiльно не застосовував жодного кодексу корпоративного управлiння, а керувався  

Статутом, внутрiшнiми положеннями  та чинним законодавством України. 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 
Практика корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги емiтентом не 

застосовувалась. 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 

кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 24.04.2018 

Кворум зборів 0,4445 

Опис На Загальних зборах акцiонерiв, скликаних на 24.04.2018р. ПрАТ 

"Львiвський електроламповий завод "Iскра", кворум був вiдсутнiй., тому 



збори не вiдбулись. 

24.04.2018 року були скликанi рiчнi Загальнi збори акцiонерiв Товариства з 

наступним порядком денним: 

1.Про обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про 

припинення їх повноважень. 

Проект рiшення:  

1)Обрати лiчильну комiсiю в кiлькостi 3 особи, персональним складом: 

Голова комiсiї - Манiвська Л.Р., член комiсiї - Мишограй О.I.; член комiсiї 

- Клепач М.Б.  

2)Повноваження лiчильної комiсiї припиняються пiсля закiнчення рiчних 

Загальних зборiв Товариства, призначених на 24.04.2018 р., та складання 

Протоколу про пiдсумки голосування. 

2.Про обрання голови та секретаря загальних зборiв.  

Проект рiшення: 

Обрати Головою загальних зборiв - Дацюка Михайла Михайловича, 

секретарем зборiв - Федоренко Людмилу Станiславiвну. 

3.Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборiв.  

Проект рiшення: 

Затвердити Порядок проведення та регламент роботи загальних зборiв 

акцiонерiв ПрАТ "Львiвський електроламповий завод "Iскра" в наступнiй 

редакцiї: 

"Порядок проведення та регламент роботи загальних зборiв акцiонерiв 

ПрАТ "Львiвський електроламповий завод "Iскра" 

          У вiдповiдностi до Статуту Товариства та чинного законодавства 

голосування на загальних зборах ПрАТ "Львiвський електроламповий 

завод "Iскра" проводиться за принципом: 1 голосуюча акцiя - 1 голос. 

        Рiшення з усiх питань порядку денного цих Загальних зборiв 

акцiонерiв приймається простою бiльшiстю голосiв присутнiх акцiонерiв 

(їх представникiв), що зареєструвалися для участi у загальних зборах та є 

власниками голосуючих з цих питань акцiй.         

        Голосування з усiх питань порядку денного здiйснюється з 

використанням бюлетенiв для голосування. Форма та текст такого 

бюлетеня були затвердженi Протоколом Наглядової ради. Засвiдчення 

бюлетенiв для голосування здiйснюється пiдписом члена реєстрацiйної 

комiсiї, який видає вiдповiднi бюлетенi для голосування, перед їх видачею 

акцiонеру (його представнику) пiд час його реєстрацiї для участi у рiчних 

загальних зборах. 

       Рiшення, прийняте на загальних зборах є обов'язковим для всiх 

акцiонерiв (включаючи тих, хто не приймав участi у загальних зборах, у 

голосуваннi) i посадових осiб ПрАТ "Львiвський електроламповий завод 

"Iскра"..  

      Для проведення загальних зборiв акцiонерiв пропонується затвердити 

наступний регламент роботи: 

1.Для доповiдi виступаючих з окремих питань порядку денного надавати 

слово до 15 хв. 

2.На дачу вiдповiдей на запитання при обговореннi питань доповiдачу 

надавати до 3 хвилин. 

3.Виступаючим, що приймають участь в обговореннi питань порядку 

денного, надавати слово до 2 хв. 

4.Виступаючим з додатковою iнформацiєю, що приймають участь в 

обговореннi питань порядку денного, надавати слово до 2 хв. 



5.Обговорення кожного питання порядку денного проводити в термiн до 

30 хв. 

6.Вiдповiдi на питання, якi не стосуються питань порядку денного - 

наприкiнцi зборiв. 

4.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради 

Товариства.  

Проект рiшення: 

Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2017р. Визнати роботу 

Наглядової ради Товариства у 2017р. задовiльною. 

5.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння за 2017р. 

Проект рiшення: 

Затвердити звiт Правлiння Товариства за 2017р. Визнати роботу Правлiння 

Товариства у 2017р. задовiльною. 

6.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї за 

2017р. 

Проект рiшення: 

Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017р. Визнати роботу 

Ревiзiйної комiсiї Товариства у 2017р. задовiльною. 

7.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017р. 

Проект рiшення: 

Затвердити рiчний звiт Товариства за 2017р. 

8.Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за  2017р. 

Проект рiшення: 

Отриманий Товариством збиток за 2017 рiк покривати за рахунок 

можливих прибуткiв наступних перiодiв. 

 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 

відсотками акцій 
 X 

 

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

останнього разу? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 



Підняттям рук  X 

Інше 

(зазначити) 

На Загальних зборах, скликаних на 24.04.2018р. Товариством, був 

вiдсутнiй кворум, тому Загальнi збори не проводились i голосування з 

питань порядку денного не було. 

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше 

(зазначити) 

Позачерговi збори у звiтному роцi не скликались. 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування 

(так/ні)?  ні 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги 

сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків 

простих акцій товариства  

 

Інше (зазначити)  

 

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення: У зв'язку з вiдсутнiстю кворуму. 

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина 

їх непроведення:  
 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)? 

 
Кількість 

осіб 

членів наглядової ради - акціонерів 1 



членів наглядової ради - представників акціонерів 2 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 

З питань аудиту  X 

З питань призначень  X 

З винагород  X 

Інше (зазначити)  

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:  
 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:  
 

Персональний склад наглядової ради  
 

Прізвище, ім'я, по 

батькові 
Посада 

Незалежний член 

Так Ні 

Зiгфрiд Бернд Пiльц - 

представник акцiонера 

Елект Холдiнгс Лiмiтед 

Голова Наглядової ради  X 

Опис:  

Орест Ляйєр - представник 

акцiонера Фладiс 

Ентерпрайзес Лiмiтед 

Член Наглядової ради  X 

Опис:  

Щудло Орест Ярославович Член Наглядової ради  X 

Опис:  

 

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

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі X  

Знання у сфері фінансів і менеджменту X  

Особисті якості (чесність, відповідальність) X  

Відсутність конфлікту інтересів X  

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги  X 

Інше (зазначити) 

Членами наглядової ради не можуть бути особи, яким згiдно 

чинного законодавства заборонено обiймати посади в органах 

управлiння. Член Наглядової ради не може бути одночасно 

головою або членом правлiння та (або) ревiзiйної комiсiї 

товариства. 

X  

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом X  



внутрішніх документів акціонерного товариства 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та 

обов'язками 

 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний 

строк або не було обрано нового члена 
 X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень 
У 2018  роцi засiдання Наглядової ради проводились в мiру необхiдностi. Серед основних 

питань, якi розглядались на засiданнях наглядової ради протягом звiтного перiоду i якi належать 

до її компетенцiї були:  

- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення; 

- затвердження повiдомлення про проведення Загальних зборiв акцiонерiв та проектiв рiшень з 

питань порядку денного; 

- призначення членiв реєстрацiйної комiсiї; 

- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення 

Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону; 

- затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на рiчних загальних 

зборах акцiонерiв; 

- розгляд пропозицiй акцiонерiв щодо питань проекту порядку денного рiчних загальних зборiв 

акцiонерiв, скликаних на 24 квiтня 2018 року; 

- затвердження порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв, скликаних на 24 квiтня 

2018 року. 

- затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на рiчних загальних зборах 

акцiонерiв, скликаних на 24 квiтня 2018 року; 

- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,  

встановлення розмiру оплати його послуг. 

Всi рiшення приймались Наглядовою радою у вiдповiдностi до норм Статуту товариства, 

Положення про наглядову раду та норм чинного законодавства. 

 

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X  

Інше 

(запишіть) 

 

 

Інформація про виконавчий орган 
 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 



В склад Правлiння входять п'ять осiб: 

Костiв Мирон Андрiйович - Голова Правлiння 

- Генеральний директор; 

Члени Правлiння: 

Андрусевич Валерiй Олександрович - Член 

Правлiння-Директор бiзнес-одиницi 

"Технiчний директор"; 

Хамуляк Богдана Богданiвна - Член 

Правлiння - в.о. Фiнансового 

директора-Головного бухгалтера; 

Костєєв Володимир Володимирович - Член 

Правлiння - Директор з економiчної безпеки; 

Бойчук Вiталiй Романович - Член Правлiння - 

Директор бiзнес-одиницi виробничого 

пiдроздiлу "Цокольний завод". 

 

1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, 

розумно та не перевищувати своїх 

повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i 

розумно означає необхiднiсть проявляти 

сумлiннiсть, обачливiсть та належну 

обережнiсть, якi були б у особи на такiй 

посадi за подiбних обставин; 

2) керуватися у своїй дiяльностi чинним 

законодавством України, Статутом 

Товариства, цим Положенням, iншими 

внутрiшнiми документами Товариства; 

3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними 

зборами акцiонерiв та Наглядовою радою 

Товариства; 

4) особисто брати участь у чергових та 

позачергових Загальних зборах акцiонерiв, 

засiданнях Правлiння, завчасно повiдомляти 

про неможливiсть участi у Загальних зборах 

акцiонерiв iз зазначенням причини; 

5) брати участь у засiданнi Наглядової ради на 

її вимогу; 

6) дотримуватися встановлених у Товариствi 

правил та процедур щодо укладання 

правочинiв, у вчиненнi яких є 

заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 

7) дотримуватися всiх встановлених у 

Товариствi правил, пов'язаних iз режимом 

обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з 

обмеженим доступом, не розголошувати 

конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, 

яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням 

функцiй члена Правлiння, особам, якi не 

мають доступу до такої iнформацiї, а також 

використовувати її у своїх iнтересах або в 

iнтересах третiх осiб; 

8) контролювати пiдготовку i своєчасне 

надання матерiалiв до засiдання Правлiння; 

9) завчасно готуватися до засiдання 

Правлiння, зокрема, ознайомитися з 

пiдготовленими до засiдання матерiалами, 

збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, 

у разi необхiдностi отримувати консультацiї 

фахiвцiв тощо; 

10) очолювати вiдповiдний напрям роботи та 

спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних 

структурних пiдроздiлiв Товариства 

вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж 

членами Правлiння Товариства; 

11) своєчасно надавати Наглядовiй радi, 

Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, внутрiшнiм та 

зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i 



точну iнформацiю про дiяльнiсть та 

фiнансовий стан Товариства. 

 

Опис Засiдання Правлiння Товариства проводились 

за необхiдностi. 

На засiданнях Правлiння Товариства 

приймалися рiшення з питань здiйснення 

оперативного управлiння дiяльнiстю 

Товариства; органiзацiї 

виробничо-господарської дiяльностi 

Товариства; матерiально-технiчного 

забезпечення господарської дiяльностi 

Товариства; фiнансово-економiчної роботи, 

облiку та звiтностi, ведення 

грошово-розрахункових операцiй; сплати 

належних сум податкiв i зборiв (обов'язкових 

платежiв) у встановленi законодавством 

термiни; кадрової роботи та 

соцiально-побутового обслуговування 

робiтникiв Товариства; розробки та подання 

на затвердження Загальним Зборам рiчного 

звiту про дiяльнiсть Товариства, результати 

дiяльностi, балансу тощо. 

 

 

Примітки 
  

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  
 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено 

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  4 

 

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? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не 

належит

ь до 

компете

нції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності так так ні ні 



(стратегії) 

Затвердження планів діяльності 

(бізнес-планів) 
ні так так ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

ні так так ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
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? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про акції акціонерного товариства  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть)  

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність акціонерного 

Інформація 

розповсюджує

Інформаці

я 

Документи 

надаються 

Копії 

докумен

Інформаці

я 



товариства ться на 

загальних 

зборах 

оприлюдн

юється в 

загальнод

оступній 

інформаці

йній базі 

даних 

Національ

ної комісії 

з цінних 

паперів та 

фондового 

ринку про 

ринок 

цінних 

паперів 

або через 

особу, яка 

провадить 

діяльність 

з 

оприлюдн

ення 

регульова

ної 

інформації 

від імені 

учасників 

фондового 

ринку 

для 

ознайомлен

ня 

безпосеред

ньо в 

акціонерно

му 

товаристві 

тів 

надають

ся на 

запит 

акціонер

а 

розміщуєт

ься на 

власній 

інтернет-с

торінці 

акціонерн

ого 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 

відсотками та більше 

статутного капіталу 

ні так так так ні 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так так так так 

Статут та внутрішні 

документи 
так ні так так так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення 

ні ні так так так 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні ні ні ні ні 

 



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 незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Менше ніж раз на рік  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

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

востаннє? 

 Так Ні 

З власної ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу X  

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 

відсотками голосів 
 X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

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

емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 



юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 

на загальних зборах емітента 

 

Загальна 

кількість 

акцій 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

0 0 Оскiльки черговi Загальнi збори 

емiтента, скликанi на 24.04.2018р, 

не вiдбулись через вiдсутнiсть 

кворуму, вiдповiдно будь-якi 

обмеження прав участi та 

голосування акцiонерiв на загальних 

зборах вiдсутнi. 

 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які 

винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх 

звільнення 
Посадовi особи Товариства обираються (призначаються) на посаду  та звiльняються з посади у 

порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом Товариства та внутрiшнiми 

документами Товариства, що регулюють дiяльнiсть вiдповiдного органу управлiння. 

Обрання та припинення повноважень членiв Наглядової Ради Товариства здiйснюється за 

рiшенням Загальних Зборiв Товариства у порядку кумулятивного голосування (рiшення 

приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних 

Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй). 

Голова Правлiння - Генеральний директор обирається Наглядовою радою або Загальними 

Зборами акцiонерiв Товариства. Обрання та припинення повноважень членiв Правлiння 

здiйснюється за рiшенням Наглядової Ради Товариства (рiшення приймається простою 

бiльшiстю голосiв членiв Наглядової Ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу). 

Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора), прийняття рiшення про дострокове припинення їх 

повноважень здiйснюється за рiшенням Загальних Зборiв Товариства у порядку кумулятивного 

голосування (рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися 

для участi у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй). 

У разi звiльнення посадових осiб емiтента будь-якi винагороди чи компенсацiї не виплачуються. 

 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 
Повноваження посадових осiб Товариства: 

1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. 

Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, 

обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 

2) дотримуватися вимог чинного законодавства України, положень статуту Товариства та iнших 

внутрiшнiх документiв Товариства;  

3) вживати всiх можливих заходiв щодо попередження вчинення правопорушень Товариством 

та його посадовими особами; 

4) проводити необхiднi консультацiї та отримувати вiдповiднi узгодження з органами 

управлiння Товариства вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Статуту та 



внутрiшнiх документiв Товариства; 

5) розкривати iнформацiю про наявнiсть у них заiнтересованостi у вчиненнi будь-якого 

правочину стосовно Товариства (конфлiкту iнтересiв) та дотримуватися встановлених у 

Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть 

(конфлiкт iнтересiв); 

6) у межах своєї компетенцiї забезпечувати збереження iнформацiї з обмеженим доступом 

(конфiденцiйної та таємної); 

7) вживати всiх можливих заходiв щодо нерозголошення комерцiйної таємницi, конфiденцiйної 

чи таємної iнформацiї Товариства, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством 

України; 

8) надавати iнформацiю з обмеженим доступом лише тим особам, якi мають право на її 

отримання; 

9) при наданнi iнформацiї з обмеженим доступом iншим пiдприємствам, установам, 

органiзацiям, фiзичним особам вживати вiдповiдних заходiв щодо попередження їх про 

конфiденцiйний чи таємний характер даної iнформацiї; 

10) на вимогу Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства або аудитора надати документи про 

фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства; 

11) утримуватися вiд дiй, що можуть зашкодити дiловiй репутацiї Товариства; 

12) вживати вiдповiдних заходiв, щоб не бути залежним вiд осiб, якi можуть отримати реальний 

чи можливий прибуток завдяки впливу посадової особи, або яким може бути вигiдне розкриття 

iнформацiї з обмеженим доступом; 

13) у межах своєї компетенцiї забезпечувати вiдповiднiсть документiв та рiшень, прийнятих 

окремою посадовою особою або органом управлiння, до складу якого входить посадова особа, 

внутрiшнiм документам Товариства; 

14) повiдомляти органи управлiння Товариства про виявленi недолiки в роботi Товариства, що 

стали вiдомi у зв'язку з виконанням посадових обов'язкiв. 

15) Виконувати iншi обов'язки передбаченi чинним законодавством України, Статутом 

Товариства та внутрiшнiми документами Товариства, що регулюють дiяльнiсть вiдповiдного 

органу управлiння. 

 

Посадовi особи Товариства не мають права: 

1) здiйснювати дiї, що суперечать чи не вiдповiдають iнтересам Товариства; 

2) вимагати вiд акцiонера - працiвника Товариства надання вiдомостей про те, як вiн голосував 

чи як має намiр голосувати на Загальних Зборах Товариства, або про вiдчуження акцiонером - 

працiвником Товариства своїх акцiй чи намiр їх вiдчуження, або вимагати передачi довiреностi 

на участь у Загальних Зборах Товариства; 

3) бути представниками iнших акцiонерiв Товариства на Загальних Зборах Товариства. 

4) отримувати винагороду (прямо чи опосередковано) вiд юридичних та фiзичних осiб за вплив 

на прийняття вiдповiдного рiшення органами управлiння Товариства або за використання 

iнформацiї з обмеженим доступом; 

5) отримувати подарунки або послуги вiд осiб, для яких дана посадова особа є керiвником, за 

винятком знакiв уваги вiдповiдно до загальноприйнятих норм ввiчливостi та гостинностi, а 

також сувенiрiв при проведенi протокольних та iнших офiцiйних заходiв; 

6) використовувати з особистою або iншою метою, не пов'язаною з виконанням своїх посадових 

обов'язкiв, робоче примiщення, засоби транспорту та зв'язку, електронно-обчислювальну 

технiку, грошовi кошти та iнше майно, надане посадовiй особi Товариством безпосередньо для 

виконання своїх посадових обов'язкiв вiдповiдно до укладеного з цiєю посадовою особою 

договору; 

7) розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть 

Товариства, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України; 

8) вiдмовляти фiзичним та юридичним особам у доступi до iнформацiї, надання якої 



передбачено чинним законодавством України та внутрiшнiми документами Товариства, 

затримувати її надання, надавати недостовiрну чи неповну iнформацiю; 

9) використовувати не передбаченi внутрiшнiми нормативними документами Товариства 

переваги в отриманнi кредитiв, позик, придбаннi цiнних паперiв, нерухомостi та iншого майна 

Товариства; 

10) використовувати чи допускати використання в iнших цiлях, крiм тих, що передбаченi 

Статутом Товариства, можливостей Товариства, зокрема: 

o майнових та немайнових прав Товариства; 

o дiлових зв'язкiв Товариства; 

o iнформацiї про дiяльнiсть та плани Товариства, якщо вона не пiдлягає офiцiйному 

оприлюдненню; 

o будь-яких прав та повноважень Товариства, що є для нього важливими 

 

 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму 

Повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв: Господарське 

товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю, аудиторська фiрма "УкрЗахiдАудит".  

Код за ЄДРПОУ: 20833340. 

Номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi, якi мають право 

проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi: № 0541. 

Номер та дата видачi Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi, виданого АПУ: 

Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0600, вiдповiдно до рiшення АПУ вiд 

26.05.2016 р. № 325/5. 

Прiзвище, iм'я, по батьковi аудитора, який проводив аудиторську перевiрку, та серiя, номер, дата 

видачi сертифiката аудитора, виданого АПУ:  

Озеран Володимир Олександрович, сертифiкат серiї А № 003519, виданий 25.06.1998 р. 

Корягiн Максим Вiкторович, сертифiкат серiї А № 003405, виданий 25.06.1998 р. 

Мiсцезнаходження юридичної особи: 79021, м. Львiв, вул. Кульпаркiвська, б. 172, кв. 52. 

Фактичне мiсце розташування юридичної особи: 79011, м. Львiв, вул. Рутковича, 7, офiс 11а.  

 

Думка аудитора щодо корпоративного управлiння ТОВАРИСТВА           

Вiдповiдно до ст. 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. 

№ 3480-IV пiд час проведення аудиту нами перевiрено звiт про корпоративне управлiння 

ТОВАРИСТВА у частинi наявностi: кодексу корпоративного управлiння ТОВАРИСТВА; 

пояснень iз сторони ТОВАРИСТВА, вiд яких частин кодексу корпоративного управлiння 

ТОВАРИСТВО вiдхиляється i причини таких вiдхилень; iнформацiя про проведенi загальнi 

збори акцiонерiв ТОВАРИСТВА та загальний опис прийнятих на зборах рiшень; персональний 

склад наглядової ради ТОВАРИСТВА, iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис 

прийнятих на них рiшень. 

Результати виконання аудиторських процедур, з метою висловлення думки щодо iнформацiї у 

звiтi про корпоративне управлiння ТОВАРИСТВА дають можливiсть сформулювати судження 

щодо вiдповiдностi вимогам ст. 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок": 

опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками 

ТОВАРИСТВА; перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета 

акцiй ТОВАРИСТВА; iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв 

на загальних зборах ТОВАРИСТВА; порядку призначення та звiльнення посадових осiб 

ТОВАРИСТВА; повноваження посадових осiб ТОВАРИСТВА. 

 

 

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 



регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
 

 

 



X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

Простi iменнi акцiї 35 084 154 8 771 038,50 Вiдповiдно до Статуту товариства кожною простою 

акцiєю Товариства її власнику - акцiонеру надається 

однакова сукупнiсть прав, включаючи права на:  

1) участь в управлiннi Товариством;  

2) отримання дивiдендiв;  

3) отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його 

майна або вартостi частини майна Товариства; 

4) отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть 

Товариства.  

Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один 

голос для вирiшення кожного питання на Загальних 

зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного 

голосування.  

 Акцiонери зобов'язанi:  

1) дотримуватися цього Статуту, iнших внутрiшнiх 

документiв Товариства;  

2) виконувати рiшення Загальних зборiв, iнших органiв 

Товариства;  

3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у 

тому числi пов'язанi з майновою участю;  

4) оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, 

що передбаченi цим Статутом та чинним 

законодавством;  

5) не розголошувати комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. 

     Акцiонер - власник простих акцiй Товариства має 

переважне право придбавати розмiщуванi Товариством 

простi акцiї у процесi приватного розмiщення акцiй 

пропорцiйно частцi належних йому простих акцiй у 

загальнiй кiлькостi простих акцiй. Не пiзнiше, нiж за 30 

днiв до початку приватного розмiщення акцiй 

Товариство письмово повiдомляє кожного акцiонера, 

який має переважне право придбавати розмiщуванi 

Товариством простi акцiї, про можливiсть його 

реалiзацiї та публiкує повiдомлення про це в 

офiцiйному друкованому органi. Повiдомлення має 

мiстити данi про загальну кiлькiсть розмiщуваних 

Немає 



Товариством акцiй, цiну розмiщення, правила 

визначення кiлькостi цiнних паперiв, на придбання 

яких акцiонер має переважне право, строк i порядок 

реалiзацiї зазначеного права. Порядок реалiзацiї 

акцiонером свого переважного права придбавати 

розмiщуванi Товариством простi акцiї визначається 

чинним законодавством України. 

  Мiж акцiонерами Товариства може укладатися 

договiр, за яким на них покладатимуться додатковi 

обов'язки, у тому числi обов'язок участi у Загальних 

зборах, i передбачатиметься  вiдповiдальнiсть за його 

недотримання.  

   Акцiонери - власники простих акцiй Товариства 

можуть мати й iншi права та обов'язки, передбаченi 

актами законодавства та цим Статутом .  

 

Примітки: 

 





XI. Відомості про цінні папери емітента 

9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання 

від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів 

 

Дата випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Вид цінних паперів 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Найменування 

органу, що наклав 

обмеження 

Характеристика обмеження Строк обмеження 

1 2 3 4 5 6 7 

08.12.2010 Захiдне 

територiальне 

управлiння 

Нацiональної комiсiї 

з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

UA4000107148 Нацiональний 

депозитарiй України 

Вiдповiдно до Реєстру власникiв 

iменних цiнних паперiв ПрАТ 

"Львiвський електроламповий завод 

"Iскра", складеного Нацiональним 

депозитарiєм України станом на 

31.12.2018р., 17011560 шт.простих 

iменних акцiй емiтента знаходиться 

на зберiганнi в НДУ, що обмежує обiг 

цiнних паперiв емiтента. Строк 

обмеження на акцiї, що знаходяться 

на зберiганнi в НДУ, емiтенту 

невiдомий.  

Вiдповiдно до положень Статуту 

Товариства акцiонер - власник 

простих акцiй Товариства має 

переважне право придбавати 

розмiщуванi Товариством простi акцiї 

у процесi приватного розмiщення 

акцiй пропорцiйно частцi належних 

йому простих акцiй у загальнiй 

кiлькостi простих акцiй. Не пiзнiше, 

нiж за 30 днiв до початку приватного 

розмiщення акцiй Товариство 

письмово повiдомляє кожного 

акцiонера, який має переважне право 

придбавати розмiщуванi Товариством 

простi акцiї, про можливiсть його 

реалiзацiї та публiкує повiдомлення 

про це в офiцiйному друкованому 

органi. Повiдомлення має мiстити 

данi про загальну кiлькiсть 

розмiщуваних Товариством акцiй, 

цiну розмiщення, правила визначення 

 



кiлькостi цiнних паперiв, на 

придбання яких акцiонер має 

переважне право, строк i порядок 

реалiзацiї зазначеного права. Порядок 

реалiзацiї акцiонером свого 

переважного права придбавати 

розмiщуванi Товариством простi акцiї 

визначається чинним законодавством 

України/ 

 

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 

обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 
 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна вартість 

(грн) 

Загальна 

кількість 

голосуючих 

акцій (шт.) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, права 

голосу за 

якими 

обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

08.12.2010 78/13/1/10 UA4000107148 35 084 154 8 771 038,5 1 001 412 0 0 

Опис: 

Вiдповiдно до Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПрАТ "Львiвський електроламповий завод "Iскра", складеного Нацiональним депозитарiєм України станом на 

31.12.2018р., 17011560 шт.простих iменних акцiй емiтента знаходиться на зберiганнi в НДУ. Вiдповiдно 17011560 шт. простих iменних акцiй емiтента не розкривається в 

Реєстрi як голосуючi. 

Оскiльки в Реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв ПрАТ "Львiвський електроламповий завод "Iскра", складеного Нацiональним депозитарiєм України станом на 

31.12.2018р, iнформацiя про 17011560 шт. простих iменних акцiй емiтента не розкривається як голосуючi, то це унеможливлює емiтента в повному обсязi розкрити 

iнформацiю про кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано iншiй особi. 

 



 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 121 582 116 902 0 0 121 582 116 902 

  будівлі та споруди 25 058 24 709 0 0 25 058 24 709 

  машини та обладнання 93 063 88 888 0 0 93 063 88 888 

  транспортні засоби 2 340 2 234 0 0 2 340 2 234 

  земельні ділянки 906 906 0 0 906 906 

  інші 215 165 0 0 215 165 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 121 582 116 902 0 0 121 582 116 902 

Опис 

В товариствi основнi засоби використовуються за призначенням. 

Основнi засоби при надходженнi вiдображаються за первiсною 

вартiстю, яка включає витрати, що безпосередньо вiдносяться до 

придання активу. Первiсна вартiсть може також включати в себе 

вартiсть професiйних послуг. 

Придбане програмне забезпечення, яке є невiд'ємною частиною 

функцiональностi вiдповiдного обладнання, капiталiзується у складi 

вартостi цього обладнання.  

Якщо компоненти одиницi основних засобiв мають рiзнi строки 

корисного використання, такi компоненти облiковуються як окремi 

одиницi (значнi компоненти) за вирахуванням накопиченого зносу та 

накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.  

Основнi засоби у фiнансовiй звiтностi вiдображаються за вартiстю, 

визначеною у результатi переоцiнки. Переоцiнена вартiсть являє собою 

справедливу вартiсть об'єкта основних засобiв на дату переоцiнки за 

вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд 

зменшення корисностi.  

Будь-яке збiльшення вартостi об'єктiв основних засобiв у результатi 

переоцiнки включається у сукупний дохiд i накопичується в капiталi у 

тому розмiрi, в якому вiн перевищує попереднє зниження вартостi тих 

самих активiв, вiдображене ранiше як збиток. Переоцiнки у межах суми 

попереднього зниження вiдносяться на фiнансовий результат. 

Зниження балансової вартостi будiвель i землi у результатi переоцiнки 

також вiдносяться на фiнансовий результат в сумi його перевищення 

над залишком резерву по переоцiнцi, створеного у результатi 

попереднiх переоцiнок даного активу.  

Знос розраховується як зменшення вартостi активiв, крiм землi та 

об'єктiв незавершеного будiвництва, до їх оцiночної лiквiдацiйної 

вартостi лiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв корисного 

використання вiдповiдних активiв.  

Нарахування зносу починається з моменту, коли об'єкт основних 



засобiв стає придатним для цiльового використання, тобто вiн 

доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн 

придатний до експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським 

персоналом.   

Амортизацiя активу припиняється на одну з двох дат, яка вiдбувається 

ранiше:  

1)на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу (або 

включають до лiквiдацiйної групи, яку класифiкують як утримувану 

для продажу) згiдно з МСФЗ 5; або 

2)на дату, з якої припиняють визнання активу.  

Амортизацiя не припиняється, коли актив не використовують або вiн 

вибуває з активного використання, доки актив не буде амортизований 

повнiстю 

Метод нарахування зносу, очiкуваний строк корисного використання та 

залишкова вартiсть переглядаються принаймнi раз на рiк i коригуються 

на перспективнiй основi (тобто без перегляду порiвняльних 

показникiв), якщо це необхiдно. 

Обмежень на використання майна немає.  

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

-355 576 -347 764 

Статутний капітал (тис.грн) 8 771 8 771 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

8 771 8 771 

Опис Вартiсть чистих активiв розрахована за даними Балансу, як рiзниця балансової вартостi 

активiв та всiх видiв зобовязаннь i забезпечень, вiдображених в Балансi. Розрахунок 

проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi 

чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 

року. 

Висновок Протягом 2018р. порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу 

свiдчить про їх невiдповiднiсть вимогам ч. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України вiд 

16.01.2003 р. № 435-IV (чистi активи ТОВАРИСТВА станом на звiтну дату складають 

(-355 576 тис. грн.), а розмiр статутного капiталу 8 771 тис. грн.  Порушенi вимоги 

частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України.  

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 588 512 X X 

у тому числі:  

ПАТ "Укрсоцбанк" 22.05.2007 36 269 6 31.03.2017 

ПАТ "Укрсоцбанк" 07.09.2011 75 644 6 31.12.2017 

ПАТ "Укрсоцбанк" 14.12.2012 22 639 6 31.08.2017 

Bank Gutman 01.12.2006 55 377 10,75 25.06.2017 

Bank Gutman 23.07.2008 63 428 10,75 25.06.2017 

ПАТ "Укрсоцбанк" 30.03.2005 278 554 6 31.03.2016 

ПАТ "Мегабанк" 01.02.2011 44 074 6 31.12.2016 

ПАТ "Мегабанк" 06.09.2011 12 527 6 31.12.2016 

Зобов’язання за цінними паперами X 2 712 X X 



у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 2 712 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

  0 0  

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

  0 X  

Податкові зобов'язання X 6 354 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 1 316 063 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 1 913 641 X X 

Опис  

 



4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основні 

види 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

 у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Готова 

продукцiя та 

послуги 

 135243 84,28  115793 55,62 

2 Товари  0 0  67187 32,27 

3 Транспортнi 

послуги 

 22009 13,72  22009 10,57 

4 Послуги 

оренди 

 3212 2  3212 1,54 



5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат 
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції 

(у відсотках) 

1 2 3 

1 Собiвартiсть готової продукцiї та 

послуг 

55,34 

2 Собiвартiсть товарiв 33,45 

3 Собiвартiсть транспортних послуг 11,21 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

<Нацiональний депозитарiй України> 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04107, Україна, Шевченкiвський р-н, 

м.Київ, вул.Тропiнiна, 7-г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ 189650 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

ДКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.09.2006 

Міжміський код та телефон (044)3777016 

Факс (044)2791322 

Вид діяльності Обслуговування випуску акцiй 

Опис ПАТ<НДУ-обслуговує випуск акцiй 

ПрАТ "Львiвський електроламповий 

завод "Iскра" на пiдставi Договору про 

обслуговування випуску цiнних паперiв  

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Господарське товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма 

<УкрЗахiдАудит> 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 20833340 

Місцезнаходження 79021, Україна, Львівська обл., 

Залiзничний р-н, м.Львiв, 

вул.Кульпаркiвська, б. 172, кв. 52 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

0541 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон (032)2256870 

Факс (032)2256880 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi аудиту 

Опис Аудиторською фiрмою 

<УкрЗахiдАудит> згiдно з договором 

№33/1 вiд 28.08.2018 року проведена  

перевiрка з метою пiдтвердження 

достовiрностi, повноти i вiдповiдностi 

чинному законодавству 

та нормативним документам даних 



бухгалтерського облiку i фiнансової 

звiтностi за 2018р.  

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю <Балтiк Фiнанси 

Груп> 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 36797165 

Місцезнаходження 79040, Україна, Львівська обл., 

Залiзничний р-н, м.Львiв, 

вул.Городоцька,367а 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ 533838 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

ДКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2006 

Міжміський код та телефон (032)2949506 

Факс (032)2949508 

Вид діяльності Зберiгач цiнних паперiв 

Опис ТзОВ <Балтiк Фiнанси Груп> 

заключили угоду з ПрАТ "Львiвський 

електроламповий завод "Iскра" про 

обслуговування рахунку в цiниих 

паперах. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Львiвське управлiння продаж Львiвська 

обласна дирекцiя ПрАТ "Страхова 

компанiя "Українська страхова група" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30859524 

Місцезнаходження 79005, Україна, Львівська обл., 

Галицький р-н, м.Львiв, вул.Iв.Франка 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ № 500314 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 13.01.2010 

Міжміський код та телефон (032) 242 04 08 

Факс (032) 242 04 08 

Вид діяльності Iншi послуги у сферi страхування; 

допомiжна дiяльнiсть у сферi 

страхування та пенсiйного 

забезпечення 

Опис Львiвським управлiнням продаж 

Львiвської обласної дирекцiї ПрАТ 

"Страхова компанiя "Українська 

страхова  

група" здiйснюється ряд надання 

послуг,  а саме: страхування майна, 

страхування наземного транспорту,  

CMR страхування та страхування 

працiвникiв вiдомчої пожежної 

дружини. 



 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Приватне акцiонерне товариство 

"Страхова компанiя "ПЗУ Україна" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 20783212 

Місцезнаходження 79005, Україна, Львівська обл., 

Галицький р-н, м.Львiв, пр-т 

Шевченка,11/6 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ № 500102 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.12.2009 

Міжміський код та телефон (032) 297 04 16 

Факс (032) 297 04 15 

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 

Опис Приватне акцiонерне товариство 

"Страхова компанiя "ПЗУ Україна" 

надає послуги страхування  

наземного транспорту, страхування  

цивiльної вiдповiдальностi субєктiв 

господарювання за шкоду, 

 яку може бути заподiяно пожежами та 

аварiями на обєктах  пiдвищеної 

небезпеки, включаючи  

пожежовибухонебезпечнi обєкти та 

обєкти, гогсподарська дiяльнiсть на 

яких може  

призвести до аварiй екологiчного та 

санiтарно - епiдемiологiчного 

характеру, страхування медичних 

витрат, страхування майна. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Львiвська дирекцiя ПрАТ 

"Європенйський страховий альянс" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 19411125 

Місцезнаходження 79026, Україна, Львівська обл., 

Франкiвський р-н, м.Львiв, 

вул.Ак.Лазаренка 4 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ №584812 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 13.01.2005 

Міжміський код та телефон (032)297 06 50 

Факс (032)297 06 50 

Вид діяльності iншi види страхування, крiм 

страхування життя 

Опис Львiвська дирекцiя ПрАТ 

"Європейський страховий альянс" 

здiйснює 

страхуванняцивiльно-правової 

вiдповiдальностi власникiв наземних 



транспортних засобiв. 

 



КОДИ 

Дата 08.12.2018 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"Львiвський електроламповий завод "Iскра" 
за ЄДРПОУ 00214244 

Територія Львівська область, Сихiвський р-н за КОАТУУ 4610136800 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Виробництво електричного освітлювального 

устатковання 
за КВЕД 27.40 

Середня кількість працівників: 1138 

Адреса, телефон: 79066 мiсто Львiв, вул.Вулецька, буд.14, (032)2454306 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2018 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 15 213 15 176 

    первісна вартість 1001 15 514 15 514 

    накопичена амортизація 1002 ( 301 ) ( 338 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 121 582 116 902 

    первісна вартість 1011 306 725 306 074 

    знос 1012 ( 185 143 ) ( 189 172 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 3 636 3 636 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 140 431 135 714 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 116 468 144 347 

Виробничі запаси 1101 86 833 81 977 

Незавершене виробництво 1102 21 823 38 787 

Готова продукція 1103 4 877 20 930 

Товари 1104 2 935 2 653 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 569 839 569 839 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 433 763 567 897 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 3 328 4 011 

    з бюджетом 1135 268 10 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 100 478 134 599 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 1 633 1 306 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 1 633 1 306 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 642 342 

Усього за розділом II 1195 1 226 419 1 422 351 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 1 366 850 1 558 065 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 8 771 8 771 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -356 535 -364 347 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 -347 764 -355 576 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 681 681 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 123 125 118 805 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 3 585 3 448 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 127 391 122 934 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 339 656 335 155 

Векселі видані 1605 2 712 2 712 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 251 048 134 552 

    товари, роботи, послуги 1615 952 981 1 284 605 

    розрахунками з бюджетом 1620 5 477 6 354 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 827 265 

    розрахунками з оплати праці 1630 4 341 5 503 

    одержаними авансами 1635 3 698 3 613 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 26 483 17 948 

Усього за розділом IІІ 1695 1 587 223 1 790 707 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 1 366 850 1 558 065 

 

Керівник    Костiв Мирон Андрiйович 

 

Головний бухгалтер   Хамуляк Богдана Богданiвна 



КОДИ 

Дата 31.12.2018 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"Львiвський електроламповий завод "Iскра" 
за ЄДРПОУ 00214244 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2018 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 208 201 254 749 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 178 777 ) ( 212 747 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 29 424 42 002 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 161 624 108 670 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 23 403 ) ( 28 842 ) 

Витрати на збут 2150 ( 9 556 ) ( 9 362 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 115 291 ) ( 137 727 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 42 798 0 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 25 259 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 15 7 



Інші доходи 2240 0 3 393 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 50 775 ) ( 51 671 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 259 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 0 0 

    збиток 2295 ( 7 962 ) ( 73 789 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 0 0 

    збиток 2355 ( 7 962 ) ( 73 789 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -7 962 -73 789 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 74 825 102 152 

Витрати на оплату праці 2505 86 093 71 060 

Відрахування на соціальні заходи 2510 16 214 15 259 

Амортизація 2515 5 506 7 413 

Інші операційні витрати 2520 177 409 205 932 

Разом 2550 360 047 401 816 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 35 084 154 35 084 154 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 35 084 154 35 084 154 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0,226940 -2,103200 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 -0,226940 -2,103200 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

 

Керівник    Костiв Мирон Андрiйович 

 

Головний бухгалтер   Хамуляк Богдана Богданiвна 



КОДИ 

Дата 31.12.2018 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"Львiвський електроламповий завод "Iскра" 
за ЄДРПОУ 00214244 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2018 рік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 33 974 67 482 

Повернення податків і зборів 3005 1 402 1 508 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 366 492 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 109 192 

Надходження від повернення авансів 3020 1 34 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 15 7 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 849 0 

Надходження від операційної оренди 3040 397 33 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 92 138 30 936 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 32 497 ) ( 12 439 ) 

Праці 3105 ( 66 532 ) ( 61 567 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 6 310 ) ( 12 684 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 9 577 ) ( 14 865 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 201 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 9 577 ) ( 14 664 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 45 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 3 ) ( 32 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 16 154 ) ( 14 780 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -1 822 -15 728 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   

    фінансових інвестицій 3200 1 500 16 881 



    необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 0 0 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 1 500 16 881 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -322 1 153 

Залишок коштів на початок року 3405 1 633 483 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -5 -3 

Залишок коштів на кінець року 3415 1 306 1 633 

 

Керівник    Костiв Мирон Андрiйович 

 

Головний бухгалтер   Хамуляк Богдана Богданiвна 



КОДИ 

Дата 31.12.2018 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Львiвський 

електроламповий завод "Iскра" 
за ЄДРПОУ 00214244 

 

Звіт про власний капітал 
За 2018 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 8 771 0 0 0 -356 535 0 0 -347 764 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 8 771 0 0 0 -356 535 0 0 -347 764 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 -7 962 0 0 -7 962 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



зареєстрованого капіталу   

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 0 150 0 0 150 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 0 0 -7 812 0 0 -7 812 

Залишок на кінець року  4300 8 771 0 0 0 -364 347 0 0 -355 576 

 

Керівник    Костiв Мирон Андрiйович 

 

Головний бухгалтер   Хамуляк Богдана Богданiвна 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
Примiтки до фiнансової звiтностi  

На 31 грудня 2018 року  

1. Загальна iнформацiя 

1.1. Iнформацiя про Компанiю 

Приватне акцiонерне товариство "Львiвський електроламповий завод "Iскра" (далi - Компанiя) є 

українським приватним акцiонерним товариством. Пiдприємство було засноване у 1972 р. як 

державне пiдприємство. У 1993 р. воно було реорганiзоване у вiдкрите акцiонерне товариство 

згiдно з програмою приватизацiї в Українi. Засновником Компанiї був Фонд Державного майна 

України (зареєстровано у Львiвському обласному фiнансовому управлiннi за № 40-П/1/94 вiд 

15.09.1994 р.). Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства 

"Iскра" (протокол № 25 вiд 26.04.2017р.) прийнято рiшення про змiну типу товариства з ПАТ 

"Iскра" в ПрАТ "Львiвський електроламповий завод "Iскра". 

Станом на 31 грудня 2018 року частки державного майна у статутному фондi (капiталi) Компанiї  

немає. 

Дата проведення державної реєстрацiї: виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, 

фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань Приватне акцiонерне товариство 

"Львiвський електроламповий завод "Iскра", дата державної реєстрацiї 31.01.1994р.,25.03.2005р. 

номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв № 1 

415 120 0000 004033. 

1967 р. - початок будiвництва електролампового заводу, який в 1972 р. став головним 

пiдприємством виробничого об'єднання "Iскра", 1994 р. - вiдбулася змiна форми власностi,  

внаслiдок приватизацiї було створено вiдкрите акцiонерне товариство. У  1999 роцi внаслiдок 

реструктуризацiї компанiї та iнших рiшучих заходiв вдалося врятувати Компанiю вiд 

фiнансового краху.  

2002 р. - Компанiя входить до десятки найпотужнiших електротехнiчних пiдприємств Європи i 

займає провiдне мiсце серед пiдприємств своєї галузi, як таке, що найшвидше розвивається 

(змiна менеджменту, фiнансове оздоровлення, технiчне переозброєння, нарощування 

експортного потенцiалу. 

Компанiя постiйно удосконалює iснуючi технологiї з врахуванням сучасних матерiалiв, 

напiвфабрикатiв та комплектуючих, вкладає значнi кошти в модернiзацiю та розвиток 

виробництва, розробляє новi джерела свiтла. Головним напрямком iнвестування є створення 

нових видiв продукцiї, здатних конкурувати на свiтовому ринку джерел свiтла. 

У 2003 р. Компанiя презентувала енергозберiгаючу продукцiю - компактнi люмiнесцентнi лампи 

пiд новою торговою маркою "Volta". 

Лампи вiд Компанiї свiтять не лише в Українi, але в близько 30 країнах свiту. Експортний 

потенцiал складає 50 % виготовленої продукцiї. 

Комiсiя органу сертифiкацiї у 2003 р. здiйснила оцiнку виробництва, в результатi Компанiя 

отримала сертифiкат на систему управлiння якiстю, що вiдповiдає вимогам ДСТУ ISO 

9001-2001. До здобуткiв Компанiї додались сертифiкати вiдповiдностi СЕ i ТUV GS на лампи 

загального призначення та сертифiкат СЕ i ТUV GS вiдповiдностi ЕМС на компактнi 

люмiнесцентнi лампи торгової марки "Volta". Це дало можливiсть виходу продукцiї Компанiї на 

ринки Євросоюзу пiд власними брендами. 

Прiоритетними на 2017-2018 рр. стали питання розвитку Компанiї i залучення нових технологiй 

та iнвестицiй. Стратегiя розвитку Компанiї передбачає виробництво основних джерел свiтла, 

зокрема: лампа загального призначення, , газорозрядна, галогенова,  автомобiльна, свiтлодiодна 

лампа та iн. Крiм того, Компанiя є виробником компонентiв для електролампової продукцiї.  

Повна назва Компанiї: Приватне акцiонерне товариство "Львiвський електроламповий  завод 

"Iскра". 



Код ЄДРПОУ: 00214244. 

Мiсцезнаходження: 79066, Україна, Львiвська область, м. Львiв, Сихiвський р-н, вул. Вулецька, 

буд. 14. 

Державну реєстрацiю  Компанiї:  проведено 31.01.1994р., 25.03.2005 р. виконавчим комiтетом 

Львiвської мiської ради Львiвської областi за№ 1 415 120 0000 004033 (дата та номер запису в 

Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв зазначена згiдно 

виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та  

громадських формувань, що видана 23.05.2017 року). 

Основний вид дiяльностi Компанiї за звiтний перiод :  

- код КВЕД 27.40 "Виробництво електричного освiтлювального устаткування" 

Вiдповiдальними особами за ведення фiнансово-господарської дiяльностi Компанiї протягом 

перiоду, що пiдлягав перевiрцi, були: 

Керiвник - Костiв Мирон Андрiйович;  

Головний бухгалтер - Хамуляк Богдана Богданiвна. 

Кiлькiсть працiвникiв Компанiї станом на 31 грудня 2018 р. складала 1138 осiб. 

2. ЗАГАЛЬНА ОСНОВНА ФОРМУВАННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

2.1. Достовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ 

Фiнансова звiтнiсть Компанiї є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована з 

метою достовiрного подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових 

потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при 

прийняттi ними економiчних рiшень.  

Концептуальною основою фiнансової звiтностi Компанiї за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 

року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти 

бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних 

стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 1 сiчня 2018 року, що 

офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України. 

Пiдготовлена Компанiєю фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає всiм 

вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО, дотримання яких забезпечує 

достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречної, достовiрної, зiставної та 

зрозумiлої iнформацiї. 

При формуваннi фiнансової звiтностi Компанiя керувалося також вимогами нацiональних 

законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та 

складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ. 

2.2. МСФЗ, якi прийнятi, але ще не набули чинностi 

В складi МСФЗ, офiцiйно наведених на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України, оприлюднено 

стандарт МСФЗ 16 "Оренда", який набуває чинностi 01 сiчня 2019 року. 

За рiшенням керiвництва Компанiї МСФЗ 16 "Оренда" до дати набуття чинностi не 

застосовується. 

Очiкується, що застосування МСФЗ 16 "Оренда" не буде мати суттєвого впливу на фiнансову 

звiтнiсть Компанiї, враховуючи, що Компанiя на орендує основних засобiв. 

2.3. Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступiнь округлення 

Валюта подання фiнансової звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi, якою є нацiональна 

валюта України - гривня. Фiнансова звiтнiсть складена у тисячах гривень, округлених до цiлих 

тисяч. 

2.4. Припущення про безперервнiсть дiяльностi 

Фiнансова звiтнiсть Компанiя пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi, 

вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбувається в ходi звичайної 

дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi необхiдно було б провести в тому 

випадку, якби Компанiя не могло продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської 

дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi. 

2.5. Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi 



Фiнансова звiтнiсть Компанiї затверджена до випуску (з метою оприлюднення) Генеральним 

директором Компанiї  18 квiтня 2019 року. 

2.6. Звiтний перiод фiнансової звiтностi 

Звiтним перiодом, за який формується фiнансова звiтнiсть Компанiї вважається календарний рiк, 

тобто перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2018 року. 

  

  3. СУТТЄВI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ 

3.1. Основи оцiнки, застосована при складаннi фiнансової звiтностi  

Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi та справедливої вартостi 

або амортизацiйної собiвартостi окремих фiнансових iнструментiв вiдповiдно до МСФЗ 9 

"Фiнансовi iнструменти". Оцiнка справедливої вартостi здiйснюється з використанням методiв 

оцiнки фiнансових iнструментiв, дозволених МСФЗ 13 "Оцiнки за справедливою вартiстю". Такi 

методи оцiнки включають використання справедливої вартостi як цiни, яка була б отримана за 

продаж активу, або сплачена за передачу зобов'язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками 

ринку на дату оцiнки. Зокрема, використання бiржових котирувань або даних про поточну 

ринкову вартiсть iншого аналогiчного за характером iнструменту, аналiз дисконтованих 

грошових потокiв або iншi моделi визначення справедливої вартостi. Передбачувана 

справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов'язань визначається з використанням наявної 

iнформацiї про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки.  

3.2. Загальнi положення щодо облiкових полiтик 

3.2.1. Основа формування облiкових полiтик 

Облiковi полiтики - конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, 

застосованi суб'єктом господарювання при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi. МСФЗ 

наводить облiковi полiтики, якi, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фiнансову 

звiтнiсть, яка мiститиме доречну та достовiрну iнформацiю про операцiї, iншi подiї та умови, до 

яких вони застосовуються. Такi полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив їх застосування є 

несуттєвим. 

3.2.2. Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках 

Компанiя обирає та застосовує свої облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiї, iнших 

подiї або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорiї статей, 

для яких iншi полiтики можуть бути доречними. 

З 1 сiчня 2018 року Компанiя застосовує МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами". Компанiя 

отримує основний дохiд вiд реалiзацiї продукцiї ( товарiв, робiт, послуг).  Застосування МСФЗ 

15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами" на вiдображення результатiв дiяльностi не мало суттєвого 

впливу. 

Керiвництвом Компанiї було прийнято рiшення про застосування МСФЗ 9 "Фiнансовi 

iнструменти" з 1 сiчня 2018 року, зокрема, новi вимоги до класифiкацiї фiнансових активiв i 

зобов'язань, а також пiдходи до зменшення корисностi фiнансових активiв i зобов'язань. 

Враховуючи класифiкацiю фiнансових активiв, що використовується Компанiєю, розрахунок 

очiкуваних кредитних збиткiв застосовується до фiнансових активiв, що оцiнюються за 

амортизованою вартiстю.  

3.2.3. Суттєвiсть та групування 

На доречнiсть iнформацiї у Компанiї має вплив її характер i суттєвiсть. Iнформацiя вважається 

суттєвою, якщо її опущення або викривлення може вплинути на економiчнi рiшення 

користувачiв, прийнятi на основi фiнансової звiтностi. Суттєвiсть оцiнюється в конкретних 

умовах значущостi iнформацiї в залежностi вiд  величини об'єкта, що оцiнюється i допустимостi 

помилки. Вiдповiдно до облiкової полiтики Компанiї, що розроблена та затверджена 

керiвництвом Компанiї вiдповiдно до вимог МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових 

оцiнках та помилки" та iнших чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" та 

МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами",встановлено критерiї порогу суттєвостi, якими 

користується Компанiя. 



3.2.4.Форма та назви фiнансових звiтiв 

Перелiк та назви форм фiнансової звiтностi Компанiї вiдповiдають вимогам, встановленим 

НП(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi". 

3.2.5.Методи подання iнформацiї у фiнансових звiтах 

Згiдно з НП(С)БО 1 Звiт про сукупний дохiд передбачає подання витрат, визнаних у прибутку 

або збитку, за класифiкацiєю, основаною на методi "функцiї витрат" або "собiвартостi 

реалiзацiї", згiдно з яким витрати класифiкують вiдповiдно до їх функцiй як частини 

собiвартостi чи, наприклад, витрат на збут або адмiнiстративну дiяльнiсть. Проте, оскiльки 

iнформацiя про характер витрат є корисною для прогнозування майбутнiх грошових потокiв, то 

ця iнформацiя наведена нижче у вiдповiдних роздiлах цих Примiток. 

Представлення грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi у Звiтi про рух грошових коштiв 

здiйснюється iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкривається iнформацiя про 

основнi класи надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв. Iнформацiя про 

основнi види грошових надходжень та грошових виплат формується на пiдставi облiкових 

записiв Компанiї. 

3.3. Облiковi полiтики щодо фiнансових iнструментiв 

3.3.1. Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв 

Первинне визнання i оцiнка фiнансових активiв 

Фiнансовi активи класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi активи, що переоцiнюються по 

справедливiй вартостi через прибуток або збиток; позики i дебiторська заборгованiсть, 

iнвестицiї, що утримуються до погашення, фiнансовi активи, що є в наявностi для продажу. 

Компанiя класифiкує свої фiнансовi активи при їх первинному визнаннi. 

Фiнансовi активи спочатку визнаються за справедливою вартiстю, збiльшеною у випадку 

iнвестицiй, що не переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, на 

безпосередньо пов'язанi з ними витрати по операцiї. 

Всi операцiї з купiвлi або продажу фiнансових активiв, що вимагають постачання активiв в 

строк встановлюваний законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку (торгiвля 

на "стандартних умовах") визнаються на дату укладення договору, тобто на дату, коли Компанiя 

приймає на себе зобов'язання купити або продати актив. 

Подальша оцiнка фiнансових активiв 

Подальша оцiнка фiнансових активiв залежить вiд їх класифiкацiї за категорiями. 

Категорiя "фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або 

збиток" включає фiнансовi активи, призначенi для торгiвлi, i фiнансовi активи, вiднесенi при 

первинному визнаннi до категорiї тих, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через 

прибуток або збиток. Фiнансовi активи класифiкуються як призначенi для торгiвлi, якщо вони 

придбанi з метою продажу в найближчому майбутньому. Фiнансовi активи, що переоцiнюються 

за справедливою вартiстю через прибуток або збиток враховуються в балансi за справедливою 

вартiстю, а змiни справедливої вартостi визнаються у складi  вiдповiдних доходiв i витрат вiд 

фiнансових активiв. 

Категорiя "позики i дебiторська заборгованiсть" є непохiдними фiнансовими активами з 

установленими або розрахованими виплатами, якi не котируються на активному ринку. Пiсля 

первинного визнання фiнансовi активи такого виду оцiнюються за амортизованою вартiстю, що 

визначається з використанням методу ефективної процентної ставки, за вирахуванням збиткiв 

вiд знецiнення. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконту або премiй при 

придбаннi, а також комiсiйних або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної 

ставки. Амортизацiя на основi використання ефективної процентної ставки включається до 

складу доходiв вiд фiнансуванняв Звiтi про фiнансовi результати. Витрати, обумовленi 

знецiненням, визнаються в Звiтi про фiнансовi результати у складi витрат по фiнансуванню. 

Категорiя "непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або визначеними платежами i фiксованим 

термiном погашення" класифiкуються як iнвестицiї, що утримуються до погашення, коли 

Компанiя твердо має намiр i здатне утримувати їх до термiну погашення. Пiсля первинної 



оцiнки iнвестицiї, утримуванi до погашення, оцiнюються за амортизованою вартiстю, яка 

визначається з використанням методу ефективної процентної ставки, за вирахуванням збиткiв 

вiд знецiнення. 

Категорiя "фiнансовi iнвестицiї, що є в наявностi для продажу", включає  борговi цiннi папери.. 

Борговi цiннi папери в данiй категорiї - це такi цiннi папери, якi Компанiя має намiр утримувати 

протягом невизначеного перiоду часу i якi можуть бути проданi для цiлей забезпечення 

лiквiдностi або у вiдповiдь на змiну ринкових умов.Пiсля первинної оцiнки, фiнансовi 

iнвестицiї, що є в наявностi для продажу, оцiнюються за справедливою вартiстю. 

Припинення визнання фiнансових активiв 

Фiнансовий актив припиняє визнаватися в балансi, якщо: 

- термiн дiї прав на отримання грошових потокiв вiд активу закiнчився; 

- Компанiя передало свої права на отримання грошових потокiв вiд активу або узяло на себе 

зобов'язання по виплатi третiй сторонi отримуваних грошових потокiв в повному обсязi i без 

iстотної затримки за "транзитною" угодою; i або (a) Компанiя передало практично всi ризики i 

вигоди вiд активу, або (б) Компанiя не передала, але i не зберiгає за собою, практично всi ризики 

i вигоди вiд активу, але передало контроль над даним активом. 

Знецiнення фiнансових активiв 

На кожну звiтну дату Компанiя оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення фiнансового 

активу. Фiнансовий актив або група фiнансових активiв вважаються знецiненими тодi i тiльки 

тодi, коли iснує об'єктивне свiдоцтво знецiнення в результатi однiєї або бiльше подiї, що 

склалися пiсля первинного визнання активу (настання "випадку понесення збитку"), що 

пiддається надiйнiй оцiнцi. 

Пiдтвердження знецiнення можуть включати вказiвки на те, що боржник або група боржникiв 

мають iстотнi фiнансовi ускладнення, не можуть обслуговувати свою заборгованiсть, або 

недобре здiйснюють виплату вiдсоткiв або основної суми заборгованостi, а також є ймовiрнiсть 

того, що стосовно них буде проведена процедура банкрутства або фiнансової реорганiзацiї. 

Окрiм того, до таких свiдоцтв вiдносяться данi, що вказують на наявнiсть зниження очiкуваних 

майбутнiх грошових потокiв по фiнансовому iнструменту, зокрема, такi як змiна об'ємiв 

простроченої заборгованостi або економiчних умов, що знаходяться в певному взаємозв'язку з 

вiдмовами вiд виконання зобов'язань по виплатi боргiв. 

Фiнансовi активи, що облiковуються за амортизованою вартiстю 

Вiдносно фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою вартiстю, Компанiя спочатку 

проводить окрему оцiнку iснування об'єктивних свiдоцтв знецiнення iндивiдуально значущих 

фiнансових активiв, або сукупно по фiнансових активах, що не є iндивiдуально значущими. 

Якщо Компанiя визначає, що об'єктивнi свiдоцтва знецiнення iндивiдуально оцiнюваного 

фiнансового активу вiдсутнi, незалежно вiд його значущостi, воно включає даний актив в групу 

фiнансових активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику, а потiм розглядає данi 

активи на предмет знецiнення на сукупнiй основi. Активи, що окремо оцiнюються на предмет 

знецiнення, по яких визнається або продовжує визнаватися збиток вiд знецiнення, не 

включаються в сукупну оцiнку на предмет знецiнення. 

За наявностi об'єктивного свiдоцтва понесення збитку вiд знецiнення сума збитку оцiнюється як 

рiзниця мiж балансовою вартiстю активу i приведеною вартiстю очiкуваних майбутнiх 

грошових потокiв (без урахування майбутнiх очiкуваних кредитних збиткiв, якi ще не були 

понесенi). 

Приведена вартiсть розрахункових майбутнiх грошових потокiв дисконтується по первиннiй 

ефективнiй процентнiй ставцi по фiнансовому активу. Якщо процентна ставка по позицiї є 

змiнною, ставка дисконтування для оцiнки збитку вiд знецiнення є поточною ефективною 

ставкою вiдсотка. 

Балансова вартiсть активу знижується за допомогою використання облiкового рахунку резерву, 

а сума збитку визнається в Звiтi про прибутки i збитки. Нарахування процентного доходу по 

зниженiй балансовiй вартостi продовжується, грунтуючись на процентнiй ставцi, що 



використовується для дисконтування майбутнiх грошових потокiв з метою оцiнки збитку вiд 

знецiнення. Процентнi доходи вiдображуються в складi фiнансових доходiв уЗвiтi про прибутки 

i збитки. Позики разом з вiдповiдними резервами списуються з балансу, якщо вiдсутня реальна 

перспектива їх вiдшкодування в майбутньому, а все доступне забезпечення було реалiзоване або 

передане Компанiї. Якщо протягом наступного року сума розрахункового збитку вiд знецiнення 

збiльшується або зменшується зважаючи на яку-небудь подiю знецiнення, що вiдбулося пiсля 

визнання, сума ранiше визнаного збитку вiд знецiнення збiльшується або зменшується за 

допомогою коригування рахунку резерву. Якщо попереднє списання вартостi фiнансового 

iнструменту згодом вiдновлюється, сума вiдновлення визнається в складi iнших доходiв уЗвiтi 

про прибутки i збитки. 

Первинне визнання i оцiнка фiнансових зобов'язань 

Фiнансовi зобов'язання класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi зобов'язання, що 

переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, кредити i запозичення. 

Компанiя класифiкує свої фiнансовi зобов'язання при їх первинному визнаннi.Фiнансовi 

зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю, збiльшеною у випадку позик i 

кредитiв на безпосередньо пов'язанi з ними витрати по операцiї. 

Фiнансовi зобов'язання Компанiї включають торгову i iншу кредиторську заборгованiсть, 

банкiвськi овердрафти, кредити i позики, договори фiнансової гарантiї. 

Подальша оцiнка фiнансових зобов'язань 

Подальша оцiнка фiнансових зобов'язань залежить вiд їх класифiкацiї за категорiями. 

Категорiя "фiнансовi зобов'язання, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через 

прибуток або збиток" включає фiнансовi зобов'язання, призначенi для торгiвлi, i фiнансовi 

зобов'язання, визначенi при первинному визнаннi як такi, що переоцiнюються по справедливiй 

вартостi через прибуток або збиток. 

Фiнансовi зобов'язання класифiкуються як призначенi для торгiвлi, якщо вони придбанi з метою 

продажу в найближчому майбутньому.Доходи i витрати по зобов'язаннях, призначених для 

торгiвлi, визнаються в Звiтi про прибутки i збитки. 

У категорiї "кредити i позики" пiсля первинного визнання процентнi кредити i позики 

оцiнюються по амортизованiй вартостi з використанням методу ефективної процентної ставки. 

Доходи i витрати по таких фiнансових зобов'язаннях визнаються в Звiтi про прибутки i збитки 

при припиненнi їх визнання, а також по мiрi нарахування амортизацiї з використанням 

ефективної процентної ставки.Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконту 

або премiй при придбаннi, а також комiсiйних або витрат, якi є невiд'ємною частиною 

ефективної процентної ставки. Амортизацiя ефективної процентної ставки включається до 

складу витрат на фiнансування в Звiтi про прибутки та збитки. 

Припинення визнання фiнансових зобов'язань 

Визнання фiнансового зобов'язання в Звiтi про фiнансовий стан припиняється, якщо 

зобов'язання погашене, анульоване, або термiн його дiї закiнчився. Якщо наявне фiнансове 

зобов'язання замiнюється iншим зобов'язанням перед тим же кредитором на умовах, що iстотно 

вiдрiзняються, або якщо умови наявного зобов'язання значно змiненi, така замiна або змiни 

враховуються як припинення визнання первинного зобов'язання i початок визнання нового 

зобов'язання, а рiзниця в їх балансовiй вартостi визнається в Звiтi про прибутки та збитки. 

Взаємозалiк фiнансових iнструментiв 

Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку, а нетто-сума вiдображенню 

в Звiтi про фiнансовий стан тодi i тiльки тодi, коли є ймовiрне в даний момент юридичне право 

на взаємозалiк визнаних сум, а також намiр провести розрахунок на нетто-основi, або 

реалiзувати активи i одночасно з цим погасити зобов'язання. 

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв 

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, торгiвля якими здiйснюється на активних 

ринках, на кожну звiтну дату визначається виходячи з ринкових котирувань або котирувань 

дилерiв (котирування на покупку для довгих позицiй i котирування на продаж для коротких 



позицiй), без вирахування витрат по операцiї. 

Для фiнансових iнструментiв, торгiвля якими не здiйснюється на активному ринку, справедлива 

вартiсть визначається шляхом застосування вiдповiдних методик оцiнки. Такi методики можуть 

включати використання цiн недавно проведених на комерцiйнiй основi операцiй, використання 

поточної справедливої вартостi аналогiчних iнструментiв; аналiз дисконтованих грошових 

потокiв, або iншi моделi оцiнки. 

У випадках, коли справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв i фiнансових зобов'язань, 

визнаних у Звiтi про фiнансовий стан, не може бути визначена на пiдставi даних активних 

ринкiв, вона визначається з використанням методiв оцiнки, включаючи модель дисконтованих 

грошових потокiв. Як початковi данi для цих моделей по можливостi використовується 

iнформацiя iз ринкiв, що аналiзуюється, проте в тих випадках, коли це не видається практично 

здiйсненним, потрiбнi певнiприпущення для встановлення справедливої вартостi. Припущення 

включають урахування таких початкових даних як ризик лiквiдностi, кредитний ризик i 

волатильнiсть. Змiни в припущеннях щодо даних чинникiв можуть вплинути на справедливу 

вартiсть фiнансових iнструментiв, подану у фiнансовiй звiтностi. 

3.3.2. Грошовi кошти та їхнi еквiваленти 

Функцiональна валюта Компанiї - гривня. Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та коштiв 

на поточних рахунках у банках. 

Еквiваленти грошових коштiв - це короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi вiльно 

конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни 

вартостi. Iнвестицiя визначається зазвичай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi 

короткого строку погашення, наприклад, протягом не бiльше нiж три мiсяцi з дати придбання. 

Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються Компанiєю в їх функцiональнiй валютi по курсу 

Нацiонального Банку України (надалi НБУ), що дiє на дату операцiї.  

Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються за курсом НБУ 

у функцiональну валюту, що дiє на звiтну дату. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються на основi 

iсторичної вартостi в iноземнiй валютi, перераховуються за курсом НБУ, що дiяв на дату 

здiйснення первинних операцiй. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в 

iноземнiй валютi, перераховуються за курсом НБУ, що дiяв на дату визначення справедливої 

вартостi. 

Основними iноземними валютами є євро, долар США, злотий, фунт стерлiнг. 

Курси обмiну гривнi по вiдношенню до основних валют, якi були використанi при пiдготовцi 

консолiдованої фiнансової звiтностi, станом на 31 грудня 2017 року, 31 грудня 2018 року були 

такими: 

Назва валюти Курси валют станом на: 

 31 грудня 2017 року 31 грудня 2018 року 

Долар США 28,0672 27,688264 

Євро 33,4954 31,714138 

Злотий 8,0117 7,370581 

Фунт стерлiнг 37,7337 35,131366 

 

3.3.3. Дебiторська заборгованiсть 

Безумовна дебiторська заборгованiсть визнається як актив тодi, коли Компанiя стає стороною 

договору та, внаслiдок цього, набуває юридичне право одержати грошовi кошти.  

Первiсна оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю. 

Пiсля первiсного визнання подальша оцiнка дебiторської заборгованостi вiдбувається за 

амортизованою вартiстю.  

Поточну дебiторську заборгованiсть без встановленої ставки вiдсотка Компанiя оцiнює за сумою 

первiсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. 

3.3.4. Зобов'язання.  

Кредиторська заборгованiсть визнається як зобов'язання тодi, коли Компанiя стає стороною 



договору та, внаслiдок цього, набуває юридичне зобов'язання сплатити грошовi кошти. 

Поточнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз нижченаведених 

ознак: 

"  Керiвництво Компанiї сподiвається погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягає 

погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду; 

"  Керiвництво Компанiї не має безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання 

протягом щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. 

Поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання 

зобов'язань.  

Поточнi зобов'язання оцiнюються у подальшому за амортизованою вартiстю.  

Поточну кредиторську заборгованiсть без встановленої ставки вiдсотка Компанiї оцiнює за 

сумою первiсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. 

3.3.5. Згортання фiнансових активiв та зобов'язань 

Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Компанiя має юридичне право здiйснювати 

залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та 

виконати зобов'язання одночасно. 

 

3.4. Облiковi полiтики щодо основних засобiв, iнвестицiйної нерухомостi, нематерiальних 

активiв 

3.4.1.Основнi засоби 

Об'єкт основних засобiв, який вiдповiдає критерiям визнання активу, оцiнюється за його 

собiвартiстю. 

Собiвартiсть об'єкта основних засобiв складається з: 

а) цiни його придбання, включаючи iмпортнi мита та невiдшкодовуванi податки на придбання 

пiсля вирахування торговельних знижок та цiнових знижок. 

б) будь-яких витрат, якi безпосередньо зв'язанi з доставкою активу до мiсця розташування та 

приведення його до стану, необхiдного для експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським 

персоналом. 

в) первiсної попередньої оцiнки витрат на демонтаж, перемiщення об'єкта та вiдновлення 

територiї, на якiй вiн розташований, зобов'язання за якими суб'єкт господарювання бере або 

коли купує цей об'єкт, або коли використовує його протягом певного перiоду з метою, яка є 

вiдмiнною вiд виробництва запасiв протягом цього перiоду. 

Собiвартiсть активу, створеного власними силами, визначається з використанням тих самих 

принципiв як i для придбаного активу. 

Компанiя обрало своєю облiковою полiтикою для оцiнки основних засобiв пiсля їх визнання 

модель переоцiнки. 

За цiєю моделлю пiсля визнання активом, об'єкт основних засобiв (справедливу вартiсть якого 

можна достовiрно оцiнити) облiковується за переоцiненою сумою, яка є його справедливою 

вартiстю на дату переоцiнки мiнус будь-яка подальша накопичена амортизацiя та подальшi 

накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Переоцiнки слiд проводити з достатньою 

регулярнiстю, так щоб балансова вартiсть суттєво не вiдрiзнялася вiд тiєї, що була б визначена iз 

застосуванням справедливої вартостi на кiнець звiтного перiоду. 

Частота переоцiнок залежить вiд змiн справедливої вартостi переоцiнюваних об'єктiв основних 

засобiв. Якщо справедлива вартiсть переоцiненого активу суттєво вiдрiзняється вiд його 

балансової вартостi, Компанiя проводить подальшу переоцiнку. Деякi об'єкти основних засобiв 

можуть зазнавати значних i непостiйних змiн справедливої вартостi, потребуючи щорiчної 

переоцiнки. Такi частi переоцiнки не потрiбнi для об'єктiв основних засобiв лише з незначною 

змiною справедливої вартостi. У такому разi достатньо оцiнювати їх кожнi три або п'ять рокiв. 

Пiд час переоцiнки об'єктiв основних засобiв Компанiя може розглядати будь-яку суму 

накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки за допомогою одного з таких методiв: 

а) перерахункомнакопиченої амортизацiї пропорцiйно до змiни валової балансової вартостi 



активу, так що балансова вартiсть активу пiсля переоцiнки дорiвнює переоцiненiй сумi. Цей 

метод можна застосовувати, коли актив переоцiнюється за допомогою iндексу, щоб визначити 

його амортизовану вiдновлювану собiвартiсть; 

б) виключенням накопиченої амортизацiї з валової балансової вартостi активу,при цьому 

чистувартiсть перераховують до переоцiненої вартостi активу. Цей метод можна 

використовувати для будiвель. 

Об'єкти, якi входять до одного класу основних засобiв, переоцiнюються одночасно, щоб 

запобiгти вибiрковiй переоцiнцi активiв i включенню у фiнансову звiтнiсть сум, у яких змiшанi 

витрати та вартостi на рiзнi дати. 

Якщо балансова вартiсть активу збiльшилася в результатi переоцiнки, збiльшення визнається в 

iншому сукупному доходi та накопичується у власному капiталi за рядком "Капiтал у 

дооцiнках". Проте це збiльшення має визнаватися в прибутку чи збитку, якщо воно сторнує 

зменшення вiд переоцiнки того самого активу, яке ранiше було визнане в прибутку чи збитку. 

Якщо балансова вартiсть активу зменшилася в результатi переоцiнки, зменшення має 

визнаватися в прибутку чи збитку. Проте зменшення вiдображається в iншому сукупному 

доходi, якщо iснує кредитове сальдо дооцiнки щодо цього активу. Зменшення, визнане в iншому 

сукупному доходi, зменшує суму, акумульовану у власному капiталi на рахунку власного 

капiталу за рядком "Капiтал у дооцiнках". 

Компанiя переносить частину дооцiнки, коли актив використовується.В цьому випадку сума 

перенесеної частини дооцiнки буде рiзницею мiж амортизацiєю, що базується на переоцiненiй 

балансовiй вартостi активу, та амортизацiєю, що базується на первiснiй вартостi активу. 

Перенесення з дооцiнки до нерозподiленого прибутку не здiйснюється через прибуток або 

збиток, а переноситься до нерозподiленого прибутку в складi власного капiталу. Крiм того, 

залишок дооцiнки активу, що входить до власного капiталу об'єкта основних засобiв, 

переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припиняється визнання активу. 

Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом протягом оцiночного 

строку їх корисного використання. 

Списання ранiше визнаних основних засобiв або їх значного компоненту з балансу вiдбувається 

при їх вибуттi або у випадку, якщо в майбутньому не очiкується отримання економiчних вигод 

вiд використання або вибуття даного активу. Дохiд або витрати вiд списання активу, що 

виникають в результатi (розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття i 

балансовою вартiстю активу), включаються в Звiт про фiнансовi результати за той звiтний 

перiод, в якому актив був списаний. 

Лiквiдацiйна вартiсть, термiн корисного використання i методи амортизацiї активiв 

аналiзуються в кiнцi кожного рiчного звiтного перiоду i при необхiдностi коригуються. 

Лiквiдацiйна вартiсть внаслiдок її несуттєвостi визнана рiвною нулю. 

3.4.2. Нематерiальнi активи 

Нематерiальнi активи, якi були придбанi окремо, при первинному визнаннi оцiнюються за 

первинною вартiстю. 

Строк корисного використання нематерiальних активiв може бути або обмеженим, або 

невизначеним. Нематерiальнi активи з обмеженим строком корисного використання 

амортизуються протягом цього термiну i оцiнюються на предмет знецiнення, якщо є ознаки 

знецiнення данного нематерiального активу. Перiод i метод нарахування амортизацiї для 

нематерiального активу з обмеженим строком корисного використання переглядаються, як 

мiнiмум, в кiнцi кожного звiтного року. Змiна очiкуваного строку корисного використання або 

очiкуваної структури споживання майбутнiх економiчних вигод, вкладених в активi, 

вiдображається у фiнансовiй звiтностi як змiна перiоду або методу нарахування амортизацiї, 

залежно вiд ситуацiї, i враховується як змiна облiкових оцiнок. Витрати на амортизацiю 

нематерiальних активiв з обмеженим строком корисного використання визнаються в Звiтi про 

фiнансовi результати в тiй категорiї витрат, яка вiдповiдає функцiї нематерiального активу. 

Строки корисного використання нематерiальних активiв: 



- програмне забезпечення  до 10 рокiв. 

Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного використання не амортизуються, а 

тестуються на знецiнення щорiчно або окремо, або на рiвнi пiдроздiлiв, що генерують грошовi 

потоки. 

Строк корисного використання нематерiального активу з невизначеним строком використання 

переглядається щорiчно з метою визначення того, наскiльки доцiльно продовжувати вiдносити 

даний актив до категорiї активiв з невизначеним строком корисного використання. Якщо це 

недоцiльно, змiна оцiнки строку корисного використання - з невизначеного на обмежений - 

здiйснюється на перспективнiй основi. 

Дохiд або витрати вiд списання з балансу нематерiального активу визначаються як рiзниця мiж 

чистою виручкою вiд вибуття активу i балансовою вартiстю активу, i визнаються в Звiтi про 

фiнансовi результатив момент списання даного активу з балансу. 

3.4.3. Визнання iнвестицiйної нерухомостi 

До iнвестицiйної нерухомостi Компанiя вiдносить нерухомiсть (землю чи будiвлi, або частину 

будiвлi, або їх поєднання), утримувану на правах власностi або згiдно з угодою про фiнансову 

оренду з метою отримання орендних платежiв або збiльшення вартостi капiталу чи для 

досягнення обох цiлей, а не для: (а) використання у виробництвi чи при постачаннi товарiв, при 

наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей, або (б) продажу в звичайному ходi дiяльностi. 

Iнвестицiйна нерухомiсть визнається як актив тодi i тiльки тодi, коли: (а) є ймовiрнiсть того, що 

Компанiя отримає майбутнi економiчнi вигоди, якi пов'язанi з цiєю iнвестицiйною нерухомiстю, 

(б) собiвартiсть iнвестицiйної нерухомостi можна достовiрно оцiнити. 

Якщо будiвлi включають одну частину, яка утримується з метою отримання орендної плати та 

другу частину для використання у процесi дiяльностi Компанiя або для адмiнiстративних цiлей, 

в бухгалтерському облiку такi частини об'єкту нерухомостi оцiнюються та вiдображаються 

окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо.  

Первiсна та послiдуюча оцiнка iнвестицiйної нерухомостi 

Первiсна оцiнка iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється за собiвартiстю. Витрати на операцiю 

включаються до первiсної вартостi. Собiвартiсть придбаної iнвестицiйної нерухомостi включає 

цiну її придбання та будь-якi витрати, якi безпосередньо вiднесенi до придбання. Безпосередньо 

вiднесенi витрати охоплюють, наприклад, винагороди за надання професiйних юридичних 

послуг, податки, пов'язанi з передачею права власностi, та iншi витрати на операцiю. 

Подальша оцiнка здiйснюється за справедливою вартiстю, яка на дату оцiнки дорiвнює первiснiй 

вартостi за вирахуванням накопиченої амортизацiї.  

3.5.Запаси 

Запаси оцiнюються у Звiтi про фiнансовий стан за найменшою з двох величин: собiвартiстю або 

чистою вартiстю реалiзацiї. 

Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, 

понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у 

теперiшнiй стан. 

Витрати на переробку запасiв охоплюють витрати, прямо пов'язанi з одиницями виробництва. 

Вони також включають систематичний розподiл постiйних та змiнних виробничих накладних 

витрат, що виникають при переробцi матерiалiв у готову продукцiю.  

Розподiл постiйних виробничих накладних витрат на витрати, пов'язанi з переробкою, базується 

на нормальнiй потужностi виробничого устаткування. 

Нерозподiленi накладнi витрати визнаються витратамитого перiоду, в якому вони понесенi. 

Якщо витрати на переробку кожного продукту неможливо визначити окремо, вони 

розподiляються на продукти на основi рацiональної та послiдовної бази розподiлу. Розподiл 

може базуватися на вiдповiднiй цiнi продажу кожного продукту - на етапi виробничого процесу, 

коли продукти вже можна вiдокремити один вiд одного, або на момент завершення виробництва 

продукту. 

Якщо у виконавця послуг є запаси, вони оцiнюються за витратами на їх виробництво. Такi 



витрати складаються переважно з витрат на оплату працi та iнших витрат на персонал, 

безпосередньо зайнятий наданням послуг, включаючи керiвний персонал, i з вiдповiдних 

накладних витрат. 

Собiвартiсть одиниць запасiв, якi, як правило, не є взаємозамiнними, та товарiв чи послуг, 

призначених для конкретних проектiв, визначаються шляхом використання конкретної 

iдентифiкацiї їх iндивiдуальної собiвартостi. 

Собiвартiсть запасiв, за винятком наведених у попередньому абзацi, визначається за формулою 

середньозваженої собiвартостi. 

Собiвартiсть запасiв не може бути вiдшкодована, якщо цi запаси пошкодженi, якщо вони 

повнiстю або частково застарiли або цiна їх продажу знизилася. 

Запаси списуються до чистої вартостi реалiзацiї на iндивiдуальнiй основi. Проте за деяких 

обставин можуть бути об'єднанi подiбнi або взаємопов'язанi одиницi. 

При постачаннi послуг витрати накопичуються за кожним видом послуг, на якi визначається 

окрема цiна продажу. Таким чином, кожний вид послуг розглядається як окрема одиниця. 

Коли запаси реалiзованi, їхня балансова вартiсть визнається витратами перiоду, в якому 

визнається вiдповiдний дохiд.  

Сума будь-якого часткового списання запасiв до їхньої чистої вартостi реалiзацiї та всi втрати 

запасiв визнаються витратами перiоду, в якому вiдбувається часткове списання або збиток. Сума 

будь-якого сторнування будь-якого часткового списання запасiв, що виникає в результатi 

збiльшення чистої вартостi реалiзацiї, визнається як зменшення суми запасiв, визнаної як 

витрати в перiодi, в якому вiдбулося сторнування. 

При створеннi резерву на знецiнення запасiв, вони оцiнюються за вирахуванням резерву, що не є 

згортанням активiв i зобов'язань. 

Загальна класифiкацiя запасiв Компанiя товари, виробничi запаси, виробничi допомiжнi 

матерiали, матерiали, незавершене виробництво та готова продукцiя. Запаси, що виникають при 

виконаннi послуг, описуються як незавершене виробництво. 

Зменшення корисностi активiв 

Зменшення корисностi активiв не застосовується до: 

а) запасiв; 

б) активiв, якi виникають внаслiдок будiвельних контрактiв; 

в) вiдстрочених податкових активiв; 

г) активiв, якi виникають внаслiдок програм виплат працiвникам; 

?) фiнансових активiв, на якi поширюється сфера застосування МСФЗ 9 "Фiнансовi 

iнструменти"; 

д) iнвестицiйної нерухомостi, яку оцiнюють за справедливою вартiстю; 

е) непоточних активiв (або лiквiдацiйних груп), класифiкованих як такi, що утримуються для 

продажу. 

В кiнцi кожного звiтного перiоду Компанiя оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу 

може зменшитися. Якщо хоча б одна з таких ознак iснує, Компанiя оцiнює суму очiкуваного 

вiдшкодування такого активу. 

Сума очiкуваного вiдшкодування-це бiльша з двох оцiнок активу (або одиницi, яка генерує 

грошовi кошти): справедливої вартостi мiнус витрати на продаж та його вартостi при 

використаннi. 

Кориснiсть активу зменшується, коли балансова вартiсть активу перевищує суму його 

очiкуваного вiдшкодування. 

Оцiнюючи наявнiсть ознак того, що кориснiсть активу може зменшитися, Компанiя  бере до 

уваги як мiнiмум такi показники зовнiшнiх та внутрiшнiх джерел iнформацiї. 

Зовнiшнi джерела iнформацiї: 

а) протягом перiоду ринкова вартiсть активу зменшилася значно бiльше, нiж могла б 

зменшитися, за очiкуванням, унаслiдок плину часу або звичайного використання; 

б) протягом перiоду вiдбулися змiни зi значним негативним впливом на суб'єкт господарювання 



або вони вiдбудуться найближчим часом у технологiчному, ринковому, економiчному або 

правовому оточеннi, в якому дiє суб'єкт господарювання, чи на ринку, для якого призначений 

актив; 

в) ринковi ставки вiдсотка або iншi ринковi ставки доходу вiд iнвестицiй збiльшилися протягом 

перiоду, i це збiльшення, ймовiрно, вплине на ставку дисконту, застосовану при обчисленнi 

вартостi активу при використаннi, i суттєво зменшить суму очiкуваного вiдшкодування активу; 

г) балансова вартiсть чистих активiв суб'єкта господарювання, що звiтує, є бiльшою, нiж його 

ринкова капiталiзацiя. 

Внутрiшнi джерела iнформацiї: 

а) є свiдчення застарiння або фiзичного пошкодження активу; 

б) протягом перiоду вiдбулися суттєвi змiни, якi негативно вплинуть на суб'єкт господарювання, 

або очiкується, що вони вiдбудуться у близькому майбутньому та змiнять iнтенсивнiсть або 

спосiб нинiшнього чи запланованого використання активу. Цi змiни включають плани 

припинити використання активу, припинити або реструктуризувати господарську одиницю, до 

якої належить цей актив, продати його ранiше вiд попередньо очiкуваної дати i повторно 

оцiнити строк корисної експлуатацiї цього активу, цього разу як визначений(як тiльки актив 

вiдповiдає визначенню активу, утримуваного для продажу (або ж його включено до групи, яка 

призначена для лiквiдацiї i класифiкована як така, що утримується для продажу), на нього вже 

не поширюється сфера застосування МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв"; натомiсть його 

слiд вiдображати в облiку вiдповiдно до МСФЗ 5 "Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та 

припинена дiяльнiсть");. 

в) наявнi свiдчення з даних внутрiшньої звiтностi, якi вказують, що економiчна ефективнiсть 

активу є або буде гiршою, нiж очiкувана. 

  

Ранiше визнанi збитки вiд знецiнення вiдновлюються тiльки в тому випадку, якщо мала мiсце 

змiна в оцiнцi, яка використовувалася для визначення вiдшкодовуваної вартостi активу, з часу 

останнього визнання збитку вiд знецiнення. Вiдновлення обмежене таким чином, що балансова 

вартiсть активу не перевищує його вiдшкодовуваної вартостi, а також не може перевищувати 

балансову вартiсть, за вирахуванням амортизацiї, по якiй даний актив признавався б у випадку, 

якщо в попереднi роки не був би визнаний збиток вiд знецiнення. 

Таке вiдновлення вартостi визнається в звiтi про фiнансовi результати, за винятком випадкiв, 

коли актив облiковується по переоцiненiй вартостi. У останньому випадку вiдновлення вартостi 

враховується як прирiст вартостi вiд переоцiнки. 

 

3.6. Облiковi полiтики щодо оренди 

Фiнансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всi ризики та винагороди, 

пов'язанi з правом власностi на актив. Компанiя як орендатор на початку строку оренди визнає 

фiнансову оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорiвнюють справедливiй вартостi 

орендованого майна на початок оренди або (якщо вони меншi за справедливу вартiсть) за 

теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Мiнiмальнi оренднi платежi 

розподiляються мiж фiнансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань. Фiнансовi 

витрати розподiляються на кожен перiод таким чином, щоб забезпечити сталу перiодичну ставку 

вiдсотка на залишок зобов'язань. Непередбаченi оренднi платежi вiдображаються як витрати в 

тих перiодах, у яких вони були понесенi. Полiтика нарахування амортизацiї на орендованi 

активи, що амортизуються, узгоджена iз стандартною полiтикою Компанiї щодо подiбних 

активiв. 

Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, фактично 

залишаються в орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. Оренднi платежi за угодою 

про операцiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. 

Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду Компанiя визнає на прямолiнiйнiй основi 

протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд 



оренди, визнаються як витрати. 

Визначення того, чи є операцiя орендою, або чи мiстить вона ознаки оренди, засновано на 

аналiзi змiсту операцiї. При цьому на дату початку дiї договору потрiбно встановити, чи 

залежить його виконання вiд використання конкретного активу або активiв, i чи переходить 

право користування активом в результатi даної операцiї. 

Згiдно з МСБО 16 "Оренда" Компанiя класифiкує оренду як фiнансову оренду, якщо воно 

передає в основному всi ризики та винагороди щодо володiння. Оренда класифiкується як 

операцiйна оренда, якщо Компанiя не передає в основному всi ризики та винагороди щодо 

володiння.  

Оскiльки операцiя мiж орендодавцем та орендарем базується на спiльнiй для обох сторiн угодi 

про оренду, доречним є використання узгоджених визначень. Чи є оренда фiнансовою, чи 

операцiйною орендою, залежить вiд сутностi операцiї, а не вiд форми контракту. 

Класифiкацiя оренди здiйснюється на початку оренди. Якщо в будь-який момент часу орендар i 

орендодавець погоджуються змiнити положення угоди про оренду (за винятком поновлення 

оренди) так, що це спричинить iншу класифiкацiю згiдно з наведеними вище критерiями, та за 

умови, що змiненi умови набрали чинностi на початку оренди, тодi переглянута угода 

вважається новою протягом строку її дiї. Проте змiни в попереднiх оцiнках (наприклад, змiни в 

попереднiх оцiнках строку економiчної експлуатацiї або лiквiдацiйної вартостi зданого в оренду 

майна) або змiни обставин (наприклад, невиконання зобов'язань орендарем) не ведуть до нової 

класифiкацiї оренди з метою облiку.  

Якщо оренда охоплює обидва елементи - землю i будiвлi, то Компанiя оцiнює класифiкацiю 

кожного елемента як фiнансову або операцiйну оренду окремо вiдповiдно до наведених вище 

критерiїв. Визначаючи, чи є елемент землi операцiйною чи фiнансовою орендою, важливим 

положенням є те, що земля, як правило, має невизначений строк корисної експлуатацiї.  

Компанiя як орендар 

Фiнансова оренда, за якою до Компанiї переходять практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з 

володiнням орендованим активом, капiталiзується на дату початку орендних вiдносин по 

справедливiй вартостi орендованого майна, або, якщо ця сума менша, - за дисконтованою 

вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Оренднi платежi розподiляються мiж витратами на 

фiнансування i зменшенням основної суми зобов'язання за орендою так, щоб вийшла постiйна 

ставка вiдсотка на непогашену суму зобов'язання. Витрати на фiнансування вiдображаються 

безпосередньо в звiтi про фiнансовi результати. 

Орендованi за фiнансовою орендою активи амортизуються протягом строку корисного 

використання активу. Проте якщо вiдсутня обгрунтована упевненiсть у тому, що до Компанiї 

перейде право власностi на актив в кiнцi строку оренди, актив амортизується протягом 

коротшого з наступних перiодiв: розрахунковий строк корисного використання активу i строк 

оренди. 

Платежi за операцiйною орендою визнаються як витрати в звiтi про фiнансовi результати 

рiвномiрно протягом всього строку оренди. 

 

Компанiя як орендодавець 

Компанiя як орендодавець подає у звiтах про фiнансовий стан активи, якi є об'єктом угоди про 

операцiйну оренду, згiдно з характером активу.  

Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду визнається в складi доходу на прямолiнiйнiй 

основi протягом строку оренди. 

Затрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, визнаються як 

витрати.  

Дохiд вiд оренди (за винятком надходжень за наданi послуги, такi як страхування та технiчне 

обслуговування) визнається на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди, навiть коли 

надходження не здiйснюються за такою основою. 

Первiснi прямi витрати, понесенi орендодавцями при веденнi переговорiв та укладаннi угоди 



про операцiйну оренду, слiд додавати до балансової вартостi орендованого активу та визнавати 

як витрати протягом строку оренди за такою самою основою, як дохiд вiд оренди.  

Полiтика нарахування амортизацiї на орендованi активи, що амортизуються, узгоджується 

Компанiєю iз стандартною полiтикою щодо подiбних активiв, а амортизацiя обчислюється 

вiдповiдно до МСБО 16 "Основнi засоби". 

Щоб визначити, чи зменшилася кориснiсть орендованого активу, Компанiя застосовує МСБО 36 

"Зменшення корисностi активiв".  

Компанiя розкриває у фiнансовiй звiтностi загальний опис угод про операцiйну оренду. 

 

3.7. Облiковi полiтики щодо податкiв 

3.7.1.Податок на прибуток 

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого 

податкiв. Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi 

(вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати 

Компанiї за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в 

основному чинних) на дату балансу. 

Поточний податок на прибуток 

Податковi активи i зобов'язання по поточному податку на прибуток за поточнi i попереднi 

перiоди оцiнюються по сумi, очiкуванiй до вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати 

податковим органам. Податковi ставки i податкове законодавство, що використовуються для 

розрахунку даної суми - це ставки i законодавство, прийнятi або фактично прийнятi на звiтну 

дату. 

Вiдстрочений податок 

Вiдстрочений податок розраховується за методом зобов'язань шляхом визначення тимчасових 

податкових рiзниць на звiтну дату мiж податковою базою активiв i зобов'язань i їх балансовою 

вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. 

Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються по всiх тимчасових податкових рiзницях. 

Вiдстроченi податковi активи визнаються по всiх тимчасових рiзницях, що вiднiмаються, 

невикористаним податковим пiльгам i невикористаним податковим збиткам у тiй мiрi, в якiй 

iснує значна вiрогiднiсть того, що iснуватиме оподатковуваний прибуток, проти якого можуть 

бути зарахованi тимчасовi рiзницi, що вiднiмаються, невикористанi податковi пiльги i 

невикористанi податковi збитки. 

Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну звiтну дату i 

знижується в тiй мiрi, в якiй досягнення достатнього оподаткованого прибутку, який дозволить 

використовувати все або частину вiдкладених податкових активiв, оцiнюється як маловiрогiдне. 

Невизнанi вiдстроченi податковi активи переглядаються на кожну звiтну дату i визнаються в тiй 

мiрi, в якiй з'являється значна вiрогiднiсть того, що майбутнiй прибуток, що оподатковується, 

дозволить використовувати вiдстроченi податковi активи. 

Вiдстроченi податковi активи i зобов'язання оцiнюються по податкових ставках, якi, як 

передбачається, будуть застосованi в тому звiтному роцi, в якому актив буде реалiзований, а 

зобов'язання погашене, на основi податкових ставок (i податкового законодавства), якi станом 

на звiтну дату були прийнятi або фактично прийнятi. 

Вiдстрочений податок, що вiдноситься до статей, визнаних не у складi прибутку або збитку, 

вiдображається безпосередньо у власному капiталi. 

Вiдстроченi податковi активи i вiдстроченi податковi зобов'язання взаємозараховуються, якщо є 

юридично закрiплене право залiку поточних податкових активiв i зобов'язань, i вiдстроченi 

податки вiдносяться до однiєї i тiєї ж компанiї, що оподатковується, i податкового органу. 

3.7.2. Податок на додану вартiсть  

Виручка, витрати та активи визнаються за вирахування податку на додану вартiсть, крiм 

випадкiв коли: 

- податок на додану вартiсть, виникає вiд придбання активiв або послуг, не вiдшкодовується 



податковими органами; в такому випадку податок на додану вартiсть визнається вiдповiдно як 

частина витрат на придбання активiв або частина статтi витрат; 

- дебiторська та кредиторська заборгованiсть вiдображається з урахуванням суми податку на 

додану вартiсть. 

Чиста сума податку на додану вартiсть, що сплачується або вiдшкодовується податковими 

органами, включається до дебiторської та кредиторської заборгованостi,  вiдображенiй у Звiтi 

про фiнансовий стан. 

 

3.8. Облiковi полiтики щодо iнших активiв та зобов'язань  

3.8.1. Забезпечення 

Забезпечення визнаються, коли Компанiя має теперiшню заборгованiсть (юридичну або 

конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж 

неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi 

економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання. 

Компанiя також створює резерв витрат на оплату щорiчних (основних та додаткових) вiдпусток. 

Розрахунок такого резерву здiйснюється на пiдставi правил Облiкової полiтики Компанiї. Розмiр 

створеного резерву оплати вiдпусток пiдлягає iнвентаризацiї на кiнець року. Розмiр вiдрахувань 

до резерву вiдпусток, включаючи вiдрахування на соцiальне страхування з цих сум, 

розраховуються виходячи з кiлькостi днiв фактично невикористаної працiвниками вiдпустки та 

їхнього середньоденного заробiтку на момент проведення такого розрахунку. Також можуть 

враховуватися iншi об'єктивнi фактори, що впливають на розрахунок цього показника. У разi 

необхiдностi робиться коригуюча проводка в бухгалтерському облiку згiдно даних 

iнвентаризацiї резерву вiдпусток. 

       3.8.2. Виплати працiвникам 

Компанiя визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля 

вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Компанiя визнає очiкувану вартiсть 

короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час 

надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних. 

       3.8.3. Пенсiйнi зобов'язання 

Вiдповiдно до українського законодавства, Компанiя утримує внески iз заробiтної плати 

працiвникiв до Пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз 

поточних нарахувань заробiтної платнi, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були 

наданi працiвниками послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та  зароблена 

вiдповiдна заробiтна платня. 

 

3.9. Iншi застосованi облiковi полiтики, що є доречними для розумiння фiнансової звiтностi 

3.9.1 Доходи та витрати, визнання виручки (доходу)  

Виручка визнається в тому випадку, якщо отримання економiчних вигод Компанiєю оцiнюється 

як ймовiрне, i якщо виручка може бути надiйно оцiнена. Виручка оцiнюється за справедливою 

вартiстю отриманої винагороди, за вирахуванням знижок, знижок на повернення, а також 

податкiв або мит з продажу. Компанiя аналiзує договори, що укладаються ним i за якими 

передбачають отримання виручки, вiдповiдно до певних критерiїв з метою визначення того, чи 

виступає воно як принципал або агент. Для визнання виручки також повиннi виконуватися 

наступнi критерiї. 

При визначенi вартостi послуги Компанiя вiдповiдно до МСФЗ 15 використовує метод 

оцiнювання за результатом. До методу оцiнювання за результатом належить, зокрема, аналiз 

виконання, завершеного на сьогоднiшнiй день, оцiнки досягнутих результатiв.  

Результат надання послуги оформлюється актом надання послуг, в якому вiдображається факт 

завершення надання на звiтну дату. 

Дохiд визнається у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та критерiям 

визнання. Визнання доходу вiдбувається одночасно з визнанням збiльшення активiв або 



зменшення зобов'язань. 

Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи 

амортизацiї активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого є зменшення чистих 

активiв, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам. 

Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та 

одночасно з визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв. 

Витрати негайно визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутнiх 

економiчних вигiд або тодi та тiєю мiрою, якою майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або 

перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан. 

Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають 

зобов'язання без визнання активу. 

Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi 

доходи. 

4. ОСНОВНI ПРИПУЩЕННЯ, ОЦIНКИ ТА СУДЖЕННЯ. 

       При пiдготовцi фiнансової звiтностi Компанiя здiйснює оцiнки та припущення, якi мають 

вплив на елементи фiнансової звiтностi, ?рунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, 

розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Оцiнки та судження 

базуються на попередньому досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються 

об?рунтованими i за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартостi 

активiв та зобов'язань. Хоча цi розрахунки базуються на наявнiй у керiвництва Товариства 

iнформацiї про поточнi подiї, фактичнi результати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих 

розрахункiв.  

 Пiдготовка фiнансової звiтностi Компанiї вимагає вiд його керiвництва на кожну звiтну дату 

винесення суджень, визначення оцiнних значень i припущень, якi впливають на вказуванi в 

звiтностi суми доходiв, витрат, активiв i зобов'язань, а також на розкриття iнформацiї про умовнi 

зобов'язання. Проте невизначенiсть вiдносно цих припущень i оцiнних значень може призвести 

до результатiв, якi можуть потребувати в майбутньому iстотних коригувань до балансової 

вартостi активу або зобов'язання, вiдносно яких приймаються подiбнi припущення i оцiнки. 

4.1. Припущення щодо безперервностi дiяльностi 

Внаслiдок отриманих кредитних коштiв Компанiя протягом останнiх рокiв мало фiнансовим 

результатом дiяльностi чистi збитки, якi були  наслiдком високих процентних витрат на 

кредити та неоперацiйних курсових рiзниць. Цi обставини вказують на iснування значної 

невизначеностi, результат якої залежить вiд майбутнiх подiй, що не є пiд безпосереднiм 

контролем Компанiї, та яка може поставити пiд сумнiв здатнiсть Компанiї безперервно 

продовжувати дiяльнiсть. За останнi роки Україна зазнала значних полiтичних та економiчних 

змiн. Незважаючи на те, що економiка України визнана ринковою, вона продовжує 

демонструвати деякi особливостi, якi бiльшою мiрою властивi економiцi, що розвивається. Такi 

особливостi включають, але не обмежуються низьким рiвнем лiквiдностi на ринках капiталу, 

вiдносно високим рiвнем iнфляцiї та наявнiстю валютного контролю, що не дозволяє 

нацiональнiй валютi бути лiквiдним засобом платежу за межами України. Стабiльнiсть 

економiки України в значнiй мiрi залежатиме вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на 

реформування адмiнiстративної та правової систем, а також економiки в цiлому. Як наслiдок, 

операцiям в Українi властивi ризики, не типовi для країн iз розвинутою економiкою. 

Значна невизначенiсть - це ризики, зумовленi внутрiшньо- та зовнiшньоекономiчними й 

полiтичними чинниками, якi на даний момент не пiдлягають обгрунтованому прогнозуванню. 

Фiнансову звiтнiсть Компанiї складено, виходячи iз припущення про його функцiонування у 

майбутньому, яке передбачає реалiзацiю активiв та виконання зобов'язань у ходi звичайної 

дiяльностi. Таким чином, фiнансова звiтнiсть не мiстить будь-яких коригувань, якi могли б мати 

мiсце, якби Компанiя було не здатне продовжувати свою дiяльнiсть безперервно в майбутньому 

та якби воно реалiзовувало свої активи не в ходi своєї звичайної дiяльностi. 

4.2. Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ 



Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операцiї, iншої подiї або умови, 

керiвництво Компанiї застосовує судження пiд час розроблення та застосування облiкової 

полiтики, щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для прийняття економiчних 

рiшень та достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть: 

" подає достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки 

Компанiї; 

" вiдображає економiчну сутнiсть операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну 

форму; 

" є нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень; 

" є повною в усiх суттєвих аспектах. 

Пiд час здiйснення судження керiвництво Компанiї посилається на прийнятнiсть наведених далi 

джерел та враховує їх у низхiдному порядку: 

а) вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов'язанi з ними питання; 

б) визначення, критерiї визнання та концепцiї оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв та витрат у 

Концептуальнiй основi фiнансової звiтностi. 

Пiд час здiйснення судження керiвництво Компанiї враховує найостаннiшi положення iнших 

органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну концептуальну 

основу для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi 

практики, тiєю мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам. 

4.3. Судження щодо справедливої вартостi активiв та зобов'язань Компанiї. 

Справедлива вартiсть - це оцiнка на основi даних ринку, а не оцiнка, характерна для суб'єкта 

господарювання. Для деяких активiв та зобов'язань може бути ринкова iнформацiя або ринковi 

операцiї, iнформацiя про якi є вiдкритою. Для iнших активiв та зобов'язань може не бути 

ринкової iнформацiї або ринкових операцiй, iнформацiя про якi є вiдкритою. Проте мета оцiнки 

справедливої вартостi в обох випадках однакова - визначити цiну, за якою вiдбувалася б 

звичайна операцiя продажу активу чи передачi зобов'язання мiж учасниками ринку на дату 

оцiнки за нинiшнiх ринкових умов (тобто, вихiдну цiну на дату оцiнки з точки зору учасника 

ринку, який утримує актив або має зобов'язання).  

Оцiнка справедливої вартостi - це оцiнка конкретного активу або зобов'язання. Тому, оцiнюючи 

справедливу вартiсть, Компанiя бере до уваги тi характеристики активу або зобов'язання, якi 

учасники ринку взяли б до уваги, визначаючи цiну активу або зобов'язання на дату оцiнки. До 

таких характеристик належать такi, як:  

а) стан та мiсце розташування активу; та  

б) обмеження, якщо вони є, на продаж або використання активу. 

Оцiнка справедливої вартостi припускає, що актив або зобов'язання обмiнюється мiж 

учасниками ринку у звичайнiй операцiї продажу активу або передачi зобов'язання на дату 

оцiнки за нинiшнiх ринкових умов.  

Оцiнка справедливої вартостi припускає, що операцiя продажу активу або передачi зобов'язання 

вiдбувається або  

а) на головному ринку для цього активу або зобов'язання; або  

б) за вiдсутностi головного ринку - на найсприятливiшому ринку для цього активу або 

зобов'язання. 

Оцiнка справедливої вартостi ?рунтується на судженнях Компанiї щодо передбачуваних 

майбутнiх грошових потокiв, iснуючої економiчної ситуацiї, ризикiв, властивих рiзним активам, 

та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi". 

Використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв оцiнки також може мати 

значний вплив на передбачувану справедливу вартiсть.  

4.4. Судження щодо очiкуваних термiнiв утримування фiнансових iнструментiв 

Керiвництво Компанiї застосовує професiйне судження щодо термiнiв утримання фiнансових 

iнструментiв, що входять до складу фiнансових активiв. Професiйне судження за цим питанням 

?рунтується на оцiнцi ризикiв фiнансового iнструменту, його прибутковостi й динамiцi та iнших 



факторах.  

4.5. Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв 

На кожну звiтну дату Компанiя проводить аналiз дебiторської заборгованостi та iнших 

фiнансових активiв на предмет наявностi ознак їх знецiнення. Збиток вiд знецiнення визнається 

виходячи з власного професiйного судження керiвництва за наявностi об'єктивних даних, що 

свiдчать про зменшення передбачуваних майбутнiх грошових потокiв за даним активом у 

результатi однiєї або кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля визнання фiнансового активу.  

Поточна дебiторська заборгованiсть, яка є фiнансовим активом (крiм придбаної заборгованостi 

та заборгованостi, призначеної для продажу), включається Товариством до пiдсумку балансу за 

справедливою вартiстю (чистою реалiзацiйною вартiстю). Для визначення чистої реалiзацiйної 

вартостi на дату балансу обчислюється величина резерву сумнiвних боргiв.  

Для фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки 

окремих дебiторiв,  

Величина резерву сумнiвних боргiв визначається  Компанiєю за методами:  

- застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi (для фiнансових активiв, якi є 

iстотними, внаслiдок чого резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки окремих 

дебiторiв);  

- застосування коефiцiєнта сумнiвностi (для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є 

iстотними, внаслiдок чого резерви створюються на основi групової оцiнки дебiторiв).  

За методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi величина резерву 

визначається на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв.  

За методом застосування коефiцiєнта сумнiвностi величина резерву розраховується множенням 

суми залишку дебiторської заборгованостi на початок перiоду на коефiцiєнт сумнiвностi.  

Коефiцiєнт сумнiвностi може розраховуватися такими способами:  

- визначення питомої ваги безнадiйних боргiв у чистому доходi;  

- класифiкацiї дебiторської заборгованостi за строками непогашення;  

- визначення середньої питомої ваги списаної протягом перiоду дебiторської заборгованостi у 

сумi дебiторської заборгованостi на початок вiдповiдного перiоду за попереднi 3 - 5 рокiв.  

Визначена на основi класифiкацiї дебiторської заборгованостi величина сумнiвних боргiв на 

дату балансу становить залишок резерву сумнiвних боргiв на ту саму дату.  

Залишок резерву сумнiвних боргiв на дату балансу не може бути бiльшим, нiж сума дебiторської 

заборгованостi на ту саму дату. 

Класифiкацiя дебiторської заборгованостi здiйснюється групуванням дебiторської 

заборгованостi за строками її непогашення iз встановленням коефiцiєнта сумнiвностi для кожної 

групи. Коефiцiєнт сумнiвностi встановлюється Компанiєю, виходячи з фактичної суми 

безнадiйної дебiторської заборгованостi за попереднi звiтнi перiоди. Коефiцiєнт сумнiвностi, як 

правило, зростає зi збiльшенням строкiв непогашення дебiторської заборгованостi. Величина 

резерву сумнiвних боргiв визначається як сума добуткiв поточної дебiторської заборгованостi 

вiдповiдної групи та коефiцiєнта сумнiвностi вiдповiдної групи. 

 

5. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЗА СТАТТЯМИ, ПОДАНИМИ У ФIНАНСОВИХ ЗВIТАХ 

5.1. Баланс (Звiт про фiнансовий стан) 

Основнi засоби 

Рух основних засобiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 р., 31 грудня 2018 р., представлений 

таким чином  

 

 

 

(у тисячах гривень) 

Рух основних засобiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 р. 

 Земля Будiвлi Машини та 



обладнання Транс-портнi засоби Iнструменти, прилади Незавер-шене 

будiв- 

ництво Iншi основнi засоби Усього 

Первiсна вартiсть         

На 1 сiчня 2018 р. 906 51676 212185 39577 441 0 1941 306726 

Надходження 0 291 384 0 0 0 112 787 

Вибуття 0 19 400 16 75 0 928 1438 

Iншi змiни  0 0 0 0 0 0 0 0 

На 31 грудня 2018 р. 906 51947 212169 39561 366 0 1125 306074 

Накопичений знос i збитки 

вiд зменшення корисностi         

На 1 сiчня 2018 р.  0 26618 119121 37237 302 0 1865 185143 

Нарахований знос 0 639 4560 106 42 0 120 5467 

Вибуття 0 19 400 16 75 0 928 1438 

Iншi змiни 0 0 0 0 0 0 0 0 

На 31 грудня 2018 р. 0 27238 123281 37327 269 0 1057 189172 

Чиста балансова вартiсть         

На 01 сiчня 2018 р. 906 25058 93063 2340 139 0 76 121582 

На 31 грудня 2018 р. 906 24709 88888 2234 97 0 68 116902 

На 31 грудня 2017 р. вартiсть основних засобiв, по яких був нарахований 100 % знос, становить 

3 344 тис. грн., на 31 грудня 2018 р. - 2 786 тис. грн. 

(а) Умовна вартiсть 

Основнi засоби на 1 сiчня та 31 грудня 2018 р. були оцiненi за первiсною вартiстю, яка 

використовується як умовна вартiсть основних засобiв на цю дату. 

 Нематерiальнi активи 

Нематерiальнi активи включають авторськi та сумiжнi з ними права (у тисячах гривень) 

Первiсна вартiсть  

На 1 сiчня 2018р. 15514 

Надходження 0 

Вибуття 0 

Iншi змiни 0 

На 31 грудня 2018 р. 15 514 

Накопичена амортизацiя i збитки 

вiд зменшення корисностi  

На 1 сiчня2018 р. 301 

Нарахована за рiк  37 

Вибуття  0 

На 31 грудня 2018 р. 338 

Чиста балансова вартiсть  

На 1 сiчня 2018 р. 15262 

На 31 грудня 2018 р. 15213 

Нематерiальнi активи на 31 грудня 2018 р. включають програмне забезпечення, 

науково-технiчну, технологiчну i конструкторську документацiю. 

Фiнансовi iнвестицiї 

На 31 грудня 2018 року Компанiя має фiнансовi iнвестицiї у такому складi 

Об'єкт iнвестування Сума iнвестицiї (у тис. грн.) Частка в капiталi у % 

НДI РЕМА ТзОВ 1 344 99,7 

РЕМА ЛЗ ПАТ 2 292 88,55 

Всього 3 636 х 

Всi фiнансовi iнвестицiї Компанiя у звiтному роцi вiдображала за собiвартiстю з урахуванням 

витрат на зменшення корисностi.  



Запаси 

Запаси на 31.12.2017 р. i  31.12.2018 р. представленi таким чином:  

(у тисячах гривень) 

Номенклатура статей 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2018 р. 

Виробничi запаси 86833 81977 

Товари  2935 2653 

Готова продукцiя 4877 20930 

Незавершене виробництво 21823 38787 

Разом 116468 144347 

Структура виробничих запасiв i товарiв вiдображена наступним чином : 

 (у тисячах гривень) 

Номенклатура статей 31 грудня 2018 р. 

Сировина i матерiали 53256 

Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби 358 

Паливо 1414 

Тара i тарнi матерiали 164 

Матерiали в переробцi 0 

Запаснi частини, автошини 21504 

Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 5281 

Незавершене виробництво 38787 

Готова продукцiя 20930 

Товари 2653 

Разом 144347 

 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги  

Торгова дебiторська заборгованiсть на 31 грудня 2017 р. i 31 грудня 2018 р.               

представлена таким чином  (у тисячах гривень) 

 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2018 р. 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги:   

- первiсна вартiсть 433821 567955 

- резерв сумнiвних боргiв  (58) (58) 

- чиста реалiзацiйна вартiсть  433763 567897 

 

Iнша дебiторська заборгованiсть, крiм податкiв до вiдшкодування 

Iнша дебiторська заборгованiсть на 31 грудня 2017 р. i 31 грудня 2018 р. представлена таким 

чином:(у тисячах гривень) 

Найменування статтi 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2018 р. 

Векселi одержанi 569839 569839 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами 3328 4011 

Iнша дебiторська заборгованiсть                                 100478 134599 

Iншi оборотнi активи 642 342 

Разом 674287 708791 

На 31 грудня 2017 р. i 31 грудня 2018 р. торгова та iнша дебiторська заборгованiсть є 

безпроцентною та погашається в ходi звичайної господарської дiяльностi Компанiї. 

 

 

 

Узгодження резервiв на покриття збиткiв вiд зменшення торгової дебiторської заборгованостi 

(у тисячах гривень) 

Сальдо на 31 грудня 2017 р. (58) 

Нараховано резерву у 2018 р. 919 



Списано суму резерву протягом звiтного року 919 

Сальдо на 31 грудня 2018 р. (58) 

У  складi  сальдо  резерву  сумнiвних боргiв станом на 31 грудня 2017 року. перебувала сума 

123 тис. грн. (резерв було створено в минулих перiодах). Компанiя протягом 2018 року  

створила резерв сумнiвних боргiв в сумi 919тис.грн., списано дебiторську заборгованiсть за 

рахунок резерву в сумi 919тис.грн., сальдо резерву сумнiвних боргiв станом на 31 грудня 2018 р. 

складає 58 тис. грн.  

Податки до вiдшкодування 

Податки до вiдшкодування на 31 грудня 2017 р. i 31 грудня 2018 р. представленi таким чином: 

(у тисячах гривень) 

 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2018 р. 

Податок на додану вартiсть 258 0 

Податок на прибуток 9 10 

Iншi податки 1 0 

Разом                                                                                                  

268 10 

Грошi та їх еквiваленти 

Грошi та їх еквiваленти на 31 грудня 2017 р. i 31 грудня 2018 р. представленi таким чином: 

(у тисячах гривень) 

 31 грудня 2017 р. 31 сiчня 2018 р. 

Грошовi кошти в нацiональнiй валютi 1536 1157 

Грошовi кошти в iноземнiй валютi 97 149 

Всього 1633 1306 

На 31 грудня 2017 р. i 31 грудня 2018 р. залишки грошових коштiв на банкiвських рахунках не є 

знецiненими чи простроченими. 

Станом на 31.12.2018 р. Компанiя має вiдкритi поточнi рахунки в нацiональнiй та iноземнiй 

валютах у розрiзi банкiв : 

№ Назва банку Код валюти 

   UAH  RUB EUR USD PLN BYN 

  980 643 978 840 985 933 

1  АБ "Дiамантбанк" 2600032904216 2600032904216 2600032904216 

   

2 АТ "ОТП Банк" 26003101300437 26003101300437 26000201300437

 26003101300437   

 АТ "ОТП Банк" 26005002300437 26005002300437 26005002300437

 26005002300437   

 АТ "ОТП Банк" 26004003300437  26004003300437    

 АТ "ОТП Банк"  26006001300437 26006001300437 26006001300437

   

3 АТ "Таскомбанк" (ПАТ "ВiЕс Банк") 26008000005145 26008000005145

 26008000005145 26008000005145 26008000005145  

4 Львiв. Вiддi-лення ЦФ ПАТ "Кредобанк" 26006010613 26006010613 26006010613

 26006010613   

 Львiв. Вiддi-лення ЦФ ПАТ "Кредобанк"  26006055870271 26006055870271

 26006055870271   

 Львiв. Вiддi-лення ЦФ ПАТ "Кредобанк"  26008060048643 26008060048643

 26008060048643   

5 ПАТ "Банк "Український капiтал" 260090801300 260090801300

 260090801300 260090801300   

 

 



№ Назва банку Код валюти 

   UAH  RUB EUR USD PLN BYN 

  980 643 978 840 985 933 

6 Вiддiлення "Львiвська ОД"ПАТ "Мiський комерцiйний банк" 260033454901 

 260033454901 260033454901   

7 ВАТ "Родовiд банк" 

(Перкомбанк) 260056721 260056721  260056721   

8 ПАТ "Банк "Професiйного iнвестування" 26009041080000    

  

9 ПАТ "Укрсоцбанк" 26009010736878 26006011060160 26000010736963

 26009010736919 26000011060177  

 ПАТ "Укрсоцбанк" 26008011569551      

 ПАТ "Укрсоцбанк" 26044011569560      

 ПАТ "Укрсоцбанк" 26043011550611      

 ПАТ "Укрсоцбанк" 26040011550294      

 ПАТ "Укрсоцбанк"  26006011060193     

 ПАТ "Укрсоцбанк"  26004011060203     

 ПАТ "Укрсоцбанк"  26007011060211     

 ПАТ "Укрсоцбанк"  26004011060225     

 ПАТ "Укрсоцбанк"  26007011060233     

 ПАТ "Укрсоцбанк"  26006011060256     

 ПАТ "Укрсоцбанк"  26002011060272     

 ПАТ "Укрсоцбанк"  26005011060279     

 ПАТ "Укрсоцбанк"  26004011060322     

 ПАТ "Укрсоцбанк"  26007011060341     

10 ТВБВ №10013/03 фiлiї -  

Львiвського обласного управлiння АТ "Ощадбанк" 26000301520052 26000301520052

 26000301520052 26000301520052 26000301520052 26000301520052 

 ТВБВ №10013/03 фiлiї - Львiвського обласного управлiння АТ "Ощадбанк"

 260044301520052      

 ТВБВ №10013/03 фiлiї - Львiвського обласного управлiння АТ "Ощадбанк"

 26040300551703      

 

 

 

 

 

 

 Власний капiтал 

(а) Статутний (акцiонерний) капiтал 

Заявлений та сплачений статутний капiтал Компанiї на 31 грудня 2017 року, 31 грудня 2018 року 

складає 8 771 038,50 грн., який подiлений на 35 084 154 простих iменних акцiї номiнальною 

вартiстю 0,25 грн. кожна. 

Структура номiнальних утримувачiв статутного капiталу станом на 31 грудня 2018 року 

представлена нижче: 

 

№  Повне найменування, номiнального утримувача, юридичної особи Кiлькiсть ЦП, штук

 Загальна номiнальна вартiсть ЦП, грн. Частка у статутному капiталi товариства% 

1 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ГЛОБУС" 3440 860,00

 0,009804 

2 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФРIДОМ ФIНАНС 



УКРАЇНА" 100801 25200,25 0,287312 

3 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БАЛТIК ФIНАНС ГРУП"

 17968353 44920888,25 51,215010 

4 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСОЦБАНК" (НДУ уповноважений на зберiгання)

 17011560 4252890,00 48,487872 

Всього 35084154    8 771 038,50 100,00 

(б) Дивiденди 

Дивiденди визнаються як зобов'язання у перiодi, в якому вони оголошенi. Протягом рокiв, що 

закiнчилися та 31 грудня 2017 р., 31 грудня 2018 р. дивiденди не оголошувались. 

Згiдно з чинним законодавством України, сума дивiдендiв, що можуть бути розподiленi, є 

обмеженою. Суми, якi можуть бути розподiленi, дорiвнюють накопиченому нерозподiленому 

прибутку, розрахованому згiдно з Нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського 

облiку. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженнi Компанiї виплачуються 

дивiденди. Виплата дивiдендiв за простими акцiями здiйснюється з чистого прибутку звiтного 

року та/або нерозподiленого прибутку на пiдставi рiшення Загальних зборiв Компанiї у строк, 

що не перевищує 6 мiсяцiв з дня прийняття Загальними зборами рiшення про виплату 

дивiдендiв. 

 Процентнi кредити та позики 

На 31 грудня 2017 р. та 31 грудня 2018 р. процентнi кредити та позики включали:  

(у  грн.) 

 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2018 р. 

Довгостроковi  - - 

Забезпеченi банкiвськi кредити - - 

Незабезпеченi банкiвськi кредити 123125,29 118804,80 

Разом довгостроковi кредити 123125,29 118804,80 

Поточнi зобов'язання за довгостроковими кредитами - - 

Забезпеченi банкiвськi кредити 251048,05 134551,94 

Незабезпеченi банкiвськi кредити - - 

Разом поточних зобов'язань за довгостроковими кредитами 251048,05 134551,94 

Короткостроковi  - - 

Забезпеченi банкiвськi кредити 339655,89 335154,70 

Незабезпеченi банкiвськi кредити - - 

Разом короткострокових кредитiв 339655,89 335154,70 

Разом  713829,23 588511,44 

У Компанiї станом на 31 грудня 2018 року заборгованiсть по кредитах банкiв (в розрiзi банкiв) 

складає: 

 I. Довгостроковi кредити:    

№ п/п Назва банку Сума заборгованостi станом на 31.12.18 р. № та дата договору  % 

ставка 

1 ПАТ Укрсоцбанк 36 269 389,33 грн. 1 143 634,72 EUR 642-CB вiд 22.05.07 6%+ 

L (1M) 

2 ПАТ Укрсоцбанк 75 643 503,55 грн. 2 731 969,89 US 104-CB вiд 07.09.11 6%+ 

L (1M) 

3 ПАТ Укрсоцбанк 22 639 043,25 грн. 817 640,40 USD 06.1-20/78 вiд 14.12.12

 6%+ L (1M) 

4 Bank Gutmann 55 376 528,00 грн. 2 000 000,00 USD 071268/2017 вiд 01.12.06

 10,75% 

5 Bank Gutmann 63 428 276,00 грн. 2 000 000,00 EUR ISK-LOAN-0807 вiд 

23.07.08 10,75% 

 Разом 253 356 740,13 грн.    

 II Короткостроковi кредити   



№ п/п Назва банку Сума заборгованостi станом на 31.12.18 № та дата договору  % ставка 

1 ПАТ Укрсоцбанк 272 274 059,42 грн. 9 833 554,73 USD  

345-CB вiд 30.03.05 

 6%+ L (1M) 

  6 279 446,87 грн. 6 279 446,87 грн.  16,0% 

2 ПАТ Мегабанк 44 074 010,01 грн. 1 591 793,91 USD 01/2011 вiд 01.02.11 6%* 

3 ПАТ Мегабанк 12 527 182,36 грн. 452 436,54 USD 08/2011 вiд 06.09.11 6%* 

 Разом 335 154 698,66 грн.    

*Згiдно п.5.3 Кредитних договорiв у 2017-2018 рр. проценти нараховуються в розмiрi 0,1% 

рiчних. 

Векселi виданi 

На 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2018 року векселi виданi включали:  

 (у тисячах гривень) 

 31 грудня 2017р.  31 грудня 2018 р.  

Векселi виданi довгостроковi 0 0 

Векселi виданi короткостроковi 2 712 2 712 

Всього 2 712 2 712 

Зобов'язання з фiнансової оренди (лiзингу). 

На 31 грудня 2017 р. та 31 грудня 2018 р. зобов'язання з фiнансової оренди має вигляд:  

 (у тисячах гривень) 

 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2018 р. 

Довгостроковi зобов'язання з фiнансової оренди   

Разом зобов'язання з фiнансової оренди 0 0 

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 

Торгова кредиторська заборгованiсть на 31 грудня 2017 р. та 31 грудня 2018 р. представлена 

таким чином:(у тисячах гривень) 

 31 грудня 2017 року 31 грудня 2018 року 

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 952705 1284340 

Кредиторська заборгованiсть перед страховою компанiєю 49 0 

Кредиторська заборгованiсть за транспортування 13 1 

Кредиторська заборгованiсть за електроенергiю та комунальнi послуги 214 264 

Разом 952981 1284605 

Податки до сплати, крiм податку на прибуток 

Податки до сплати, крiм податку на прибуток на 31 грудня 2017 р. та 31 грудня 2018 р. 

складалися з такого : 

(у тисячах гривень) 

 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2018 р. 

Податок на доходи фiзичних осiб 5133 3712 

Iншi податки 344 2642 

Разом 5477 6354 

 Виплати працiвникам i заборгованiсть за соцiальним страхуванням 

Заборгованiсть iз заробiтної плати на 31 грудня 2017 р. та 31 грудня 2018 р. становила 4 341 тис. 

грн. та 5 503тис. грн. вiдповiдно. 

Заборгованiсть за соцiальним страхуванням на 31 грудня 2017 р. та 31 грудня 2018 р. 

представлена таким чином : 

(у тисячах гривень) 

 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2018 р. 

Внески на державне обов'язкове соцiальне страхування 827 265 

Iнше  0 0 

Разом  827 265 

Iнша кредиторська заборгованiсть 



Iнша кредиторська заборгованiсть на 31 грудня 2017 р. та 31 грудня 2018 р. представлена таким 

чином:(у тисячах гривень) 

 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2018 р. 

Кредиторська заборгованiсть з одержаних авансiв 3698 3613 

Кредиторська заборгованiсть з учасниками 0 0 

Iнша кредиторська заборгованiсть 26483 17948 

Разом 30181 21561 

Вiдстроченi податковi активи i зобов'язання 

У вiдповiдностi до ПКУ ставка оподаткування у 2018 роцi зафiксована на рiвнi 18 %. 

Станом на 31 грудня 2017 року, 31 грудня 2018 року Компанiя не розраховувала вiдстроченi 

податковi активи. Вiдстроченi податковi зобов'язання складають 681 тис. грн. 

     5.2. Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) 

Доходи вiд основної дiяльностi  

Доходи вiд основної дiяльностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, 31 грудня 2018 року, 

представленi таким чином : 

Види доходiв 2017 р. 2018 р. 

 тис. грн. тис. грн. 

Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї в Українi 

Доходи вiд реалiзацiї готової продукцiї та послуг (Україна) без ПДВ 151148 115793 

 

Доходи вiд реалiзацiї готової продукцiї (Експорт) 74051 67187 

 

Дохiд вiд транспортних послуг без ПДВ 26445 22009 

Дохiд вiд операцiйної оренди без ПДВ 3105 3212 

Наведена вище iнформацiя розкривається тiльки для зручностi користувачiв цiєї фiнансової 

звiтностi. 

Компанiя займається виробництвом та реалiзацiєю електричних лампочок. Обсяги виробництва 

супутньої продукцiї Компанiї не є значними, а реалiзацiї ламп, i супутньої продукцiї притаманнi 

подiбнi ризики та вигоди. Крiм того, Компанiя займається виробництвом в Українi. Ринкам, на 

яких Компанiя реалiзує свою продукцiю, притаманнi подiбнi ризики та вигоди.  

Адмiнiстративнi витрати 

Адмiнiстративнi витрати за 2017 i за 2018 роки складали : 

 2017 рiк 2018 рiк 

 тис. грн. тис. грн. 

Амортизацiя та утримання основних засобiв 78 45 

Заробiтна плата та нарахування на зарплату 14641 16738 

Матерiальнi витрати 1187 1643 

Вiдрядження 1239 643 

Послуги страхування 312 108 

Аудит та iнформацiйнi послуги 25 20 

Юридичнi та нотарiальнi витрати 4348 4709 

 2017 рiк 2018 рiк 

 тис. грн. тис. грн. 

Банкiвське обслуговування 5529 -1592 

Послуги зв'язку  180 192 

Iншi витрати 1303 897 

Разом 28842 23403 

Витрати на збут 

Витрати на збут за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року та за рiк, що закiнчився 31 грудня 

2018 року, складали: 

 2017 2018 



 тис. грн. тис. грн. 

Амортизацiя та утримання основних засобiв 93 143 

Заробiтна плата та нарахування на зарплату 2956 3514 

Вiдрядження 438 626 

Витрати на перевезення 3744 3294 

Матерiальнi витрати 293 380 

Iншi витрати 1838 1599 

Разом 9362 9556 

 Iншi операцiйнi доходи i витрати 

Сума iнших операцiйних витрат i доходiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року та за рiк, що 

закiнчився 31 грудня 2018 року, представлена так: 

 2017 2018 

 тис. грн. тис. грн. 

Iншi операцiйнi доходи   

Операцiйна  курсова рiзниця 51199 106426 

Реалiзацiя iнших оборотних активiв 26854 25783 

Штрафи, пенi, неустойки 18367 18749 

Доходи вiд списання кредиторської заборгованостi   

Утримання об'єктiв житлово-комунального i соцiально-культурного призначення 2588 1944 

Iншi операцiйнi доходи 9662 8722 

Разом iнших операцiйних доходiв 108670 161624 

Iншi операцiйнi витрати   

Операцiйна курсова рiзниця 93055 86819 

Реалiзацiя iнших оборотних активiв 29343 7308 

Штрафи i пенi 1587 165 

Утримання об'єктiв житлово-комунального i соцiально-культурного призначення 5974 211 

Iншi операцiйнi витрати 7768 20788 

Разом iнших операцiйних витрат 137727 115291 

Фiнансовi витрати 

У фiнансових витратах у 2018 р. вiдсотки за кредитними договорами склали 50775 тис. грн. 

    6. РОЗКРИТТЯ IНШОЇ IНФОРМАЦIЇ  

    Операцiї з пов'язаними сторонами  

Позики, наданi пов'язаним особам 

У 2018 роцi у Компанiї не надавалися позики пов'язаним особам.  

Управлiння фiнансовими ризиками 

Основнi фiнансовi зобов'язання Компанiї включають кредити i позики, кредиторську 

заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iншу кредиторську заборгованiсть, у т.ч. 

заборгованiсть за фiнансовою допомогою та векселями виданими, а також договори фiнансової 

гарантiї. Основною метою даних фiнансових зобов'язань є фiнансування операцiй Компанiї та 

надання гарантiй для пiдтримання її дiяльностi.  

У Компанiї є дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи i послуги, iнша 

дебiторська заборгованiсть, грошi, якi виникають безпосередньо в ходi її операцiйної дiяльностi. 

Компанiя схильна до кредитного ризику, ринкового ризику та ризику лiквiдностi. Компанiя 

схильна до валютного ризику, оскiльки основна частина її фiнансових зобов'язань деномiнована 

в iноземнiй валютi. 

У цiй примiтцi представлена iнформацiя про рiвень кожного iз зазначених ризикiв, про цiлi та 

полiтики Компанiї, про процеси оцiнки i управлiння ризиками. Бiльш детальна кiлькiсна 

iнформацiя розкрита у вiдповiдних примiтках до цiєї фiнансової звiтностi. 

Управлiнський персонал несе загальну вiдповiдальнiсть за створення структури управлiння 

ризиками i здiйснення нагляду за нею. 

Полiтики управлiння ризиками визначаються з метою виявлення i аналiзу ризикiв, з якими 



стикається Компанiя, встановлення належних лiмiтiв ризикiв i засобiв контролю за ними, 

монiторингу ризикiв i дотримання лiмiтiв. Полiтики i системи управлiння ризиками регулярно 

переглядаються з метою вiдображення змiн ринкових умов i дiяльностi Компанiї. 

Кредитний ризик. Компанiя схильна до кредитного ризику, який є ризиком того, що одна 

сторона фiнансового iнструменту зазнає збиткiв вiд невиконання iншою стороною  своїх 

зобов'язань. виникнення кредитного ризику пов'язане з реалiзацiєю Компанiєю продукцiї на 

кредитних умовах, а також з iншими операцiями з контрагентами, якi призводять до виникнення 

фiнансових активiв. Максимальний розмiр кредитного ризику на звiтну дату наведений нижче: 

(у тис. грн.) 

 2017 р. 2018  р. 

Грошi та їх еквiваленти  1633 1306 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги  433763 567897 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами 3328 4011 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом  268 10 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть  100478 134599 

Iншi оборотнi активи 642 342 

Загальна сума кредитного ризику балансових фiнансових iнструментiв  

540112 708165 

Максимальна сума кредитного ризику 540112 708165 

 

З метою зменшення кредитного ризику Компанiя здiйснює регулярний монiторинг непогашеної 

дебiторської заборгованостi клiєнтiв. Необхiднiсть визнання знецiнення дебiторської 

заборгованостi аналiзується на кожну звiтну дату за окремими дебiторами.  

Компанiя не має майна, переданого йому в заставу в якостi забезпечення заборгованостi, що 

пiдлягає погашенню. Компанiя оцiнює концентрацiю ризику вiдносно дебiторської 

заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги як середню. 

Нижче наводиться класифiкацiя дебiторської заборгованостi за строками непогашення станом на 

31 грудня 2018 року : 

(у тис. грн.) 

 Всього на 31.12.2018 р. в т.ч. за строками непогашення 

  до 12 мiсяцiв вiд 12 до  

18 мiсяцiв вiд 18 до  

36 мiсяцiв 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 567897 196428 118640

 252829 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть  134599 70230 64294 75 

 

 Ринковий ризик. Ринковий ризик - це ризик того, що змiни ринкових цiн, зокрема, обмiнних 

курсiв iноземних валют та вiдсоткових ставок, негативно вплинуть на прибуток Компанiї або на 

вартiсть її фiнансових iнструментiв. Мета управлiння ринковим ризиком полягає у тому, щоб 

контролювати схильнiсть до ринкового ризику та утримувати його у допустимих нормах. 

Компанiя встановлює допустимий рiвень ризику, який постiйно вiдслiдковується. Але 

використання такого пiдходу не запобiгає збиткам понад встановленого рiвня у випадку значних 

ринкових коливань. 

Валютний ризик. Компанiя схильна до валютного ризику, здiйснюючи операцiї залучення позик 

та реалiзацiї продукцiї у валютi, що є вiдмiнною вiд функцiональної валюти Компанiї - 

української гривнi. Вказанi операцiї вираженi в основному в доларах США, євро, росiйських 

рублях та iн. 

Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi - це ризик того, що пiдприємство зiштовхнеться з певними 

труднощами при виконаннi своїх фiнансових зобов'язань. Компанiя щодня схильна до цього 

ризику у зв'язку з вимогами вiдносно використання її вiльних грошових коштiв. Управлiння 



ризиком лiквiдностi здiйснюється Компанiєю щомiсячно за допомогою аналiзу прогнозiв 

грошових потокiв Компанiї на майбутнi перiоди. За розрахунками загальний коефiцiєнт 

лiквiдностi (платоспроможностi) Компанiї станом на 31.12.2017 р. та 31.12.2018 р. становить 

0,773 та 0,794  проти  оптимального значення 1,0-2,0, вiдповiдно, при такому рiвнi абсолютної 

лiквiдностi Компанiя може несвоєчасно проводити розрахунки зi своїми боргами.  

 

Управлiння капiталом 

Компанiя розглядає статутний капiтал, прибуток i позиковий капiтал як основнi джерела 

формування капiталу. Також Компанiя може погашати заборгованiсть за допомогою кредитiв, 

наданих акцiонерами, чи шляхом зовнiшнього фiнансування. Завданням Компанiї при 

управлiннi капiталом є забезпечення здатностi продовжувати функцiонувати на безперервнiй 

основi з метою одержання прибутку для акцiонерiв i вигiд для iнших зацiкавлених осiб, а також 

для забезпечення фiнансування Компанiї. 

Керiвництво постiйно контролює структуру капiталу Компанiї та може коригувати свою 

полiтику та цiлi управлiння капiталом з урахуванням змiн в операцiйному середовищi, 

тенденцiях ринку або стратегiї розвитку. 

 

Керiвник                                                                    М. А. Костiв  

 

Головний бухгалтер                                                   Б. Б. Хамуляк  

 



XV. Відомості про аудиторський звіт 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Господарське товариство з 

обмеженою вiдповiдальнiстю, 

аудиторська фiрма "УкрЗахiдАудит" 

2 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

20833340 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

79021, м. Львiв, вул. 

Кульпаркiвська, б. 172, кв. 52. 

4 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

0541 

5 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 325/5, дата: 26.05.2016 

6 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2018 по 31.12.2018 

7 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

02 - із застереженням 

8 Пояснювальний параграф (за наявності)  

9 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 33/1, дата: 28.08.2018 

10 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 19.03.2019, дата 

закінчення: 18.04.2019 

11 Дата аудиторського звіту 18.04.2019 

12 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

30 000,00 

13 Текст аудиторського звіту  

Аудиторська фiрма УкрЗахiдАудит 

Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi  

№0541 вiд 26.01.2001р. №158 (дiйсне до 24.09.2020 р.) 

 адреса: 79011, м. Львiв, вул. I. Рутковича, 7, офiс 11а  тел (+032) 225-68-70, тел / факс (+032) 

225-68-80  

e-mail: UkrZahidAudyt@mail.lviv.ua; офiцiйний сайт: www.uza-audyt.com.ua    

             п / рахунок 26007011071804 у ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365 

ЄДРПОУ 20833340, КОАТУУ 4610136300,  КОПФГ 240 

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК  

(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 

щодо фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства  

"Львiвський електроламповий завод "Iскра" станом на 31 грудня 2018 року 

 

Адресат аудиторського висновку: 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку. 

Власники цiнних паперiв, управлiнський персонал Приватного акцiонерного                                 

товариства "Львiвський електроламповий завод "Iскра" 

 

I. Звiт з аудиту фiнансової звiтностi 

Думка iз застереженням 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "Львiвський 



електроламповий завод "Iскра" (надалi - ТОВАРИСТВО), що включає баланс (Звiт про 

фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2018 року, звiт про фiнансовi результати (звiт про 

сукупний дохiд) за 2018 рiк, звiт про рух грошових коштiв (прямим методом) за 2018 рiк, звiт 

про власний капiтал за 2018 рiк,  примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2018 рiк, що 

мiстять стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки 

ТОВАРИСТВА.   

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного у роздiлi "Основа для думки iз 

застереженням" нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається вiдображає достовiрно, в усiх 

суттєвих аспектах фiнансовий стан ТОВАРИСТВА станом на 31 грудня 2018 р. та його 

фiнансовi результати  i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) та вiдповiдає вимогам Закону України 

"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi вiд 16.07.1999р. № 996-ХIV щодо 

складання фiнансової звiтностi. 

 

Основа для думки iз застереженням 

Пiдставою для висловлення думки iз застереженням є:  

1. При складаннi фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2018 р. аудитори не спостерiгали за 

iнвентаризацiєю активiв та зобов'язань. Беручи до уваги характер ведення господарської 

дiяльностi ТОВАРИСТВА, а також внаслiдок згаданого обмеження обсягу аудиту, ми не мали 

змоги переконатися в достовiрностi даних про кiлькiсть активiв i зобов'язань станом на 

зазначену дату. 

Для пiдтвердження достовiрностi вiдображення необоротних активiв у складi Балансу 

ТОВАРИСТВА станом на 31.12.2018 року, ми керувалися  даними iнвентаризацiї  в частинi 

оборотних активiв i поточних зобов'язань (незавершеного виробництва, грошових коштiв i 

документiв, товарно-матерiальних цiнностей, малоцiнних i швидкозношуваних предметiв, 

готової продукцiї, дебiторської i кредиторської заборгованостi, бланкiв суворого облiку, 

розрахункiв з покупцями i замовниками, витрат i доходiв майбутнiх перiодiв, забезпечень 

майбутнiх витрат i платежiв), необоротних активiв (основних засобiв та нематерiальних 

активiв), що була проведена вiдповiдно до наказу ТОВАРИСТВА № 1/508/01-07 вiд 

16.11.2018р. "Про проведення iнвентаризацiї на ПрАТ "Львiвський електроламповий завод 

"Iскра".  

2. ТОВАРИСТВО станом на 31.12.2018 року облiковує у складi рахунку 143 "Iнвестицiї 

непов'язаним сторонам" довгостроковi фiнансовi iнвестицiї (iншi фiнансовi iнвестицiї) у сумi 3 

636 тис. грн., в т.ч.: ПАТ ЛЗ "РЕМА" в сумi 2 291 тис. грн., ТзОВ НДI "РЕМА" в сумi 1 345 

тис. грн. Станом на 31.12.2018р. аудиторам не вдалося отримати достатнi i належнi 

аудиторськi докази щодо цього, що балансова вартiсть фiнансових iнвестицiй вiдрiзняється вiд 

їх справедливої вартостi.  

 

         Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, 

огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, що прийнятi в якостi нацiональних 

згiдно з рiшенням Аудиторської палати України вiд 08.06.2018 р. № 361, зокрема 

Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА) 700 (переглянутий) "Формування думки та складання 

звiту щодо фiнансової звiтностi", 705 (переглянутий) "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного 

аудитора", 706 (переглянутий) "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi 

незалежного аудитора", а також Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та 

аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017 р. № 2258-VIII, Закону України "Про акцiонернi 

товариства" вiд 17.09.2008 р. № 514-VI. Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами 

викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. 

Ми  є  незалежними  по  вiдношенню до ТОВАРИСТВА згiдно з Кодексом Етики 

Професiйних Бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв ("Кодекс 

РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової 



звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики  вiдповiдно  до  цих  вимог  та  Кодексу  

РМСЕБ.  Ми  вважаємо,  що  отриманi  нами аудиторськi докази є достатнiми i 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням. 

 

Iнша iнформацiя 

Управлiнський персонал ТОВАРИСТВА несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша 

iнформацiя включає звiт керiвництва, який мiстить звiт про корпоративне управлiння 

ТОВАРИСТВА (але не включає окрему фiнансову звiтнiсть та наш аудиторський звiт щодо 

цiєї фiнансової звiтностi), яку ми отримали до дати цього аудиторського звiту 

Наша думка щодо фiнансової звiтностi ТОВАРИСТВА не поширюється на iншу iнформацiю i 

ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.  

У зв'язку з аудитом фiнансової звiтностi ТОВАРИСТВА нашою вiдповiдальнiстю є 

ознайомитися з iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть 

мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час 

аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення. Якщо, на 

основi проведеної нами роботи,  ми  доходимо  висновку,  що  iснує  суттєве  

викривлення  цiєї  iншої  iнформацiї ТОВАРИСТВА,  ми зобов'язанi повiдомити про цей 

факт. Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було включити до звiту. 

Система бухгалтерського облiку ТОВАРИСТВА є адекватною. У ТОВАРИСТВI 

застосовуються процедури внутрiшнього контролю (аудиту). Система управлiння ризиками 

ТОВАРИСТВА є прийнятною. 

 

Ключовi питання аудиту 

Ключовi питання аудиту - це питання, що, на наше професiйне судження, були значущими пiд 

час нашого аудиту фiнансової звiтностi ТОВАРИСТВА за поточний перiод. Цi питання 

розглядалися в контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та при формуваннi 

думки щодо неї; при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Крiм питань, 

викладених у роздiлi "Основа для думки iз застереженням", ми визначили, що немає iнших 

ключових питань аудиту, iнформацiю щодо яких слiд надати в нашому звiтi. 

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваження, 

за фiнансову звiтнiсть.  

Управлiнський персонал ТОВАРИСТВА несе вiдповiдальнiсть за подання цiєї фiнансової 

звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та за таку 

систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, 

щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень 

внаслiдок шахрайства або помилки. 

При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал ТОВАРИСТВА несе 

вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi ТОВАРИСТВА продовжувати свою дiяльнiсть на  

безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi 

дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для 

бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати 

ТОВАРИСТВА чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. 

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями у ТОВАРИСТВI, несуть вiдповiдальнiсть за 

нагляд за процесом фiнансового звiтування ТОВАРИСТВА. 

 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 

Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть 

ТОВАРИСТВА у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або 

помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є 

високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, 



завжди виявить суттєве викривлення,  

якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 

вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони 

можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї 

фiнансової звiтностi ТОВАРИСТВА. 

 Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та 

професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми: 

           - iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi 

ТОВАРИСТВА внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi 

процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми 

та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого 

викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, 

оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi 

твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю; 

            - отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю ТОВАРИСТВА, що 

стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не 

для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю; 

           - оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик ТОВАРИСТВА та 

об?рунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених 

управлiнським персоналом; 

         - доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 

припущення про безперервнiсть дiяльностi ТОВАРИСТВА, як основи для бухгалтерського 

облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва 

невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї 

продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої 

суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних 

розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є 

неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських 

доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть 

примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi; 

         - оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi ТОВАРИСТВА 

включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та 

подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб  

досягти достовiрного вiдображення. 

         Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями в ТОВАРИСТВI, 

iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi 

результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi 

нами пiд час аудиту. 

         Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями у ТОВАРИСТВI, 

твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм 

про всi стосунки й iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають 

на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв. 

         З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено 

найвищими повноваженнями у ТОВАРИСТВI, ми визначили тi, що мали  

найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто  

тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в своєму звiтi аудитора крiм 

випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого 

питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд 

висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть 

очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi. 

 



II. Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв 

1. Вступний параграф  

Повна назва: Приватне акцiонерне товариство "Львiвський електроламповий  завод "Iскра". 

Код ЄДРПОУ: 00214244. 

Мiсцезнаходження: 79066, Україна, Львiвська область, м. Львiв, Сихiвський р-н, вул. 

Вулецька, буд. 14. 

Державну реєстрацiю  ТОВАРИСТВА  проведено 31.01.1994р., 25.03.2005 р. виконавчим 

комiтетом Львiвської мiської ради Львiвської областi за                          № 1 415 120 

0000 004033 (дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та 

фiзичних осiб-пiдприємцiв зазначена згiдно виписки з Єдиного державного реєстру 

юридичних осiб,фiзичних осiб-пiдприємцiв та  громадських формувань, що видана 23.05.2017 

року). 

Основний вид дiяльностi ТОВАРИСТВА за звiтний перiод: код КВЕД 27.40 "Виробництво 

електричного освiтлювального устаткування" 

Вiдповiдальними особами за ведення фiнансово-господарської дiяльностi ТОВАРИСТВА 

протягом перiоду, що пiдлягав перевiрцi, були: 

     Керiвник - Костiв Мирон Андрiйович - призначений генеральним директором-головою 

правлiння ПАТ "Iскра" з 29.04.2015р (протокол  загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Iскра № 23 

вiд 29.04.2015р., наказ "По особовому складу" №1/418/01-03к вiд 29.04.2015р.) 

    В.о фiнансовий директор-головний бухгалтер - Хамуляк Богдана Богданiвна (наказ "По 

особовому складу" 1/1619/01-03к вiд 16.12.2010р.) 

         Станом на 31.12.2018р. ТОВАРИСТВО має вiдкритi поточнi рахунки в нацiональнiй 

та iноземнiй валютах у розрiзi банкiв : 

№ Назва банку Код валюти 

   UAH  RUB EUR USD PLN BYN 

  980 643 978 840 985 933 

1  АБ "Дiамантбанк" 2600032904216 2600032904216 2600032904216 

   

2 АТ "ОТП Банк" 26003101300437 26003101300437 26000201300437

 26003101300437   

 АТ "ОТП Банк" 26005002300437 26005002300437 26005002300437

 26005002300437   

 АТ "ОТП Банк" 26004003300437  26004003300437    

 АТ "ОТП Банк"  26006001300437 26006001300437 26006001300437

   

3 АТ "Таскомбанк" (ПАТ "ВiЕс Банк") 26008000005145 26008000005145

 26008000005145 26008000005145 26008000005145  

№ Назва банку Код валюти 

   UAH  RUB EUR USD PLN BYN 

  980 643 978 840 985 933 

4 Львiв. Вiддi-лення ЦФ ПАТ "Кредобанк" 26006010613 26006010613 26006010613

 26006010613   

 Львiв. Вiддi-лення ЦФ ПАТ "Кредобанк"  26006055870271 26006055870271

 26006055870271   

 Львiв. Вiддi-лення ЦФ ПАТ "Кредобанк"  26008060048643 26008060048643

 26008060048643   

5 ПАТ "Банк "Український капiтал" 260090801300 260090801300

 260090801300 260090801300   

6 Вiддiлення "Львiвська ОД"ПАТ "Мiський коме-рцiйний банк" 260033454901 

 260033454901 260033454901   

7 ВАТ "Родовiд банк"(Перкомбанк) 260056721 260056721  260056721 



  

8 ПАТ "Банк "Професiйногоiнвестування" 26009041080000    

  

9 ПАТ "Укрсоцбанк" 26009010736878 26006011060160 26000010736963

 26009010736919 26000011060177  

 ПАТ "Укрсоцбанк" 26008011569551      

 ПАТ "Укрсоцбанк" 26044011569560      

 ПАТ "Укрсоцбанк" 26043011550611      

 ПАТ "Укрсоцбанк" 26040011550294      

 ПАТ "Укрсоцбанк"  26006011060193     

 ПАТ "Укрсоцбанк"  26004011060203     

 ПАТ "Укрсоцбанк"  26007011060211     

 ПАТ "Укрсоцбанк"  26004011060225     

 ПАТ "Укрсоцбанк"  26007011060233     

 ПАТ "Укрсоцбанк"  26006011060256     

 ПАТ "Укрсоцбанк"  26002011060272     

 ПАТ "Укрсоцбанк"  26005011060279     

 ПАТ "Укрсоцбанк"  26004011060322     

 ПАТ "Укрсоцбанк"  26007011060341     

10 ТВБВ №10013/03 фiлiї - Львi-вського обла-сного управ-лiння АТ "Ощадбанк"

 26000301520052 26000301520052 26000301520052 26000301520052

 26000301520052 26000301520052 

 ТВБВ №10013/03 фiлiї - Львi-вського обла-сного управ-лiння АТ "Ощадбанк"

 260044301520052      

 ТВБВ №10013/03 фiлiї - Львi- вського обла-сного управ-лiння АТ "Ощадбанк"

 26040300551703      

2. Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї про активи, зобов'язання та чистий 

прибуток (збиток) 

2.1. ТОВАРИСТВО на дату Балансу має нематерiальнi активи, залишкова вартiсть яких 

становить 15 176 тис. грн. (первiсна вартiсть нематерiальних активiв складає 15514 тис. грн., 

накопичена амортизацiя складає 338тис.грн.) Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв 

у бухгалтерському облiку  проводиться  прямолiнiйним методом, що вiдповiдає вимогам 

МСБО 38 "Нематерiальнi активи", облiковiй полiтицi ТОВАРИСТВА та ст. 138.3 Податкового 

кодексу України. 

2.2. ТОВАРИСТВО на дату Балансу має власнi основнi засоби,оцiнка та критерiї визнання 

основних засобiв в загальному вiдповiдають вимогам МСБО 16 "Основнi засоби".  Залишкова 

вартiсть основних засобiв на дату Балансу  складає 116 902 тис. грн.(первiсна вартiсть 

основних засобiв складає 306 074 тис. грн., накопичена амортизацiя складає 189 172 тис. грн.) 

Надходження, реалiзацiя основних засобiв, а також результати iнвентаризацiї вiдображенi у 

вiдповiдностi з вимогами  МСБО 16 "Основнi засоби". 

Iнвентаризацiя основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей проведена в ТОВАРИСТВI 

згiдно  наказу ТОВАРИСТВА №1/508/01-07 вiд 16.11.2018р. "Про проведення iнвентаризацiї 

на ПрАТ "Львiвський електроламповий завод "Iскра" на виконання Закону України "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. № 996-ХIV, 

постанови Кабiнету Мiнiстрiв України "Про затвердження порядку подання фiнансової 

звiтностi" вiд  28.02.2000 р. № 419 та Положення про iнвентаризацiю активiв та зобов'язань, 

затвердженого наказом мiнiстерства фiнансiв України вiд 02.09.2014  № 879. 

Протягом  2018 року ТОВАРИСТВО при нарахуваннi амортизацiї  основних засобiв та iнших 

необоротних матерiальних активiв використовувало прямолiнiйний метод нарахування 

амортизацiї. Методика розрахунку суми амортизацiї вiдповiдає вимогам МСБО 16 "Основнi 

засоби"  та статтi138.3 Податкового кодексу України вiд 2 грудня 2010 року № 2755-VI з 



наступними змiнами i доповненнями, а також обранiй облiковiй полiтицi.  

2.3. Оцiнка та визнання фiнансових iнвестицiй на дату Балансу здiйсненi ТОВАРИСТВОМ у 

вiдповiдностi з вимогами МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi  

та спiльнi пiдприємства". На дату балансу у складi довгострокових фiнансових iнвестицiй   

облiковуються iншi фiнансовi iнвестицiї на загальну суму 3 636 тис. грн. 

2.4. Протягом 2018р. критерiї визнання запасiв ТОВАРИСТВА та їх первiсна оцiнка) за 

iсторичною собiвартiстю) вiдповiдали вимогам МСБО 2 "Запаси". На дату формування рiчної 

фiнансової звiтностi вартiсть запасiв ТОВАРИСТВА становить 144 347 тис. грн., в тому числi: 

- виробничi запаси в сумi 81 977 тис. грн.; 

- незавершене виробництво в сумi 38 787 тис. грн.; 

- готова продукцiя в сумi 20 930 тис. грн.; 

- товари в сумi 2 633 тис. грн. 

2.5. Векселi одержанi вiдображенi у складi оборотних активiв ТОВАРИСТВА, на звiтну дату 

склали 569 839 тис. грн. 

2.6. Оцiнка та визнання дебiторської заборгованостi у ТОВАРИСТВI здiйснюється вiдповiдно 

до вимог МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", з урахуванням особливостей оцiнки та розкриття 

iнформацiї щодо дебiторської заборгованостi встановлених iншими МСБО (МСФЗ).  

У складi  дебiторської заборгованостi на звiтну дату  облiковується заборгованiсть в сумi 706 

517 тис. грн., в тому числi: 

- дебiторська заборгованiсть за продукцiю, роботи, послуги  у сумi 567 897 тис. грн.; 

- дебiторська заборгованiсть за виданими авансами в сумi 4 011 тис. грн.; 

- дебiторська заборгованiсть з бюджетом 10 тис. грн.; 

- iнша поточна  дебiторська заборгованiсть в сумi 134 599 тис. грн.; 

Iншi оборотнi активи склали на звiтну дату суму 342 тис. грн. 

2.7. Грошi та їх еквiваленти, вiдображенi у складi оборотних активiв ТОВАРИСТВА, 

вiдповiдно до    банкiвських виписок з рахункiв ТОВАРИСТВА у банкiвських установах на 

звiтну дату склали 1 306 тис. грн.  

2.8. Заявлений та сплачений статутний капiтал ТОВАРИСТВА на звiтну дату складає 8 771 

038,50 грн., подiлений на 35 084 154 простих iменних акцiї однiєї серiї номiнальною вартiстю 

0,25грн. Розмiр статутного капiталу, що вiдображений у фiнансовiй звiтностi ТОВАРИСТВА 

на дату Балансу, вiдповiдає розмiру, що визначений новою редакцiєю статуту приватного 

акцiонерного товариства "Львiвський електроламповий завод "Iскра", затвердженого 

рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства "Iскра", протокол 

№ 25 вiд 26.04.2017року. 

2.9. Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань протягом 2018 р. та на дату Балансу в загальному 

здiйснювалась в ТОВАРИСТВI у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти". 

2.10. Довгостроковi зобов'язання i забезпечення  ТОВАРИСТВА складають 122 934 тис. грн., 

що становить 7,89 % вiд загальної суми пасивiв, в тому числi: 

- вiдстроченi податковi зобов'язання в сумi 681 тис. грн.; 

- довгостроковi кредити банкiв в сумi 118 805  тис. грн.; 

- довгостроковi забезпечення в сумi 3 448тис. грн.  

2.11. Поточнi зобов'язання i забезпечення ТОВАРИСТВА складають                      1 790 

707 тис. грн. До складу поточних зобов'язань ТОВАРИСТВА вiднесено: 

- короткостроковi кредити банкiв у сумi 335 155 тис. грн.; 

- векселi виданi у сумi 2 712 тис. грн.; 

          - поточну кредиторську заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями у сумi 

134 552 тис. грн.; 

- поточну кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги у сумi  

 1 284 605 тис. грн.; 

- поточну кредиторську заборгованiсть за розрахунками з бюджетом  у сумi 6 354 тис. 

грн.; 



- поточну кредиторську заборгованiсть за розрахунками зi страхування у сумi  265 тис. 

грн.; 

- поточну кредиторську заборгованiсть за розрахунками з оплати працi у сумi 5 503 тис. 

грн.; 

- поточну кредиторську заборгованiсть за одержаними авансами у сумi      3 613 тис. 

грн.; 

- iншi поточнi зобов'язання у сумi 147 948 тис. грн. 

2.12. Доходи ТОВАРИСТВА, вiдображенi у Звiтi по фiнансовi результати (звiтi про сукупний 

дохiд) за 2018 р., визначаються вiдповiдно до вимог МСБО (МСФЗ). 

Оцiнка та критерiї визнання витрат ТОВАРИСТВА протягом 2018 р. вiдповiдають вимогам 

МСБО (МСФЗ). 

Вiдображенi у Звiтi про фiнансовi результати доходи, витрати та балансовий прибуток 

(збиток) ТОВАРИСТВА вiдповiдають даним аналiтичного та синтетичного облiку.  

         Непокритий збиток ТОВАРИСТВА станом на 31.12.2018 р. становить            (-364 

347 тис. грн.), що узгоджується iз залишками непокритого збитку на початок  

звiтного року у сумi (-356 535 тис. грн.), сумою збитку, вiдображеного у звiтi про фiнансовi 

результати за 2018 р. (-7 962 тис. грн.), iншими змiнами в капiталi в сумi 130 тис. грн. 

Чистий фiнансовий результат (збиток) ТОВАРИСТВА за 2018 р. склав           (-7 962) тис. 

грн., в т.ч.: 

 - валовий прибуток вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склав     13 374 тис. грн.; 

-  фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi (прибуток) склав (-6 662 тис. грн); 

- фiнансовий результат вiд фiнансових i iнших операцiй (збиток) склав                     (-50 

760 тис. грн). 

 

3. Аналiз показникiв фiнансового стану ТОВАРИСТВА 

3.1. Аналiз показникiв фiнансового стану проведено на пiдставi даних Балансу станом на 

31.12.2018 р. та Звiту про фiнансовi результати за 2018 рiк. 

Розрахунок показникiв фiнансового стану наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 

Показники На початок року На кiнець року Оптимальне значення 

Коефiцiєнти лiквiдностi: 

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,000 0,000 0,25-0,5 

Коефiцiєнт покриття (загальної лiквiдностi) 0,773 0,794 1,0-2,0 

Коефiцiєнти фiнансової стабiльностi : 

Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi -0,254 -0,228 0,25-0,5 

Коефiцiєнт структури капiталу -4,930 -5,382 0,5-1,0 

Результати аналiзу окремих показникiв фiнансового стану ТОВАРИСТВА дають пiдстави 

зробити такi висновки: 

- коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує, яка частина поточних зобов'язань може бути 

погашена негайно. Нормативне значення коефiцiєнта повинно бути бiльше 0. Розраховане 

значення цього показника станом на 31.12.2018 р. свiдчить про недостатнiсть найлiквiднiших 

активiв ТОВАРИСТВА для покриття поточних зобов'язань; 

- коефiцiєнт покриття (загальної лiквiдностi) показує яка сума поточних активiв пiдприємства 

припадає на одну гривню поточних зобов'язань. Нижня межа коефiцiєнта дорiвнює 1. 

Значення коефiцiєнта на дату балансу свiдчить про недостатнiсть у ТОВАРИСТВА оборотних 

коштiв для покриття всiх поточних зобов'язань; 

- коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або незалежностi, або автономiї) показує ступiнь залежностi 

пiдприємства вiд позикових коштiв. Його рекомендоване значення повинно бути не менше нiж 

0,25. Цей показник свiдчить про те, що ТОВАРИСТВО впродовж 2018 р. було залежним вiд 

зовнiшнiх джерел фiнансування, вагома частина кредиторської заборгованостi на дату балансу 

не може бути погашеною за рахунок власних джерел без залучення позикових коштiв. 



Значення цього показника на дату балансу  є нижчим вiд рекомендованого значення; 

- коефiцiєнт структури капiталу (покриття зобов'язань власним капiталом або фiнансування) 

характеризує недостатнiсть власного капiталу для покриття своїх зобов'язань. Розраховується 

як вiдношення зобов'язань до власного капiталу. Чим нижче значення цього показника, тим 

бiльш стiйким та стабiльним є фiнансовий стан ТОВАРИСТВА.  

 

4. Думка аудитора щодо iншої допомiжної iнформацiї, в тому числi щодо корпоративного 

управлiння ТОВАРИСТВА           

          4.1. Вiдповiдно до МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в 

документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть" пiд час здiйснення аудиту 

суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою 

iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з 

фiнансовою звiтнiстю, не виявлено. 

 4.2. Вiдповiдно до ст. 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 

23.02.2006 р. № 3480-IV пiд час проведення аудиту нами перевiрено звiт про корпоративне 

управлiння ТОВАРИСТВА у частинi наявностi: кодексу корпоративного управлiння 

ТОВАРИСТВА; пояснень iз сторони ТОВАРИСТВА, вiд яких частин кодексу корпоративного 

управлiння ТОВАРИСТВО вiдхиляється i причини таких вiдхилень; iнформацiя про проведенi 

загальнi збори акцiонерiв ТОВАРИСТВА та загальний опис прийнятих на зборах рiшень; 

персональний склад наглядової ради ТОВАРИСТВА, iнформацiю про проведенi засiдання та 

загальний опис прийнятих на них рiшень. 

Результати виконання аудиторських процедур, з метою висловлення думки щодо iнформацiї у 

звiтi про корпоративне управлiння ТОВАРИСТВА дають можливiсть сформулювати судження 

щодо вiдповiдностi вимогам ст. 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок": 

опису основних характеристик  

систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками ТОВАРИСТВА; перелiку осiб, якi 

прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй ТОВАРИСТВА; iнформацiї 

про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах 

ТОВАРИСТВА; порядку призначення та звiльнення посадових осiб ТОВАРИСТВА; 

повноваження посадових осiб ТОВАРИСТВА. 

4.3. Вiдповiдно до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при 

аудитi фiнансової звiтностi" аудиторський ризик суттєвого викривлення фiнансової звiтностi, 

розрахований у робочих документах аудитора, iдентифiкований та оцiнений як середнiй та 

складається з: властивого ризику (середнiй рiвень), ризик контролю (середнiй рiвень) та ризик 

невиявлення (середнiй рiвень).  

 

5. Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного 

року та могли б вплинути на фiнансово-господарський стан ТОВАРИСТВА та призвести до 

значної змiни вартостi його цiнних паперiв 

5.1. За результатами аудиту встановлено iнформацiю про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного 

перiоду та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан ТОВАРИСТВА та призвести до 

значної змiни вартостi його цiнних паперiв визначених ст. 41 Закону України "Про цiннi 

папери та фондовий ринок": 

          5.1.1. Через вiдсутнiсть кворуму за результатами реєстрацiї акцiонерiв, рiчнi Загальнi 

збори, що були  скликанi на 24.04.2018р., не були правомочними, i не вiдбулися. Позачерговi 

Загальнi збори ТОВАРИСТВА у 2018р. не проводились. 

5.1.2. Господарським судом Львiвської областi 09.03.2017 р. винесена ухвала про порушення 

провадження у справi про банкрутство Публiчного акцiонерного товариства "Iскра" за заявою 

кредитора - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Львiвський завод РЕМА" . Справа про 

порушення провадження у справi про банкрутство № 914/355/17 розглядалася Господарським 

судом Львiвської областi. Причинами порушення провадження у справi про банкрутство ПАТ 



"Iскра" є невиконання рiшення Господарського суду Львiвської областi вiд 15.03.2016 р. у 

справi № 914/3200/15. Загальна сума вимог iнiцiюючого кредитора  

становить 1 831 200,26 грн. 

          Постановою Верховного Суду України вiд 26.02.2018 р. по справi № 914/355/17, де 

iнiцiюючий кредитор-ТзОВ "Львiвський завод "Рема", боржник ПАТ Львiвський 

електроламповий завод "Iскра",кредитор ПАТ "Мегабанк" розглянув касацiйнi скарги ТзОВ 

"Львiвський завод "Рема" та ПАТ "Мегабанк" на постанову Захiдного апеляцiйного 

господарського суду вiд 17.12.2018р. за заявою ТзОВ "Львiвський завод "Рема" про 

порушення справи про банкрутство 

ПрАТ Львiвський електроламповий завод "Iскра". 

          22.12.2018 р. та 26.12.2018 р. вiдповiдно ТзОВ "Львiвський завод "Рема"  i ПАТ 

"Мегабанк" звернулися безпосередньо до касацiйного господарського суду у складi 

Верховного суду з касацiйними скаргами на постанову Захiдного апеляцiйного господарського 

суду вiд 17.12.2018р. у справi  № 914/355/17. 

          Верховний суд дiйшов висновку про залишення без задоволення касацiйних скарг 

ТзОВ "Львiвський завод "Рема"  i ПАТ "Мегабанк" та залишив без змiн постанову Захiдного 

апеляцiйного господарського суду вiд 17.12.2018р. у справi  № 914/355/17, як такої, що 

прийнята з правильним застосуванням норм матерiального та процесуального права. 

 

 

6. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму 

Повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв: Господарське 

товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю, аудиторська фiрма "УкрЗахiдАудит".  

Код за ЄДРПОУ: 20833340. 

Номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi, якi мають право 

проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi: № 0541. 

Номер та дата видачi Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi, виданого АПУ: 

Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0600, вiдповiдно до рiшення АПУ вiд 

26.05.2016 р. № 325/5. 

Прiзвище, iм'я, по батьковi аудитора, який проводив аудиторську перевiрку, та серiя, номер, 

дата видачi сертифiката аудитора, виданого АПУ:  

Озеран Володимир Олександрович, сертифiкат серiї А № 003519, виданий 25.06.1998 р. 

Корягiн Максим Вiкторович, сертифiкат серiї А № 003405, виданий 25.06.1998 р. 

Мiсцезнаходження юридичної особи: 79021, м. Львiв, вул. Кульпаркiвська, б. 172, кв. 52. 

Фактичне мiсце розташування юридичної особи: 79011, м. Львiв, вул. Рутковича, 7, офiс 11а.  

     

    7. Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту 

Аудиторською фiрмою "УкрЗахiдАудит" згiдно договору № 33/1 вiд                        28 

серпня 2018 р. проведена аудиторська перевiрка. 

Роботи були розпочатi 19 березня 2019 р. та закiнченi 18 квiтня 2019 р., про що складений акт 

приймання-передачi результатiв надання професiйних послуг. 

Фiнансовi звiти наведенi у додатках. 

Аудиторський висновок вiддруковано у двох  примiрниках, з яких один передано 

ЗАМОВНИКУ, другий - ВИКОНАВЦЮ. 

 

Аудитор (сертифiкат серiї А № 003519)    В. О. Озеран 

 

Виконавчий директор, 

Аудитор (сертифiкат серiї А № 003405)    М. В. Корягiн  

М.П. 

 



Аудиторський висновок наданий 18 квiтня 2019 року 

Вих. № 118, м. Львiв  

 

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Наскiльки менi вiдомо, головi правлiння - генеральному директору Костiву Мирону 

Андрiйовичу, рiчна фiнансова звiтнiсть емiтента за 2018 рiк, пiдготовлена вiдповiдно до 

стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України <Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi>, мiстить достовiрне та об'єктивне 

подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента у 

рамках  фiнансової звiтностi, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та 

об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан 

емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими емiтент стикається у 

своїй господарськiй дiяльностi. 

Костiв М.А. 

 


