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Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до 
Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії.
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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

 

1. Загальні відомості
 
1.1. Повне найменування емітента  Публічне акціонерне товариство "ІСКРА"
 
1.2. Організаційно-правова форма емітента  Публічне акціонерне товариство
 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента

 00214244

 
1.4. Місцезнаходження емітента  79066, Львівська, Сихівський, м.Львів, вул.Вулецька, буд.14
 
1.5. Міжміський код, телефон та факс 
емітента

 (032) 2454306, 2454320

 
1.6. Електронна поштова адреса емітента  Office@iskra.com.ua
 

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

видання)
 (дата)

2.3. Річна інформація розміщена на 
власній сторінці

 www.iskra.bfg.lviv.ua  

  (адреса сторінки)  (дата)

mailto:Office@iskra.com.ua
http://www.iskra.bfg.lviv.ua


Зміст

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

X

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

X

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

 

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за 
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у 
складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
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в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 
іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

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

 

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

 

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

 

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

X

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

X

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

 

30. Примітки
1) "Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь - яких об'єднань пiдприємств" вiдсутнi, оскiльки ПАТ станом на 
01.01.2012 року не входить в будь - якi обєднання. 
1.е) "Iнформацiя про рейтингове агенство" вiдсутня, товариство у статутному капіталі не має державної частки. 
5. немає ні юридичних, ні фізичних осіб, які б володіли 10% і більше акцій емітента.
9.б) облігації не випускались; 9.в) інші цінні папери не випускались; 9.г) похідні цінні папери не випускались; 9. г)
викуп власних акцій не здійснювався.
11. г-г) розширена інформація подана у описі бізнесу.
12. інформація відсутня.
15-19. іпотечні цінні папери не випускались.
20-24 відомості ФОН не розглядались.
29. звіт не надається.
"Iнформацiя про дивiденди" вiдсутня, так як дивiденди за 2012 рiк не нараховувались i не виплачувались. 
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" вiдсутня, так як облiгацiї товариством не випускались. 
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" вiдсутня, так як iншi цiннi папери товариством не 
випускались. 
"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду " вiдсутня, так як викуп власних акцiй протягом 
звiтного перiоду не здiйснювався. 
"Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв" вiдсутня , так як боргових 
цiнних паперiв товариство не випускало. 
"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" вiдсутня, так як товариство iпотечних облiгацiй не випускало. 
"Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" вiдсутня, так як iпотечних сертифiкатiв товариство не 
випускало. 
"Iнформацiя про ФОН" вiдсутня, так як ФОН не створювався. 
"Звiт про стан обєкта нерухомостi" вiдсутнiй, так як товариство не випускало цiльових облiгацiй виконання 
зобовязань за якими забезпечене обєктами нерухомостi
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3. Основні відомості про емітента

 
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування Публічне акціонерне товариство "ІСКРА"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ "Іскра"

3.1.3. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс 79066

3.1.5. Область, район Львівська, Сихівський

3.1.6. Населений пункт м.Львів

3.1.7. Вулиця, будинок вул.Вулецька, буд.14
 
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва АО1777452

3.2.2. Дата державної реєстрації 31.01.1994

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комітет Львівської міської ради

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 8771038,50

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 8771038,50
 
3.3. Банки, що обслуговують емітента

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

Фiлiя "Захiдне РУ"АТ"Банк"Фiнанси та Кредит"

3.3.2. МФО банку 325923

3.3.3. Поточний рахунок 26000013891980

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

Фiлiя "Захiдне РУ"АТ"Банк"Фiнанси та Кредит"

3.3.5. МФО банку 325923

3.3.6. Поточний рахунок 2600001389198
 

3.4. Основні види діяльності Виробництво електричного освітлювального 
устаткування; 27.40, Оптова торгівля побутовими 
електротоварами й електронною апаратурою побутового 
призначення для приймання, записування, 
відтворювання звуку й 46.43, Оптова торгівля меблями, 
килимами, освітлювальним приладдям; 46.47
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3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності(*)

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

1 2 3 4 5
Торговий патент 008197 01.04.2011 ДПІ у Синівському районі м. Львова 31.03.2016
Опис Торговий патент на право здійснення торговельної діяльності, діяльності з надання побутових послуг, діяльності готівкових

валютних цінностей, діяльності з надання послуг у сфері грального бізнесу
Вiдпуск прекурсорiв 580299 09.08.2011 Державний комiтет України з питань контролю за 

наркотиками
28.02.2016

Опис Придбання , зберiгання ,вiдпуск, перев.прекурсорiв "Перелiк наркотичних засобiв псих речовин i прекурсорiв".
Роздрібна торгівля алкогольними напоями 070231 24.10.2012 ДПІ у Синівському районі м. Львова 25.10.2013
Опис Ліцензія на роздрібну торгівлю алкогольними напоями

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.

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



3.8. Інформація про органи управління емітента

Управління Товариством здійснюється Загальними зборами акціонерів, Правління, Наглядова рада, Ревізійна 
комісія.
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4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

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

учасника

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

(від загальної кількості) 
ФДМУ 00032945 Україна, 01133, Київська, Пчерський, м.Київ, 

Кутузова,18/9
0,000000

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

(від загальної кількості) 
Усього 0,000000

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

Середньооблiкова чисельнiсть штатних прцiвникiв облiкового складу (осiб)-1872
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб)-220
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб)-0
Фонд оплати працi-всього (тис.грн )-56849,4
Вiдповiдно до плану комплектування ПАТ"Iскра" персоналом з урахуванням перспектив розвитку та 
впровадження нової технiки та технологiї i з метою виготовлення якiсної продукцiї на пiдприємствi постiйно 
проводяться навчання працюючих.
Навчання здiйснюються вiдповiдно до Системи управлiння якiстю "Методика планування навчання i оцiнювання 
персоналу"," Положення про професiйне навчання кадрiв на виробництвi",затверджене наказом Мiнiстерства працi
та соцiальної полiтики України. Крiм навчання на пiдприємствi для освоєння навикiв при роботi з пiдвищеною 
небезпекою працiвники пiдприємства скеровуються в учбово-курсовi кабiнети та учбовi заклади.
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6. Інформація про посадових осіб емітента
  6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада Генеральний директор-Голова Правлiння

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

Костiв Мирон Андрiйович

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

КА, 418706, 21.04.1997, Галицьким РВЛМУУМВС 
України у Львiвськiй областi

6.1.4. Рік народження** 1967

6.1.5. Освіта** Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 22

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

ВАТ "Iскра"- в. о. Генерального директора -Голови 
Правлiння
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6.1.8. Опис Генеральний директором Головою Правлiння ПАТ 
"Iскра", є Костiв Мирон Андрiйович. 
Повноваження та обов"зки.
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 iменi Товариства без доручення. Видає 
накази i розпорядження , обов"язковими для виконання 
працiвниками i посадовими особами Товариства(за 
винятком посад НР i РК), розпоряджається майном i 
грошовими засобами товариства у порядку 
передбаченому Статутом.
Генеральний директор зокрема:
1.По узгодженню iз НР призначає на посаду керiвникiв 
фiлiй, дочiрнiх пiдприємств та представництв 
Товариства, визнача їх повноваження, переводить на 
іншу 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.
3.Затверджує структуру , штатний розпис, змiни, та 
доповнення до штатного розпису Товариства.
4.Затверджує правила, процедури, положення, посадовi 
iнструкцiї.
5.Укладає та пiдписує особисто договори i контракти вiд 
iменi Товариства , без доручення (довiреностi)  Договори
(контракти) на суму, що перевищує суму еквiвалентну 
100 000 (Сто) тисяч доларiв США по курсу 
Нацiонального банку України на момент складання 
договору, пiдлягають затвердженню Наглядовою радою.
6.Видає доручення та довiреностi вiд iменi Товариства
7.Представляє Товариство перед третiми особами, в тому
числi органами влади i управлiння, судовими органами 
та iншими державними i громадськими органiзацiями.
8.Скликає засiдання Правлiння, визначає їхнiй порядок 
денний та головує на них.
9.Розпоряджається коштами та майном Товариства в 
межах , визначених цим Статутом, рiшеннями Загальних
зборiв та Наглядової ради.
10.Вiдкриває, закриває рахунки у банкiвських установах.
11.Пiдписує вiд iменi Правлiння колективний договiр, 
змiни та доповнення до нього.
12.Приймає всi iншi рiшення i виконує дiї, необхiднi для 
оперативного управлiння Товариством, якi не 
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вiднесенi у встановленому порядку до компетенцiї iнших
органiв управлiння.
Винагорода посадовiй особi визначена на засiданнi 
Наглядової ради вiдповiдно до її особистого вкладу в 
результати роботи на основi базових окладiв 
(контрактiв)i виплачена в повному обсязi. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття винагороди.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає.

6.1.1. Посада Член Правлiння-Директор з економiчної безпеки

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

Костєєв Володимир Володимирович

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

КА, 474441, 17.06.1997, Франкiвським РВУМВС 
України у Львiвськiй областi

6.1.4. Рік народження** 1950

6.1.5. Освіта** Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 39

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

Управлiння по боротьбi з органiзованою злочиннiстю-
заст.нач.Управлiння.
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6.1.8. Опис Член Правлiння -Директор з економiчної безпеки-
Костєєв Володимир Володимирович.
Повноваження та обов"язки:
1.Розробляє, впроваджує i керує на пiдприємствi 
системою заходiв направлених на забезпечення i 
пiдтримку економiчної безпеки пiдприємства, органiзує i
контролює роботу з кадрами, вирiшує господарськi та 
соцiальнi питання.
2.Керує комплексом мiроприємств по розшуку дебiторiв 
i поверненню заборгованостi, забезпечує проведення 
розслiдування фактiв, що спричинили матерiальну шкоду
пiдприємству, спрямовує роботу пiдроздiлу охорони, 
бюро перепусток.
3.Постiйно веде аналiтичну роботу по оцiнцi стану 
економiчної безпеки, прогнозує її розвиток i на основi 
цього планує, роводить i здiйснює попереджувально-
профiлактичнi та спецiальнi мiроприємства.
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.
6.Забезпечує дiєздатнiсть i надiйнiсть  системи технiчної,
фiзичної охорони територiї пiдприємства, примiщень, 
будiвель.
7.Органiзовує i проводить мiроприємства по безпецi 
вантажоперевезень.
8.Керує заходами по поверненню дебiторами 
пiдприємству грошових коштiв i матерiальних ресурсiв, 
а також по запобiганню передачi цiнностей сумнiвним 
пiдставним особам, а також особам i фiрмам , 
фiнансовий стан яких є сумнiвними щодо можливостi 
стягнення боргiв.
9.Здiйснює 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 
фактах 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.
Винагорода посадовiй  особi визначена на засiданнi 
Наглядової ради, вiдповiдно до його особистого вкладу в 
результати роботи на основi базових окладiв (контрактiв)
виплачена в повному обсязi. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття винагороди.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає.
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6.1.1. Посада Член Правлiння-Директор бізнес-одиниці "Продажі"

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

Тивончук Олексій Іванович

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

КА, 658388, 12.11.1997, Франківським РВ ЛМУ УМВС 
України у Львівській області

6.1.4. Рік народження** 1963

6.1.5. Освіта** Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 27

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

Віце-президент ВАТ "Іскра"

6.1.8. Опис Член Правлiння-Директор бізнес-одиниці "Продажі" - 
Тивончук Олексій Іванович
Повноваження та обов'язки: 
1. Організовує, керує та контролює забезпечення 
товариства матеріальними ресурсами, проведенням 
маркетингових досліджень, зберігання та збут готової 
продукції.
2. Здійснює організацію, керівництво, контроль за робою
підлеглих йому підрозділів та осіб.
3. Своєчасно, ефективно і повно забезпечує виробничі і 
допоміжні підрозділи товариства, сировиною, 
комплектуючими та запасними частинами, матеріалами 
для потреб виробництва і управління.
4. Організовує і проводить роботу з дослідженням 
характеристики ринку продукції товариства, 
особливостей ринку по регіонах, територіях по Україні 
та за її межами, що можуть мати вплив на обсяги 
продажу.
5. Очолює роботу по створенню системи збуту готової 
продукції, пошуку нових ринків, вивченню ділової 
репутації партнерів-ділерів, окремих покупців.
6. Організовує, керує і контролює виконання планів 
реалізації продукції. Забезпечує необхідний рівень 
запасів, організовує відвантаження та транспортування 
продукції, матеріалів у відповідності з договорами та 
замовленнями.
7. Забезпечує своєчасне складання встановлених звітів 
про виконання планів збуту готової продукції, 
матеріально-технічного постачання, маркетингу.
8. Здійснює набір, навчання і оцінку персоналу для 
досягнення високого рівня кваліфікації і продуктивності 
праці працівників. Винагорода посадовій особі 
визначена на засіданні Наглядової ради відповідно для 
його особистого вкладу в результати роботи на основі 
базових окладів (контрактів) і виплачена в повному 
обсязі.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає.
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6.1.1. Посада Член Правління-Директор бізнес-одиниці "Цокольний 
завод"

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

Бойчук Віталій Романович

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

СС, 500283, 25.03.1998, Калузьким МВ УМВС України 
в Івано-Франківській області

6.1.4. Рік народження** 1970

6.1.5. Освіта** Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 22

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

Директор бізнес-одиниці "Цокольний завод"

6.1.8. Опис Член Правління-Директор бізнес-одиниці "Цокольний 
завод" -Бойчук Віталій Романович
Повноваження та обов'язки:
1. Забезпечує виконання в зазначені терміни завдань з 
обсягу виробництва продукції  заданої номенклатури, 
підвищення продуктивності праці, зниження  
собівартості продукції на основі повного завантаження 
устаткування і використання його технічних 
можливостей, раціонального витрачання сировини, 
палива, матеріалів, енергії.
2. Організовує підготовку виробництва, забезпечує 
розміщення робітників, бригад, змін, організовує 
контроль за дотриманням  технологічних процесів, 
оперативним  виявленням і ліквідацією причин їх 
порушення.
  3.Організовує перевірки якості продукції, здійснює 
заходи щодо запобігання браку.
4. Бере участь у прийманні закінчених робіт, пов'язаних 
з реконструкцією цеху, ремонтом технологічного 
устаткування, механізацією і автоматизацією 
виробничих процесів і ручних робіт.
5. Установлює і своєчасно доводить виробничі завдання 
змінам відповідно до затверджених планів і графіків 
виробництва.
6. Аналізує результати виробничої діяльності, контролює
витрати фонду заробітної плати, який встановлено 
колективу цеху, забезпечує правильне і своєчасне 
оформлення первинних документів і обліку робочого 
часу, виробітку, заробітної плати, простоїв;
7. Бере участь у розробці заходів для створення 
сприятливих умов праці, підвищення культури 
виробництва;
8. Організовує роботу з підвищенням кваліфікації і 
професійної майстерності робітників і бригадирів, 
навчання їх другим та суміжним професіям, розвитку 
наставництва;
9. Дотримується вимог та положень "Системи 
управління охороною праці" на ПАТ "Іскра";
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає.

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



6.1.1. Посада Член Правлiння-Директор бізнес-одиниці "Логістика"

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

Фрич Богдан Юрійович

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

КВ, 317193, 10.12.1999, Жидачівським РВ УМВС 
України у Львівській області

6.1.4. Рік народження** 1955

6.1.5. Освіта** Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 28

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

Директор бізнес-одиниці "Логістика"

6.1.8. Опис Член Правління-Директор бізнес-одиниці "Логістика"  - 
Фрич Богдан Юрійович
Повноваження та обов'язки:
1. Забезпечує повну логістику транспортними засобами 
(автомобільним, морським і т. д.).
2. Організовує, керує і контролює виконання завдань по 
складському господарстві готової продукції. Повне 
забезпечення відвантажень і розвантажень продукції: 
сировини, матеріалів, готової продукції.
3. Організація внутрішньо-заводськаого технологічного 
транспорту.
4. Забезпечення митного декларування експортно-
імпортних декларацій.
5. Здійснює набір, навчання і оцінку персоналу для 
досягнення високого рівня кваліфікації і продуктивності 
праці працівників. Винагорода посадовій особі 
визначена на засіданні Наглядової ради відповідно для 
його особистого вкладу в результати роботи на основі 
базових окладів (контрактів) і виплачена в повному 
обсязі.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає.

6.1.1. Посада Член Правління-Директор бiзнес-одиницi -виробничого 
пiдроздiлу"Скляний завод"

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

Рабець Вiктор Мирославович

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

КА, 410462, 14.04.1997, Галицьким РВЛМУУМВС 
України у Львiвськiй обл.

6.1.4. Рік народження** 1972

6.1.5. Освіта** Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 11

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

Фiнансовий директор-Головний бухгалтер ВАТ"IСКРА"
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6.1.8. Опис Директор бiзнес одиницi -виробничого пiдроздiлу 
"Скляний завод" зокрема:
1.по узгодженню iз Генеральним директором призначає 
на посаду керiвникiв пiдроздiлу. 
визнача їх повноваження, переводить на їншу 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.
3.затверджує структуру , штатний розпис, змiни, та 
доповнення до штатного розпису виробничого пiдроздiлу
4.затверджує правила, процедури, положення, посадовi 
iнструкцiї .
5.Розробка стратегiї розвитку пiдприємства.
6.Пошук нових напрямкiв розвитку скляного 
виробництва.
7.Пошук сучасних технологiй виготовлення  традицiйних
та перспективних (майбутнiх)джерел свiтла.
4.Супровiд проектiв , якi впроваджує пiдприємство.
Винагорода посадовiй особi визначена на засiданнi 
Наглядової ради вiдповiдно до його особистого вкладу в 
результати роботи на основi базових окладiв (контрактiв)
виплачена в повному обсязi.  
Посадова особа не надала згоди на розкриття 
винагороди.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає.

6.1.1. Посада Член Правління-в.о.Фінансового директора-Головного 
бухгалтера

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

Хамуляк Богдана Богданівна

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

КА, 375587, 03.04.1997, Личаківським РВЛМУУМВС 
України у Львівській області

6.1.4. Рік народження** 1980

6.1.5. Освіта** вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 7

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

ВАТ "Іскра" - заступник Фінансового Директора
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6.1.8. Опис Член Правління-Фінансовий Директор-Головний 
бухгалтер.
Призначення на посаду Фінансового директора-
Головного бухгалтера та звільнення з неї здійснюється 
Генеральни м Директором ПАТ "Іскра" з дотриманням 
вимог Кодексу законів про працю України.
Повноваження та обов`язки :
1. Визначає, формулює, здійснює і координує 
організацію бухгалтерського та податкового обліку 
господарсько-фінансової діяльності ПАТ "Іскра".
2. Здійснює контроль за ефективним використанням 
матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.
3. Забезпечує раціональну організацію обліку і звітності 
у ПАТ "Іскра" і в його підрозділах на основі 
централізації та автоматизації обліково-
обчислювальних, пргресивних форм і методів 
бухгалтерського та податкового контролю, розроблення і
здійснення заходів, які направлені на додержання 
фінансової дисципліни і зміцнення господарського 
рахунку.
 Здійснює контроль за:
1. Розробкою та виконанням бюджету ПАТ "Іскра"
2. Використанням бюджетних коштів відповідальними 
особами.
3. Правельністю відображення в балансі бухгалтерських 
операцій.
4. Додержання порядку в складанні розрахунків щодо 
використання прибутків, затрат на виробництво, 
платежів до бюджету, своєчасність і правильність 
складання звітності.
5. Додержання порядку оформлення первинних та 
бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних 
зобов`язань, витраченням фонду оплати праці.
6. Довгостроковими інвестиціями ПАТ"Іскра".
7. Обліком страхової діяльності.
8. Бартерними операціями.
9. Правильністю обліку операцій в іноземних валютах, з 
векселями Державного Казначейства, інкасацією 
боргових вимог.
Фінансовий директор-Головний бухгалтер організовує 
складання щомісячної бухгалтерської та податкової 
звітності, квартальних та річних бухгалтерських звітів. 
Вживає заходів щодо запобігання нестач, незаконного 
витрачання коштів та товарно-матеріальних цінностей, 
порушень фінансово-господарського законодавства.
Винагорода посадовій особі визначена на засіданні 
Наглядової Ради відповідно до його особистого вкладу в 
результати роботи на основі базових окладів (контрактів)
і виплачена в повному обсязі.
 Посадова особа судимості за корисливі та посадові 
злочини немає.

6.1.1. Посада Член Правління-Директор бізнес-одиниці 
"Представництва"
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6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи

Щудло Орест Ярославович

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

КА, 260880, 11.10.1996, Личаківським РВ УМВС 
України у Львівській області

6.1.4. Рік народження** 1971

6.1.5. Освіта** вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 23

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

Заступник директора бізнес-одиниці "Продажі"

6.1.8. Опис Член Правління - Директор бізнес-одиниці 
"Представництва" - Щудло Орест Ярославович.
 Посадова особа судимості за корисливі та посадові 
злочини немає.

6.1.1. Посада Член Правління-Директор бізнес-одиниці "Технічний 
директор"

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

Андрусевич Валерій Олександрович

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

КА, 850720, 26.06.1998, Галицьким РВ ЛМУ УМВС 
України у Львівській області

6.1.4. Рік народження** 1974

6.1.5. Освіта** вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 13

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

д/в

6.1.8. Опис Член Правління-Директор бізнес-одиниці "Технічний 
директор"  -  Андрусевич Валерій Олександрович.
 Посадова особа судимості за корисливі та посадові 
злочини немає.

6.1.1. Посада Голова Наглядової ради

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

Kriscon Limited (предст.-юр.особи Девід Роут і Зігрфрід 
Берн Пільц)

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

д/в, 0000096115  д/в

6.1.4. Рік народження** 1900

6.1.5. Освіта** д/в

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 0

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

Федеративна республiка Нiмеччина "Iноземна компанiя"-
директор
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6.1.8. Опис Юридичну особу "Kriscon Limited", яка зареєстрована 
вiдповiдно до законiв республiки Кiпр за реєстрацiйним 
номером 96115, за адресою вул .Спуроу Араоузоу,25 ,
3601, представляє , громадянин Федеративної республiки
Нiмеччини Гiзберт Шауер- директор Iноземної компанiї,
1945 р. народження, стаж 40 р.
Винагорода посадовiй особi-Головi Наглядової ради не 
виплачувалась.

6.1.1. Посада Член Наглядової ради

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

Seefont Holdings(предст.-юр.особа )

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

д/в, 0000093789  01.01.1900, д/в

6.1.4. Рік народження** 1900

6.1.5. Освіта** Великобританiя"Iноземна компанiя"-директор

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 0

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

Великобританiя"Iноземна компанiя"-директор

6.1.8. Опис Юридичну особу" Seefont Holdings Limited", яка 
зареєстрована вiдповiдно до законiв республiки Кiпр за 
реєстрацiйним номером 93789 , за адресою:вул. 
Нафплiоу, 15офiс 102,3025, представляє представник, 
громадянин  Великобританiї Герi Мей-директор 
Iноземної компанiї,1950 р.народження , стаж 30 р.
Винагорода посадовiй особi-члену  Наглядової ради не 
виплачувалась

6.1.1. Посада Член Наглядової ради

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

Rosinante Enterprises Limited(предст.-юр.особа)

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

д/в, 000093887, 01.01.1900, д/в

6.1.4. Рік народження** 1900

6.1.5. Освіта** д/в

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 0

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

ВАТ"Iскра" Генеральний директор
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6.1.8. Опис Представник юридичної особи "Rosinante Enterprises 
Limited",яка зареєстрована вiдповiдно до законiв Кiпр, 
за реєстрацiйним номером 93887, за адресою:вул.Арч 
Макарiос III, 22, 1065, представляє громадянин України 
Козiброда Ярослав Iванович ,1951 р. народження, стаж 
30 р.
Винагорода посадовiй особi - члену Наглядовiй радi не 
виплачувалась.

6.1.1. Посада Голова Ревiзiйної комiсiї

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

Лелюх Петро Iванович

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

КВ, 993544, 10.09.2002, Залiзничним РВУМВС України 
у Львiвськiй областi

6.1.4. Рік народження** 1976

6.1.5. Освіта** Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 7

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

ВАТ "Iскра"-заст.директора ЗП"ЗЛЗП" з виробництва 
ВАТ "IСКРА" з 03.01.2011р. директор ВП "Ламп 
загального призначення з галогенним пальником ВАТ 
"IСКРА".

6.1.8. Опис Повноваження та обов"язки Голови РК описанi в 
Положеннi про ревiзiйну комiсiю акцiонерного 
товариства "Iскра".
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає.

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

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

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

особи

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

Дата 
внесення 
до реєстру 

Кількість 
акцій 
(штук)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках)

прості 
іменні

прості на п
ред'явника

привілейов
ані іменні

привілейов
ані на пред'
явника

Кількість за видами акцій

Генеральний директор-
Голова Правлiння

Костiв Мирон Андрiйович КА, 418706, 21.04.1997, 
Галицьким РВЛМУУМВС 
України у Львiвськiй областi

28.12.2003 773672 2,205189 773672 0 0 0

Член Правлiння-Директор з 
економiчної безпеки

Костєєв Володимир 
Володимирович

КА, 474441, 17.06.1997, 
Франкiвським РВУМВС 
України у Львiвськiй областi

01.01.1900 0 0,000000 0 0 0 0

Член Правлiння-Директор 
бізнес-одиниці "Продажі"

Тивончук Олексій Іванович КА, 658388, 12.11.1997, 
Франківським РВ ЛМУ 
УМВС України у Львівській 
області

01.01.1900 0 0,000000 0 0 0 0

Член Правління-Директор 
бізнес-одиниці "Цокольний 
завод"

Бойчук Віталій Романович СС, 500283, 25.03.1998, 
Калузьким МВ УМВС 
України в Івано-Франківській
області

01.01.1900 0 0,000000 0 0 0 0

Член Правлiння-Директор 
бізнес-одиниці "Логістика"

Фрич Богдан Юрійович КВ, 317193, 10.12.1999, 
Жидачівським РВ УМВС 
України у Львівській області

01.01.1900 0 0,000000 0 0 0 0

Член Правління-Директор 
бiзнес-одиницi -виробничого 
пiдроздiлу"Скляний завод"

Рабець Вiктор Мирославович КА, 410462, 14.04.1997, 
Галицьким РВЛМУУМВС 
України у Львiвськiй обл.

28.12.2003 1 0,000003 1 0 0 0

Член Правління-в.о.
Фінансового директора-
Головного бухгалтера

Хамуляк Богдана Богданівна КА, 375587, 03.04.1997, 
Личаківським РВЛМУУМВС
України у Львівській області

01.01.1900 0 0,000000 0 0 0 0

Член Правління-Директор 
бізнес-одиниці 
"Представництва"

Щудло Орест Ярославович КА, 260880, 11.10.1996, 
Личаківським РВ УМВС 
України у Львівській області

01.01.1900 0 0,000000 0 0 0 0

Член Правління-Директор 
бізнес-одиниці "Технічний 
директор"

Андрусевич Валерій 
Олександрович

КА, 850720, 26.06.1998, 
Галицьким РВ ЛМУ УМВС 
України у Львівській області

01.01.1900 0 0,000000 0 0 0 0
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Голова Наглядової ради Kriscon Limited (предст.-юр.
особи Девід Роут і Зігрфрід 
Берн Пільц)

д/в, 0000096115  01.01.1900, 
д/в

01.05.2005 1714752 4,887540 1714752 0 0 0

Член Наглядової ради Seefont Holdings(предст.-юр.
особа)

д/в, 0000093789  01.01.1900, 
д/в

01.05.2005 1699343 4,843620 1699343 0 0 0

Член Наглядової ради Rosinante Enterprises 
Limited(предст.-юр.особа )

д/в, 000093887, 01.01.1900, д/
в

01.05.2005 1627894 4,639969 1627894 0 0 0

Голова Ревiзiйної комiсiї Лелюх Петро Iванович КВ, 993544, 10.09.2002, 
Залiзничним РВУМВС 
України у Львiвськiй областi

26.05.2006 307 0,000875 307 0 0 0

Усього 5815969 16,577196 5815969 0 0 0

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

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



8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів чергові позачергові
(*) X

Дата проведення 22.03.2012

Кворум зборів ** 95,453180

Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії загальних 
зборів акціонерів товариства.
2. Обрання голови загальних зборів акціонерів 
товариства.
3. Обрання секретаріату загальних зборів акціонерів 
товариства.
4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів 
товариства.
5. Звіт Генерального директора – Голови Правління про 
господарську діяльність Товариства за 2011 рік та 
визначення основних напрямків діяльності на 2012 рік.
6. Звіт Наглядової Ради.
7. Звіт Ревізійної комісії.
8. Затвердження річного звіту Товариства.
9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Наглядової Ради, звіту виконавчого органу, звіту 
Ревізійної Комісії.
10. Припинення повноважень та обрання членів 
Наглядової ради.
11. Припинення повноважень та обрання Ревізійної 
комісії.
12. Розподіл прибутку і збитків Товариства з 
урахуванням вимог, передбачених Законом України 
«Про акціонерні товариства».
13. Внесення змін та доповнень до Статуту та Положення
Про правління ПАТ «Іскра».
Повідомлення було оприлюднено шляхом друку в Газеті 
"Бюлетень. Цінні папери України" №22 від 07.02.2012 
року

* Поставити помітку 'Х' у відповідній графі.

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

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

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711

Місцезнаходження Україна, 01001, Київська, Шевченківський, м.Київ, 
Грінченка 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності

АВ 189650

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006

Міжміський код та телефон (044)3777016

Факс (044)2791322

Вид діяльності Обслуговування випуску акцiй

Опис ПАТ"НДУ -оБбслуговує випуск акцiй ПАТ"IСКРА"

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

"УкрЗахiдАудит"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 2083340

Місцезнаходження Україна, 79011, Київська, Галицький р-н, м.Львiв, 
Рутковича,7, офiс 11а

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності

№0541

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2006

Міжміський код та телефон (032)2256870

Факс (032)2256880

Вид діяльності Аудиторськi послуги емiтенту.

Опис Аудиторською фірмою "УкрЗахідАудит" згідно з 
договором № 35 від 28.09.2012 р. проведена перевірка з 
метою підтвердження достовірності, повноти і 
відповідності чинному законодавству та нормативним 
документам даних бухгалтерського обліку і фінансової 
звітності за  2012 р. Роботи були розпочаті 01.10.2012 р. 
та закінчені 19.03.2013 р., про що складений акт 
приймання-здачі виконаних робіт.

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

ТОВ "Балтiк Фiнанс Груп"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 
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Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36797165

Місцезнаходження Україна, 79012, Львівська, м.Львiв Сахарова,42, м.
Львiв, Сахарова,42

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності

АВ 533838

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа 15.04.2010

Міжміський код та телефон (032) 2949506

Факс (032) 2949508

Вид діяльності Зберiгач цiнних паперiв

Опис ТОВ "Балтiк Фiнанс Груп" заключило угоду з 
ПАТ"Iскра" закллючило угоду №24-Е вiд 12/01/2011 р. 
про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах..

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

ТОВ ДКК"Український реєстратор"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20830718

Місцезнаходження Україна, 79012, Львівська, Франківський, м. Львів, ак. 
Сахарова 42

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності

АГ 399227

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа 14.09.2010

Міжміський код та телефон 032 294-95-06

Факс 032 294-95-08

Вид діяльності Реєстроутримувач

Опис ТОВ"ДКК"Український реєстратор", який здiйснював 
ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв 
ВАТ"IСКРА".
25/01/2011р.розiрвано договiр  №155-Р вiд 08/12/2008 р.
на ведення реєстру ПАТ"IСКРА"
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11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації 
випуску

Номер свідоцтва 
про реєстрацію 

випуску

Найменування 
органу, що 
зареєстрував 
випуск

Міжнародний ід
ентифікаційний 

номер

Тип цінного 
папера

Форма існування
та форма 
випуску

Номінальна 
вартість (грн.)

Кількість акцій 
(штук)

Загальна 
номінальна 
вартість (грн.)

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
08.12.2010 78/13/1/10 ДКЦПФР UA 4000107148 Акція проста 

бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

0,25 35084154 8771038,50 100,000000

Опис Рiшенням чергових зборiв акцiонерiв ПАТ"Iскра" вiд 28 .10.2010 р.було прийнято рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у 
бездокументарну форму та затвердження Рiшення про дематерiалiзацiю.
Фактiв  лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах  у звiтному роцi не було.
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12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Публічне акціонерне товариство "Іскра" (далі - Підприємство) є українським публічним акціонерним товариством. 
Підприємство було засноване у 1972 році як державне підприємство. У 1993 році воно було реорганізоване у 
відкрите акціонерне товариство згідно з програмою приватизації в Україні. Засновником Підприємства був Фонд 
Державного майна України (зареєстровано у Львівському обласному фінансовому управлінні за № 40-П/1/94 від 
15.09.1994р.). 
Станом на 31.12.2012 р. частки державного майна у статутному фонді (капіталі) Компанії  немає.
Дата проведення державної реєстрації: свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи № 1 415 120 0000 
004033 від 31 січня 1994 р., видане Виконавчим комітетом Львівської міської ради Львівської області.
1967 рік - початок будівництва електролампового заводу, який в 1972 році став головним підприємством 
виробничого об"єднання "Іскра", 1994 рік - відбулася зміна форми власності,  внаслідок приватизації було 
створено ВАТ. У  1999 р. внаслідок реструктуризації компанії та інших рішучих заходів вдалося врятувати 
Компанію від фінансового краху. 
2002 рік - Підприємство входить до десятки найпотужніших електротехнічних підприємств Європи і займає 
провідне місце серед підприємств своєї галузі, як таке, що найшвидше розвивається (зміна менеджменту, 
фінансове оздоровлення, технічне переозброєння, нарощування експортного потенціалу.
Підприємство постійно удосконалює існуючі технології з врахуванням сучасних матеріалів, напівфабрикатів та 
комплектуючих, вкладає значні кошти в модернізацію та розвиток виробництва, розробляє нові джерела світла. 
Головним напрямком інвестування є створення нових видів продукції, здатних конкурувати на світовому ринку 
джерел світла.
У 2003 року Підприємство презентувала енергозберігаючу продукцію - компактні люмінесцентні лампи під новою 
торговою маркою "Volta".
Лампи від Підприємства світять не лише в Україні, але в 33 країнах світу під 20 торговими марками. Експортний 
потенціал складає 50% виготовленої продукції.
Комісія органу сертифікації у 2003 році здійснила оцінку виробництва, в результаті Компанія отримала сертифікат
на систему управління якістю, що відповідає  вимогам ДСТУ ІSO 9001-2001. До здобутків Підприємства додались
сертифікати відповідності СЕ і ТUV GS на лампи загального призначення та сертифікат СЕ і ТUV GS 
відповідності ЕМС на компактні люмінесцентні лампи торгової марки"Volta". Це дало можливість виходу 
продукції Підприємства на ринки Євросоюзу під власними брендами.
Пріоритетними на 2007-2012 рр. стали питання розвитку Підприємства і залучення нових технологій та інвестицій.
Підприємство істотно збільшила виробництво колби, запустивши для цього другу "Ріббон-машину". Понад 30% 
всіх цоколів, які  виготовляють в Європі, виробляються з чорного скла виробництва "Іскра", що стало можливим 
завдяки введенню в експлуатацію другої енергоефективної печі.

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені 
структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, 
зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
Структурв ПАТ"Iскра": Органами управлiння Товариства є: Загальнi збори акцiонерiвТовариства, Наглядова рада,
Правлiння. Органом контролю є ревiзiйна комiсiя. Наглядовiй радi пiдпорядковується Генеральний директор 
Голова Правлiння . Виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю є 
Правлiння. Генеральному директору Головi Правлiння пiдпорядковується Правлiння, яке складається з 9-ти осiб: 
Фiнансовий директор-гол. бухгалтер, директор бiзнес одиницi стратегiчного розвитку та закупiвлi для 
перепродажу; директор бiзнес одиницi -виробничого пiдроздiлу"Скляний завод"; Технiчний директор, Директор з 
економiчної безпеки. Директор науково-виробничого пiдроздiлу свiтлодiодних джерел i енергогенеруючих 
пристроїв,. Представництво ВАТ"Iскра" у Китайськiй Народнiй Республiцi,адрес:Китай (м.Нiнгбо),ROOM 2-27,no 
9.1Lave 98.,Представництво в Акумулинськiй областi адрес: Республiка Казахстан, Акумулинська обл. м. 
Кокшетау, пр-т Аблай Хана 6-37 створене рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiдповiдно до п.2.8 статтi 2 ч.6п.
п8.2.1 п.8 Статуту ПАТ"Iскра", яке сприяє розширенню дiлових вiдносин та комерцiйних зв"язкiв товариства поза 
межами України.
 Одиницю обліку основних засобів вважається окремий інвентарний об'єкт. 
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 Основні засоби при надходженні відображаються за первісною вартістю, яка включає витрати, що безпосередньо 
відносяться до придання активу. Первісна вартість може також включати в себе вартість професійних послуг.

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

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод 
обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Підготовка фінансової звітності вимагає від управлінського персоналу формування суджень, оцінок та припущень, 
які впливають на застосування принципів облікової політики, а також на суми активів та зобов'язань, доходів та 
витрат, що відображаються у звітності. Оцінки та пов'язані з ними припущення ґрунтуються на історичному 
досвіді та інших факторах, що вважаються обґрунтованими за існуючих обставин, результати яких формують 
основу для суджень відносно балансової вартості активів та зобов'язань, яка не є очевидною з інших джерел. Хоча 
ці оцінки ґрунтуються на розумінні управлінським персоналом поточних подій, фактичні результати зрештою 
можуть відрізнятися від цих оцінок. Найбільш суттєві оцінки та припущення представленні далі:
Знос і амортизація. Знос і амортизація ґрунтуються на здійснених керівництвом оцінках майбутніх строків 
корисного використання основних засобів і нематеріальних активів. Оцінки можуть змінюватися під впливом 
технологічного розвитку, конкуренції, змін ринкової кон'юнктури та інших чинників, і подібні зміни можуть 
призвести до змін очікуваних строків корисного використання та амортизаційних нарахувань. Темпи 
технологічного розвитку важко вгадати, і припущення ПІДПРИЄМСТВА щодо тенденцій і динаміки розвитку 
можуть змінюватися згодом. Деякі активи і технології, в які інвестувало ПІДПРИЄМСТВО кілька років тому, усе 
ще використовуються і забезпечують базу для нових технологій. Строки корисного використання основних засобів 
і нематеріальних активів переглядаються принаймні раз на рік з урахуванням зазначених вище чинників і всіх 
інших суттєвих аспектів. У випадку істотних змін очікуваних строків корисного використання амортизаційні 
нарахування коригуються на перспективній основі.
Зменшення корисності торгової та іншої дебіторської заборгованості. Управлінський   персонал   оцінює   
ймовірність   погашення   торгової   та   іншої дебіторської заборгованості на основі аналізу окремих дебіторів. 
Фактори, що беруться до уваги, включають аналіз торгової дебіторської заборгованості за строками виникнення 
порівняно з умовами відпуску клієнтам товарів і послуг в кредит, а також фінансовий стан та історію погашення 
боргу клієнтом. 
Чиста вартість реалізації запасів. Управлінський персонал оцінює необхідність зменшення вартості запасів до їх 
чистої вартості реалізації з урахуванням цін після кінця звітного періоду, а також з урахуванням цілі, з якою 
утримуються запаси. Якби вартість запасів не була такою, що може бути повністю відшкодована, Підприємство 
повинне була б відобразити в обліку витрати на коригування вартості запасів до їх чистої вартості реалізації.
Відстрочений податковий актив. Відстрочені податкові активи визнаються по невикористаних податкових збитках,
податкових кредитах та тимчасових різницях, що відносяться на витрати, якщо існує вірогідність отримання у 
майбутньому оподатковуваного прибутку, завдяки якому вони можуть бути використані. Відстрочені податкові 
активи перевіряються на кожну звітну дату і зменшуються, якщо реалізація відповідної податкової вигоди не є 
вірогідною.
Управлінський персонал оцінює вірогідність того, що у майбутньому буде отриманий такий оподатковуваний 
прибуток, який дозволить Компанії використати ці податкові вигоди.
 Індивідуальна фінансова звітність Підприємства була складена відповідно до  Міжнародних стандартів 
фінансової звітності (МСФЗ), в редакції, офіційно оприлюдненій на веб-сайті Міністерства фінансів України. 
Керівництво ПАТ "Іскра" обрало датою переходу на МСФЗ 01 січня 2011 р. і ведення обліку на за принципами 
МСФЗ, починаючи з 01 січня 2012 р. 
За всі звітні періоди, закінчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 р.,  Підприємство готувало фінансову 
звітність у відповідності до національних принципів (стандартів) бухгалтерського обліку. Ця фінансова звітність 
за рік, що закінчився 31 грудня 2012 р., є першим пакетом фінансової звітності Підприємства, підготовленої згідно
з МСФЗ із застосуванням МСФЗ 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності".
 Фінансові звітність була підготовлена на основі принципу історичної собівартості. 
 Принципи облікової політики послідовно застосовувалися до всіх періодів, представлених у  фінансовій звітності, 
та під час підготовки звіту про фінансовий стан на 31 січня 2012 року з метою переходу на МСФЗ. 
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 Операції в іноземній валюті обліковувати в українській гривні за офіційним курсом обміну Національного банку 
України на дату проведення операції. 
 Монетарні активи і зобов'язання в іноземних валютах перераховувати у гривню за обмінним курсом НБУ на 
звітну дату. Немонетарні статті в іноземних валютах, які оцінюються за історичною вартістю в іноземній валюті, 
перераховувати за обмінним курсом, що діяв на дату проведення операції.  Немонетарні статті, які обліковуються 
за справедливою вартістю в іноземній валюті, перераховувати за обмінним курсом, що діє на дату визначення 
справедливої вартості. Прибутки та збитки, отримані у результаті такого перерахунку, визнавати у звіті про 
сукупний дохід. 
 Основними іноземними валютами є євро, долар США та російський рубль.
 Основні засоби у фінансовій звітності відображаються за вартістю, визначеною у результаті переоцінки.
 Знос розраховується як зменшення вартості активів, крім землі та об'єктів незавершеного будівництва, до їх 
оціночної ліквідаційної вартості лінійним методом протягом очікуваних строків корисного використання 
відповідних активів. 
 Нарахування зносу починається з моменту, коли об'єкт основних засобів стає придатним для їх цільового 
використання, тобто він доставлений до місця розташування та приведений у стан, у якому він придатний до 
експлуатації у спосіб, визначений управлінським персоналом.  
 Амортизація активу припиняється на одну з двох дат, яка відбувається раніше: 
1)на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу (або включають до ліквідаційної групи, яку 
класифікують як утримувану для продажу) згідно з МСФЗ 5; або
2)на дату, з якої припиняють визнання активу. 
 Амортизація не припиняється, коли актив не використовують або він вибуває з активного використання, доки 
актив не буде амортизований повністю
 Метод нарахування зносу, очікувані строк корисного використання та залишкова вартість переглядаються 
принаймні раз на рік і коригуються на перспективній основі (тобто без перегляду порівняльних показників), якщо 
це необхідно.
 Одиницею бухгалтерського обліку запасів визначається кожне їх найменування.  
 Запаси відображаються за меншою з двох вартостей: за їх первісною вартістю (собівартістю) за вирахуванням 
резерву на застарілі запаси чи за чистою вартістю реалізації. 
 Первісна вартість включає затрати, понесені на придбання запасів, їх доставку до теперішнього місцезнаходження
та приведення до відповідного стану. Вартість виготовлених запасів та незавершеного виробництва включає 
відповідну частку накладних витрат на основі звичайної виробничої потужності підприємства.
 Вартість сировини, палива, запасних частин, незавершеного виробництва та готової продукції при їх відпуску у 
виробництво, продажу та іншому вибутті визначається за методом середньозваженої вартості, вартість інших 
запасів, які не є взаємозамінними, визначається на основі спеціальних способів визначення їх індивідуальної 
вартості. 
 Щодо знецінених запасів, що визнаються неліквідами, створюється резерв знецінення запасів.
 Чиста вартість реалізації являє собою оцінену ціну продажу запасів у ході звичайної діяльності за вирахуванням 
оцінених витрат на завершення виробництва та реалізацію.
 Фінансові інвестиції у дольової інструменти підприємств, які Підприємство придбало з метою продажу, 
відображати за справедливою вартістю через прибутки і збитку. Чистий прибуток (збиток), що включає дивіденди 
і відсотки, отримані від утримання фінансового активу, відображати у рядку "Інші прибутки і збитки" звіту про 
сукупний дохід.
Фінансові інвестиції у дольової інструменти підприємств, які Підприємство придбало з метою участі у діяльності 
об'єкта інвестування, відображати за справедливою вартістю через сукупний прибуток.
Фінансові інвестиції у статутний капітал інших підприємств відображати за собівартістю з урахуванням витрат на 
зменшення корисності.
 Фінансові зобов'язання підприємства включають: кредити та позики, банківські овердрафти, векселі видані, 
торгову та іншу кредиторську заборгованість.
 Такі фінансові зобов'язання первісно визнаються за справедливою вартістю з урахуванням витрат, що 
безпосередньо відносяться на здійснення операцій.  Після початкового визнання фінансові зобов'язання з 
фіксованим терміном погашення оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної 
ставки відсотка.

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



 Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а також комісійних 
або витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація відображається у складі 
фінансових доходів у звіті про сукупний дохід.
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Висновок щодо фінансової звітності
Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства  "Іскра" (у подальшому - 
ТОВАРИСТВО), що додається, яка включає баланс станом на 31 грудня  2012 року, звіт про фінансові результати 
за 2012 рік, звіт про рух грошових коштів за 2012 рік, звіт про власний капітал за 2012 рік, а також стислий 
виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки ТОВАРИСТВА. 
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал ТОВАРИСТВА несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової 
звітності, що складена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності, та за такий внутрішній 
контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової 
звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного 
ними аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого 
надання впевненості та супутніх послуг, що прийняті в якості національних згідно з протоколом засідання 
Аудиторської палати України від 18.04.2003 р. № 122, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700 
"Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", 705 "Модифікація думки у звіті незалежного 
аудитора", 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора", Рішення 
ДКЦПФР "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних 
паперів (крім емітенті облігацій місцевої позики)" від 29.09.2011 р. № 1360, зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 28.11.2011 р. за № 1358/20096. Ці стандарти й положення, а також інші нормативні документи вимагають
від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої 
впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. 
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Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та розкритті 
інформації у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків 
суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, 
аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом 
господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не
з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю ТОВАРИСТВА. Аудит включає також 
оцінку відповідності використаних облікових політик, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального 
подання фінансової звітності. 
Перевірці підлягали: установчі документи, свідоцтво про реєстрацію та присвоєння статистичних кодів, свідоцтва 
про реєстрацію випуску акцій, фінансова звітність станом на 31.12.2012 р. та за 2012 рік, головна книга, регістри 
синтетичного та аналітичного обліку.
Достовірність та повнота бухгалтерського балансу і фінансової звітності товариства встановлювалась шляхом 
перевірки наявності, а одночасно відсутності, суттєвих розбіжностей між даними первинних документів, 
аналітичного обліку та статтями балансу і показниками фінансової звітності. 
Виходячи з сутності аудиту та вимог Міжнародних нормативів аудиту, а також характеру робіт можлива 
ймовірність того, що в ході перевірки будь-які суттєві невідповідності можуть бути не виявлені, за що аудитор не 
несе відповідальності
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Підставою для висловлення умовно-позитивної думки є: 
  1.Річна інвентаризація активів і зобов'язань відповідно до наказу № 1/1761/01-06 від 05.11.2012 р. була проведена 
тільки в частині оборотних активів, тому ми не маємо можливість підтвердити достовірність вартості необоротних
активів, відображених у фінансовій звітності Товариства станом на 31.12.2012р.
  2.Незгода з управлінським персоналом щодо відповідності фінансової звітності вимогам Міжнародним стандартам
фінансової звітності з питань, які наведені нижче: 
  -на балансі Товариства обліковуються основні засоби, які повністю амортизовані, але продовжують 
використовуватись в господарській діяльності станом на 31.12.2012 р. Первісна вартість таких основних засобів 
складає 5684 тис. грн. Якби управлінський персонал здійснив дооцінку залишкової вартості об'єктів основних 
засобів, то можливо б збільшилася вартість основних засобів одночасно зі збільшенням суми додаткового 
капіталу; 
  -Товариство користується земельними ділянками державної власності на праві постійного користування, але в 
порушення МСБО 38 "Нематеріальні активи" такі об'єкти не обліковуються у складі активів Товариства, що 
призводить до заниження їх вартості. Точно визначити вплив на фінансову звітність даної невідповідності ми не 
мали можливості, оскільки відсутня експертна оцінка вартості земельних ділянок, якими користується Товариство 
на праві постійного користування;
  -Товариство використало іншу, ніж передбачено МСБО 12 "Податки на прибуток", методику розрахунку 
відстрочених податкових активів, які відображені у фінансовій звітності Товариства за 2012 рік;
  -Товариство не дотримало вимог МСБО 19 "Виплати працівникам" щодо визнання зобов'язань з компенсації 
майбутніх короткострокових відпусток (забезпечення на виплату відпусток).   
Втім, дані викривлення не мали суттєвого впливу на фінансову звітність Товариства. 
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, фінансова звітність Товариства, за винятком обмежень, про які йдеться у параграфі "Підстава для 
висловлення умовно-позитивної думки", відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан 
Публічного акціонерного товариства "Іскра" станом на 31.12.2012 р., його фінансові результати та рух грошових 
коштів за рік, що минув на зазначену дату,  відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, в 
редакції, що офіційно оприлюднена на веб-сайті Міністерства фінансів України. 
Думка аудитора щодо іншої допоміжної інформації
1. Порівняння вартості чистих активів із розміром статутного капіталу свідчить про їх невідповідність вимогам ч. 
3 ст. 155 Цивільного кодексу України  від 16.01.2003 р. № 435-IV (чисті активи ТОВАРИСТВА станом на звітну 
дату складають 103447 тис. грн., а розмір статутного капіталу 8771 тис. грн.). 
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2. Відповідно до МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену
аудитором фінансову звітність" під час здійснення аудиту суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, 
що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до 
НКЦПФР разом з фінансовою звітністю, не виявлено.
3. На вимогу п. 2.7.3 Рішення ДКЦПФР від 29.09.2011 р. № 1360 було проведено роботи по визначенню значних 
правочинів (10 і більше відсотків вартості активів ТОВАРИСТВА за даним останньої річної фінансової звітності). 
Вартість активів ТОВАРИСТВА за даним річної фінансової звітності за 2012р.складає 499446 тис.грн.,тому для 
визначення значних правочинів ТОВАРИСТВА враховувалась сума  49 944 600 грн., в результаті встановлено що 
такі правочини на суму 49 944 600 грн., і більше в ТОВАРИСТВІ на протязі      2012 р. були відсутні.
4. Система корпоративного управління ТОВАРИСТВОМ відповідає вимогам ст. 89 Господарського Кодексу 
України від 16.01.2003 р. № 436-ІV. 
5. Відповідно до МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової 
звітності" аудиторський ризик суттєвого викривлення фінансової звітності, розрахований у робочих документах 
аудитора, ідентифікований та оцінений як низький та складається з: властивого ризику (низький рівень), ризик 
контролю (низький рівень) та ризик невиявлення (низький рівень). 

Висловлення думки щодо розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року
За результатами аудиту встановлено інформацію про дії, які відбулися протягом звітного періоду та можуть 
вплинути на фінансово-господарський стан ТОВАРИСТВА та призвести до значної зміни вартості його цінних 
паперів визначених ст. 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок":
1. Згідно з рішенням Наглядової Ради, Протокол б/н від 25.01.2012 р. "Про припинення повноважень і вивід з 
членів Правління" виведено з членів Правління Копичина Юрія Васильовича - технічного директора 
ТОВАРИСТВА.
2. Згідно з рішенням Наглядової Ради (протокол б/н від 25.01.2012 р., введено у члени Правління Антрусевича 
Валерія Олександровича та призначено його технічним  директором ТОВАРИСТВА. 
3. Відповідно до Протоколу Засідання Наглядової Ради ТОВАРИСТВА від 12.06.2012 р., відбулись зміни у складі 
посадових осіб ТОВАРИСТВА: 
- виведено з членів Правління Гайдука Богдана Володимировича - директора БО "Стратегічний розвиток та 
закупівлі для перепродажу";
- виведено з членів Правління Блаженко Миколу Ярославовича - директора БО "Науково-виробничий підрозділ 
світлодіодних джерел і енергогенеруючих пристроїв";
- введено у члени Правління Тивончука Олексія Івановича - директора БО "Продажі";
- введено у члени Правління Бойчука Віталія Романовича - директора ВП "Цокольний завод";
- введено у члени Правління Фрича Богдана Юрійовича - директора БО "Логістика";
- введено у члени Правління Щудла Ореста Ярославовича - директора БО "Представництва".

Основні відомості про аудиторську фірму
Повне найменування: ТзОВ "УкрЗахідАудит".
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 2083340.
Телефон (факс): тел. (+0 32) 225-68-70, тел / факс (+0 32) 225-68-80.
Поштова адреса: 79011, м. Львів, вул. Рутковича, 7, офіс 11а.
e-mail: UkrZahidAudyt@mail.lviv.ua 
    Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого АПУ: 
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності №0541 від 26.01.2001 р., термін дії до 25.11.
2015 р.
Інформація про аудиторів, що брали участь в аудиторській перевірці - номер, серія, дата видачі та термін дії 
Сертифіката аудитора: 
аудитор Озеран Володимир Олександрович, сертифікат серії А № 003519 виданий 25.06.1998 р., термін дії до 25.
06.2017 р., свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових 
установ № 001504 від 16.11.2008 р,, дійсне до 25.06.2017 р. 
Основні відомості про умови договору на проведення аудиту
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Аудиторською фірмою "УкрЗахідАудит" згідно з договором № 35 від 28.09.2012 р. проведена перевірка з метою 
підтвердження достовірності, повноти і відповідності чинному законодавству та нормативним документам даних 
бухгалтерського обліку і фінансової звітності за  2012 р. Роботи були розпочаті 01.10.2012 р. та закінчені 19.03.
2013 р., про що складений акт приймання-здачі виконаних робіт.
Фінансові звіти наведені у додатках.
Аудиторський висновок віддруковано у трьох примірниках, з яких перших два передано ЗАМОВНИКУ, третій - 
ВИКОНАВЦЮ.

  Аудитор (сертифікат серії А № 004118)                                         А.В.Озеран

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

Аудиторський висновок наданий 22 березня 2013 року
Вих. № 36    м. Львів 

Фактичне місцезнаходження офісу Аудиторської фірми "УкрЗахідАудит": 79011, м. Львів, вул. Рутковича, 7, офіс 
11а.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність 
виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про 
основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту
й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; 
інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень 
впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в 
галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в 
загальному об'ємі постачання
Основними видами продукцiї ПАТ"Iскра" є виробництво ламп розжарювання, газорозрядних ламп, ламп 
спецiального призначення. Пiдприємство здiйснює продаж лампової продукцiї та компонентiв у 33 країни свiту. 
Це -Азербайдєан , Бiлорусiя ,Вiрменiя, Iзраiль, Литва, Македонiя, Нiмеччина, Польща, Росiя, Сербiя, Словаччина 
та iншi. Збiльшення обсягу продажу лампової продукцiї на експорт було досягнуто за рахунок росту продаж.  
Однак, на внутрiшньому та зовнiшньому ринках присутня аналогiчна продукцiя iнших виробникiв, так у 2012 роцi 
збiльшився iмпорт ламп розжарення, насамперед з країн СНД (МСЕЛЗ, БЕЛЗ, УЕЛЗ, ЛIСМА). Загальний обсяг 
iмпорту ламп розжарення на український ринок склав понад 50 млн.шт .Тому нам необхiдно своєчасно реагувати 
на ринкову ситуацiю, змiну цiн. Тiльки детальний аналiз ринку нам дозволить не допускати падiння рiвня 
виробництва та реалiзацiї продукцiї ПАТ "Iскра". Слiд зазначити, що протягом 2012 року спостерiгався рiст цiн на
основнi матерiали, енергоносiї та послуги, вiдповiдно збiльшилась собiвартiсть продукцiї.  
 У 2012 році ПАТ "Іскра" виготовлено і здано на склад готової продукції:
                                                               до 2011 р.                   до бюджету
- 166898 тис. ламп загального призначення; 94,2 %                         87,4%
-  2,743 тис. ламп-фар;                                      54,86%                        54,9%
- 286,680 тис. шт. ДРЛ;                                     8519,47%                     25% 
- 536,41 тис. шт. КЛЛ, ДНаТ;                            90%                             56%
-12828,319 тис. автомобільної лампи;            108,95%                       76,6%
- 142,0тис. мініатюрних ламп;                           17,4%                          не запл.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно 
описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування
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Вiдчужнння активiв пiдприємства за вiдповiднi перiоди тис. грн 2007 р.Всього iнвестицiй-64739 в.т.ч. фiнансовi 
iнвестицiї -1249, в. т.ч. в основнi засоби-63490. 2008 р.Всього iнвестицiй-23616, в.т.ч. фiнансовi iнвестицiї -1906, 
в. т.ч. в основнi засоби-21710. 2009 р.Всього iнвестицiй-58050, в.т.ч. фiнансовi iнвестицiї -9,06, в. т.ч. в основнi 
засоби-58041. 2010 р.Всього iнвестицiй-26587.т.ч. фiнансовi iнвестицiї -126,7, в. т.ч. в основнi засоби-26460,3. 
2011 р.Всього iнвестицiй -63731 т.ч.фiнансовi iнвестицiї-35073 ,в.т.ч.основнi засоби -28658. 2012р. .фiнансовi 
iнвестицiї- 41267 .  Придбання iнвестицiй планується проводити за власнi кошти та залученi кредитнi кошти.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента 
щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, 
місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть 
позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, 
розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому 
числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та 
очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Одиницю обліку основних засобів вважається окремий інвентарний об'єкт. 
 Основні засоби при надходженні відображаються за первісною вартістю, яка включає витрати, що безпосередньо 
відносяться до придання активу.  Первісна вартість може також включати в себе вартість професійних послуг.
 Придбане програмне забезпечення, яке є невід'ємною частиною функціональності відповідного обладнання, 
капіталізується у складі вартості цього обладнання. 
 Якщо компоненти одиниці основних засобів маються різні строки корисного використання, такі компоненти 
обліковуються як окремі одиниці (значні компоненти) за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених 
збитків від зменшення корисності. 
 Основні засоби у фінансовій звітності відображаються за вартістю, визначеною у результаті переоцінки. 
Переоцінена вартість являє собою справедливу вартість об'єкта основних засобів на дату переоцінки за 
вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збитків від зменшення корисності. 
 Будь-яке збільшення вартості об'єктів основних засобів у результаті переоцінки включається у сукупний дохід і 
накопичується в капіталі у тому розмірі, в якому він перевищує попереднє зниження вартості тих самих активів, 
відображене раніше як збиток. Переоцінки у межах суми попереднього зниження відносяться на фінансовий 
результат. Зниження балансової вартості будівель і землі у результаті переоцінки також відносяться на фінансовий
результат в сумі його перевищення над залишком резерву по переоцінці, створеного у результаті попередніх 
переоцінок даного активу. 
 Визнання об'єкту основних засобів припиняється після його вибуття або якщо не очікується одержання майбутніх 
економічних вигід від його подальшого використання. Будь-які прибутки або збитки, які виникають у зв'язку із 
припиненням визнання активу (розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття активу та його 
балансовою вартістю), включаються до звіту про прибутки та збитки за рік, в якому відбулось припинення 
визнання об'єкту. 
 Рух основних засобів за рік, що закінчився 31 грудня 2012 р., представлений таким чином ( у тис. грн.):
Земля - 1446;
Будівлі - 42060;
Машини та обладнання - 101746;
Транспортні засоби - 27551;
Офісне обладнання і меблі - 571;
Незавершене будівництво - 0;
Інші основні засоби - 46;
Всього - 173420.

Інформація щодо проблем, 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 електроламп.
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Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення 
законодавства
За порушення законодавства 100,00 грн.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних
потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Підприємство розглядає статутний капітал, прибуток і позиковий капітал як основні джерела формування 
капіталу. Також Підприємство може погашати заборгованість за допомогою кредитів, наданих акціонерами, чи 
шляхом зовнішнього фінансування. Завданням Підприємства при управлінні капіталом є забезпечення здатності 
продовжувати функціонувати на безперервній основі з метою одержання прибутку для акціонерів і вигід для інших
зацікавлених осіб, а також для забезпечення фінансування Підприємства.
Керівництво постійно контролює структуру капіталу Підприємства та може коригувати свою політику та цілі 
управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або стратегії розвитку.
 Основні фінансові зобов'язання Підприємства включають кредити і позики, кредиторську заборгованість за 
товари, роботи, послуги та іншу кредиторську заборгованість, у т.ч. заборгованість за фінансовою допомогою та 
векселями виданими, а також договори фінансової гарантії. Основною метою даних фінансових зобов'язань є 
фінансування операцій Підприємства та надання гарантій для підтримання її діяльності. 
 У Підприємства є дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги, інша дебіторська заборгованість, 
грошові кошти, які виникають безпосередньо в ході її операційної діяльності.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду 
(загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
Укладених , але 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 ПАТ"Iскра" спрямована на максимально повне задоволення вимог та очiкувань споживачiв i стабiльно 
високий рiвень якостi виробництва продукцiї. У звiтному роцi значно зросла реалiзацiя на експорт багатьох видiв 
продукцiї. Пiдприємство акивно нарощує партнерськi вiдносини з рiними компанiями свiту.На внутрiшньому та 
зовнiшньому ринках присутня аналогiчна продукцiя iнших виробникiв, тому необхiдно своєчасно реагувати на 
ринкову ситуацiю, змiну цiн.Тiльки детальний аналiз ринку нам дозволить
не допускати падiння рiвня виробництва та реалiзацiї продукцiї ПАТ"Iскра". Закупiвля обладнання по склу у 
"Sylvania"не тiльки для виробництва ЛЗП/ рефлекторних колб, а також для люмiнiсцентних трубок, закупiвля 
обладнання для виробництва ламп розжарення та газорозрядних ламп високої потужност, придбання двох 
подвiйних лiнiй зi швидкiсю 4000 амп/год. Для майбутнього "Iскри" дуже важливо завоювати якомога бiльше 
європейських та свiтових покупцiв. Щоб їх завоювати та втримати, потрiбно постiйно виробляти
лампи високої якостi. Для успiшної конкуренцiї на свiтовому ринку поряд iз свiтлотехнiчнимиi експлуатацiйними 
характеристиками продукцiї виникає потреба в зниженнi матерiалоємкостi i витрат виробництва. На пiдпрємствi 
розроблена програма технiчного переоснащення та впровадження органiзацiйно-технiчниих заходiв. Заплановано i
ухвалено рiшення провести-розширення потужностi печi№1 (встановлення третьої машини"Рiббон"), збiльшення 
виробництва колб для ламп розжарювання до понад 1 млрд.штук на рiк, збiльшення
потужностi виготовлення ламп розжарювання шляхом введення в експлуатацiю двох швидкiсних складальних 
лiнiй типу"Дуал", введення в експлуатацiю печi для виготовлення склотрубки, введення в експлуатацiю 
колбовидувної машини, спорудження п"ятої печi для виготовлення твердого скла, розширення ассортименту 
продукцiї новими типами ламп автомобiльних, галогенних ламп, газорозрядних ламп. Ще з 2003 р.ми почали 
працювати над тим, щоб пiдняти продуктивнiсть працi за рахунок автоматизацiї виробничих процесiв,
оптимiзацiї технологiчних процесiв та оптимiзацiї структури пiдприємства, в тому числi виведення iз виробництва 
працiвникiв з малою продуктивнiстю працi. Ми повиннi прискорено пiднiмати продуктивнiсть працi, виводити з 
виробництва низькопродуктивнi трудовi ресурси, впроваджувати новi технологiї та модернiзувати наше 
виробництво, щоб втримати позицiї української лампи на свiтовому ринку та вивести наше пiдприємство на 
європейський рiвень. Для успiшної конкуренцiї на свiтовому ринку поряд iз свiтлотехнiчними
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i експлуатацiйними характеристиками продукцiї виникає потреба в зниженнi матерiалоємностi i витрат 
виробництва. Розумiючи це на пiдприємствi розроблена програма технiчного переоснащення та впровадження 
органiзацiйно-технiчних заходiв. По складальному виробництву (цех №3) - Проводиться матування колби методом
згорання тетроетилксилану (SiO2),що здешевлює собiвартiсть матування зi 100 грн до 64 грн за 1000 шт колб. - 
Проводиться матування колби методом нанесення аеросилiв в електростатичному полi,
що здешевлює собiвартiсть матування. - Введено в експлуатацiю високошвидкiсний автомат розгортки тарiлки 
4000 шт. за год. - Встановлено механiзм обрiзки бокового i верхнього електроду iз автоматичним розбракуванням 
лампи з необрiзаним електродом, що покращило якiсть лампи. - Встановлено механiзм маркування цоколя Е14 на 
СЛ №6, що забезпечило маркування покупних цоколiв Е14 з високою заливкою. - Впроваджено 4-рьох ланковi 
електроди для виготовлення ламп, що дає економiю припою - проводиться приварювання
бокового електроду при забезпеченнi 2-х запобiжникiв в лампi. - Проводиться виготовлення цоколювальної 
мастики iз сухих компонентiв, що дає економiю електроенергiї, яка використовувалась для приготування лаку, 
зменшує трудоємкiсть i покращує санiтарнi умови працi. - Проводиться виготовлення флюсу для пайки бокового 
уводу до стакана алюмiнiєвого цоколя на основi АМСО 64 i моноетаноламiну, що дає економiчний ефект 308 грн 
на 1 кг флюсу - Фарбування купола рефлекторних ламп водними фарбами "Satin" взамiн
фарб на основi розчинника, що зменшує витрати фарби на 30%. -Покращує санiтарнi- умови працi . - Замiна 
молiбденового дроту O120мкм на O120мкм для тримачiв спiралi , економiя кожен мiсяць ~ 7000 грн - Проведено 
технологiчнi роботи по зменшенню норм витрат припою, зменшенi норми витрат припою ПОССу18-2 в 
середньому по типах ламп на 0,016 кг/1000 ламп, що = 1,3 грн/1000 ламп - Проведено роботи по зменшенню 
використання оборотної води,економiя електроенергiї 27 тис кВт год в мiсяць - Впроваджено лiнiї
Novalamp для контролю i пакування ламп По цокольному виробництву (цех №11) - Перейшли на виготовлення 
цоколiв з алюмiнiєвої стрiчки товщиною 0,22 мм. - Впроваджено у виробництво лiнiю плавлення алюмiнiєвих 
вiдходiв. - Впроваджено локальну систему опалення адмiнiстративних , побутових а також частину виробничих 
примiщень. - Проведено капiтальний ремонт всiх рiзi - давильних автоматiв. - На одному пресi SZ-230 
впроваджено виробництво цоколiв з заготовки " чашки" Проведено ремонт адмiнiстративних i
побутових примiщень . - Встановлено пластиковi вiкна. По скляному виробництву (цех № 13) - Звершено ремонт 
та запуск карусельного колбовидувного автомата Olivotto. Розпочато виробництво та продаж колби великого 
дiаметру. - Розпочато роботи iз запуску колбовидуваного автомату Рiббон-3. У цьому роцi було виконано: · 
будiвельнi роботи · монтаж фiдера та системи горiння · встановлення та ремонт АКВ Рiббон-3 - Виготовлено та 
змонтовано захист печi Рiббон вiд осiдання пилу шихти на склепiннi та обладнаннi.
- Здiйснено капiтальний ремонт лiнiї матування колби. - Змонтовано мундштучну камеру та системи горiння лiнiї 
ГВТ-1. - На всiх мундштучних камерах лiнiй ГВТ здiйснено замiну повiтря високого тиску, яке використовується 
для горiння, на повiтря вiд повiтродувок. Це дозволили суттєво скоротити витрати газу в камерах, покращити 
температурнi режими та зменшити використання високозатратного компресорного повiтря. - Вiдремонтовано та 
встановлено англiйську вагу, а також розпочато зважування склобою на печi
ГВТ. Це дозволили суттєво пiдвищити однорiднiсть скла в печi та пiдвищити вихiд придатної продукцiї на лiнiях 
витягання трубки. - Змонтовано другу лiнiю транспортування соди у шихтоскладовому виробництвi, що забезпечує
вищу загальну потужнiсть виробництва шихти. - Вiдремонтовано та вдосконалено лiнiю сiяння та транспортування
доломiту. Це дозволяє скоротити втрати доломiту пiд час його обробки та, вiдповiдно, пилiння у виробничому 
примiщеннi. - Вiдремонтовано та запущено автомати рiзання штенгеля,
привезенi з Англiї. Якiсть продукцiї, виготовленої на цьому обладнаннi, є вищою, я i їх продуктивнiсть. - 
Проведено ремонт та встановлено в роботу кисневi автомати розгортки тарiлки Badalex, привезенi з Sylvania. - 
Реконструйовано два старi АРТ на зразок кисневих автоматiв Philips, що дозволяє пiдвищити їх продуктивнiсть та 
якiсть продукцiї. - Здiйснено капiтальний ремонт двигуна тепловоза. - Проведено документальне оформлення 
залiзничного моста через вул.. Зелену, який тепер належить ПАТ "Iскра".
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- Придбано залiзничну колiю, яка ранiше належала Iзоляторнiй компанiї. Її використання в майбутньому 
дозволить покращити логiстичнi процеси, пов'язанi iз готовою продукцiєю та сировиною. - Здiйснено капiтальний 
ремонт та розпочато експлуатацiю дизельного автонавантажувача Toyota, привезеного з Польщi. - Проведено 
монтаж системи освiтлення дiльницi ГВТ. - Вiдремонтовано всi лiхтарi та вiкна у головному та шихтоскладовому 
корпусах. - Вiдновлено систему опалення у адмiнiстративно-побутовому корпусi ВП Скляний завод. - Запущено та 
розпочато експлуатацiю автономної парової котельнi №4. - Змонтовано систему аварiйного електричного 
живлення електропiдiгрiву печi Рiббон. По спiральному виробництву (цех № 14) - Проведено запуск газових 
автоматiв для 4-ох ланкових СУ - Виготовлено та проведено запуск реактора , змiнено систему охолодження 
реактора - Проведено ремонт регiстрiв охолодження печей - Проведено запуск однозональних та двозональних 
печей 1 за кожну - Проведено монтаж чотирьох автоматiв газової зварки струмових вводiв з усiма необхiдними 
газомагiстралями. Повнiстю запущено два автомати . Чотирьохланковi струмовi вводи випускаються серiйно в 
кiлькостi близько 250-300 тис. в мiсяць. На черзi запуск ще двох автоматiв - Проведено капiтальний ремонт 
регiстрiв охолодження печей. Виготовлено новi ковпаки для печей . По картонажному виробництву (цех № 15) - .
Збiльшено власне виробництва 5-тi шарової тари для скляного виробництва. - Впроваджено технологiю 
виготовлення 5-ти шарового гофрокартону формату 1650мм для випуску ящика висотою 400мм. Закуплений та 
встановлений комплект клеєвих валiв на станок зклейки г/агрегата. - Котельня №1 передана у ВП ЗКВ. - 
Проведено аудит роботи парового котла i системи повернення конденсату. - Вiдновлено роботу системи 
повернення конденсату. - Вирiшено питання по збiльшенню продуктивностi установки пом"якшення води для 
парового котла ( при неповерненнi конденсату). По виробництву ламп фар (цех № 04) - Проведено ремонт всiх 
автоматiв на лiнiї по запуску автолампи Н3. - Проведено запуск лiнiї на вогнях . - Перейшли на 100 % приварку 
цоколя Н3 . - Зробленi першi кроки по приварцi цоколiв Н1 i Н4. Для цього вiдправленi в Чехiю для модернiзацiї 
два ручних станка для лампи Н1 i карусель для лампи Н4. На сьогоднiшнiй день станки повнiстю перероблено i 
повернулися на Україну. На цих станках нашi працiвники навчалися на протязi мiсяця в Чехiї. Пiсля переходу на 
100% приварку ми зможемо продавати автолампи як на Схiдний так i на Захiдний ринки. - Змонтували i запустили
в роботу дiльницю для виготовлення спiралей для галогенових автолам. - Розроблено дизайн упаковки пiд 
торговою маркою TES-LAMP - це для дорогого цiнового сегмента, дизайн торгової марки "Iскра" для низького 
цiнового сегменту. Також провели переговори з постачальниками "орiхiв", для опробування можливостi складання
ламп типу Н1, Н3, Н4, Н7 з покупних "орiхiв". - Модернiзували упаковку для того, щоб зменшити розхiд 
матерiалiв на груповiй та iндивiдуальнiй упаковцi. - Закуплено в Чехiї лiнiю по виготовленню лiнiйних i 
спецiальних галогенових ламп. - Виробництво газорозрядних ламп - По розроблених проектах проводяться роботи 
по монтуванню та пiдготовцi до вводу в експлуатацiю мереж газу, кисню, водню, азоту, повiтря високого та 
низького тиску. - Введено в експлуатацiю двi автономних локальних системи оборотного водоохолодження:
охолодження машин штампування пальникiв, постiв попереднього вiдкачування пальникiв, постiв вiдкачування та 
наповнення пальникiв;- охолодження 10-камерних вакуумних насосiв автомату вiдкачування ламп, постiв 
тренування пальникiв металогалогенних ламп. - Виготовлено, встановлено та введено в експлуатацiю першу чергу 
вентиляцiйної системи ДС ГРЛВТ для обслуговування обладнання, на якому проводяться вогневi роботи з 
кварцовими деталями пальникiв та дозування пальникiв. - Продовжуються роботи по створенню власної системи 
оборотної технологiчної води, другої та третьої черги вентиляцiї на ДС ГРЛВТ. - Закiнчено роботу по розробцi 
комплекту технологiчної документацiї на виробництво ламп типу ДРЛ. Роботу по розробцi комплекту ТД буде 
завершено пiсля виготовлення по розробленiй документацiї перших промислових партiй ламп та внесення в 
документацiю вiдповiдних змiн. - Розпочато розробку документацiї на виробництво ламп типу ДНаТ. - В груднi 
мiсяцi 2010 року розпочато виготовлення перших промислових партiй ламп типу ДРЛ125, ДРЛ250, ДРЛ400. - 
Проведений вхiдний контроль комплектувальних виробiв, визначенi електричнi параметри пальникiв, виконано 
монтування пальникiв на нiжки. - Розроблено проект комплекту технологiчної документацiї на металогалогеннi 
лампи. - Розроблено першу редакцiю конструкторської документацiї на металогалогеннi лампи потужнiстю 1000 та
2000Вт. - На виконання попередньо складених домовленостей проведено роботу по купiвлi та перевезенню на ПАТ
"Iскра" додаткового комплекту обладнання для виробництва металогалогенних ламп та ртутних ламп спецiального
призначення. Значно розширено (в 2,2рази) парк транспортних засобiв, що практично, в основному, забезпечило 
потреби ПАТ "Iскра", незважаючи на вагомий рiст вiдвантажень.  Наступним характерним показником, що 
вплинув на покращення роботи стало достатньо вiдчутне зменшення простоїв.
 Це перелiк лише основних напрямкiв роботи пiдприємства, багато було зроблено і ще планується не менш 
значних робiт, якi необхiднi для успiшного ведення виробництва. Розвиток ринкової економiки України вимагає 
виробництва якiсної продукцiї , вiдповiдно завданням пiдприємства є постiйна робота з покращення показникiв 
якостi .
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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.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його 
посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, 
найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових 
справ про це зазначається

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів 
діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання 
емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
На пiдприємствi розроблена програма технiчного переоснащення та впровадження органiзацiйно-технiчних 
заходiв. По складальному виробництву - Запущена лiнiя по переробцi вiдходiв - вiдокремлення колби i цоколя з 
нiжкою в лампах з колбою В35 - Впроваджено на всiх складальних лiнiях маркування ламп мастикою на основi 
окису мiдi без вмiсту срiбла. - Запущена лiнiя пакування ламп в iiндивiдуальних пачках в ящики , оклеювання 
ящикiв. - Запущена лiнiя NOVALAMP для контролю i пакування ламп в колбах В35 з
цоколем Е27 - Для запуску лiнiї № 54 ( свiчка на вiтру ) пiдведенi енергоносiї до автоматiв Запущений автомат для
виготовлення колб "свiчка на вiтру" iз скло трубки. На даний час вiдпрацьовуються вогневi режими i 
виготовляються пробнi колби iз склотрубок 26,0 х 1,2 , 25,5 х 0,65, 23,5 х 0,95. - Для модернiзацiї лiнiї № 53 
Проведений капiтальний ремонт гнiзд на заварювальнiй каруселi iз змiненою конструкцiєю фрикцiонiв. Механiчна
частина лiнiї готова. - ПП "I.С.С." надало комерцiйну пропозицiю на
виконання робiт i матерiали для проведення робiт по модернiзацiї електронної системи керування лiнiєю. - Для 
пiдготовки виробництва ламп з галогеновим пальником лiнiя № 35 перевезена в Тернопiль. - Вiдремонтовано 
чотири насоса для центрального форвакууму - Для проведення реконструкцiї газифiкацiйної станцiї на ПАТ 
"Iскра" фiрма "Кислородсервiс" надало на пропозицiю проект по розмiщенню 2-х ємностей ZT-20 i надали 
креслення фундаментiв. В даний час проводяться пiдготовчi роботи по виготовленню фундаментiв.
- На лiнiї № 26 встановленi i працюють пристрої для блокування колби при вiдсутностi нiжки i нiжки при 
вiдсутностi колби. На лiнiяї №№ 27 i 29 встановленi i налагоджуються аналогiчнi пристрої. - Виготовленi пробнi 
партiї ламп з криптоновим наповнення ( 14% азоту, 86% криптону ) iз спiралями по спецiально розробленiй 
конструкцiї з пiдвищеною свiтловiддачею .Проведенi випробування. Криптоновi лампи входять в групу D , але не 
досягають необхiдної свiтловiддачi для переходу в групу С i нормованої тривалостi
свiчення . Пiдготований звiт. - Запущена лiнiя по переробцi вiдходiв - вiдокремлення колби i цоколя з нiжкою в 
лампах з колбою В35 По цокольному виробництву - було проведено ремонтнi роботи виробничих площ ВП 
Цокольний завод, - завершено ремонт адмiнiстративних примiщень; - заверешно монтаж локальної системи 
опалення адмiнпримiщень ВП ЦЗ; - демонтовано залишки старої гальванiчної лiнiї для травлення контактної 
пластини та змонтовано нову дiльницю для цих цiлей - вiдремонтовано пiдвал площею 600 м2
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та переоснащено його пiд складськi примiщення; - запущено в дiю компресор високого тиску; - запущено 
обладнання для вибивки дефектного цоколя та подальшого його брикетування; - завершено ремонт жiночої 
роздягалки; - зроблено ремонт туалету; - проведено ремонт венткамери та переоснащення її пiд виробничi потреби;
- розпочато ремонт преса AIDA, що в майбутньому буде використовуватися для штамповки стаканчика цоколя. По 
скляному виробництву (цех № 13) - Покращено роботу карусельної машини видування колби типу Олiвотто та 
розпочато виготовлення нових видiв колби. У 2011 роцi виготовлено: R80 - понад 50 тис шт, А80 - майже420 тис 
шт. По спiральному виробництву (цех № 14) - Проведено роботи по впровадженню у серiйне виробництво спiралей
для ламп потужнiстю 500 Вт. Виготовлене все необхiдне оснащення для машин спiралiзацiї та рiзки, виготовлено 
пробнi партiї спiралей 500 Вт. - Капiтально вiдремонтовано та налагоджено для виготовлення струмових вводiв 
для ламп "екогалоген" один з автоматiв для зварювання електродiв ЛА-8, закуплених у Вiрменiї. Розпочато 
капiтальний ремонт ще одного автомата. - На воднево-кисневiй станцiї встановлено автономну систему 
охолодження електролiзерiв, що дало змогу вiдмовитися вiд централiзованої системи подачi оборотної води. Було 
розпочато процес встановлення системи автономного опалення - закуплено сучасний конденсацiйний котел, 
радiатори та труби. - На дiльницi вилучення оксиду молiбдену здiйснено ремонт фiльтр-преса iз повною замiною 
однiєї з плит. - Встановлено електричний бойлер для беперебiйної подачi теплої води у жiночому гардеробi. По 
картонажному виробництву структура ВП ЗКВ поповнилася новим пiдроздiлом - дiльницею по пiдготовцi та 
подачi теплоносiїв (Котельня №1). - Було зекономлено матерiалiи, за рахунок контролю технологiчних режимiв 
виробництва, квалiфiкованих кадрiв, оптимiзацiя розкрою гофрополотна. - здiйснювався пошук покупцiв та 
продаж продукцiї на сторону. По виробництву ламп фар та автолампи, було освоєно технологiчний процес 
напилення колби R 80, 125 А 55, ПС 65, а також почали роботи по переходу на напилення без пiску , що дасть 
можливiсть збiльшити продуктивнiсть i якiсть. - переробладнано дiючу установку пiд напилення колби R 80, R 125
- по виробництву автоламп пiдготовлений для роботи новий цех автоламп з з хорошими побутовими 
примiщеннями, опаленням i витяжною вентиляцiєю. - ввели в експлуатацiю двi складальнi лiнiї автоламп, в даний
час ведуться роботи по запуску третьої лiнiї. - складальнi лiнiї переробладнанi з ручних на механiзованi з 
системою блокiровок, що дозволяє зменшити перевитрати комплектуючих. - змонтували i ввели в експлуатацiю 
дiльницю по виготовленню спiралей для галогенових автолам. - провели модернiзацiю по упаковцi, що зменшить 
розхiд матерiалiв на груповiй та iндивiдуальнiй упаковцi. - Основним завданням виробництва на 2013р це - вийти 
на ринок продаж ламп-фар для лiтакiв виробництва Америки i Європи. - витiснити з ринку основного конкурента -
Рязань, як виробника ламп-фар. - в перспективi перейти на виготовлення склодеталей iз твердого скла 
виробництва ПАТ "Iскра" для ламп-фар. По виробництву газорозрядних ламп - Проведено капiтальний ремонт 
даху на дiльницi складання газорозрядних ламп високого тиску (ДС ГРЛ ВТ). - Проведено ремонти чоловiчого та 
жiночого гардеробiв ДС ГРЛ ВТ, випробувального центру ВП ЗГРЛ. - проведено пiдготовку по встановленню 
металопластикових вiкон на галереї ДС ГРЛ ВТ) та випробувальному центрi. - придбано 20 шт. тепловентиляторiв 
для обiгрiву примiщень та технологiчних потреб виробництва. - введено в експлуатацiю 18 одиниць обладнання 
для виробництва газорозрядних ламп високого тиску (створено додатковi робочi мiсця). - освоєно новi види 
газорозрядних ламп в т.ч. металогалогенових та ламп спецiального призначення. Слiд вiдзначити, що менеджмент
ПАТ"Iскра"працює над розвитком iнших видiв дiяльностi, так починаючи з 2006року продовжується розвиватися 
дiяльнiсть - мiжнароднi перевезення вантажiв, створено бiзнес одиницю пiд назвою "Транс-Iскра",придбано та 
введено в експлуатацiю перших 26 тягачiв МАN TGA та 26 напiвпричепiв Schwarzmueller. Основним завданням 
даного проекту було забезпечення транспортування продукцiї власного виробництва, але така кiлькiсть транспорту 
не забезпечувала навiть половини власних потреб. На даний момент автопарк пiдроздiлу "Транс-Iскра" налiчує 78 
вантажiвок. Перевезення вантажiв здiйснюється близько в 30 країн Євразiї, в основному до таких як: Польща, 
Нiмеччина, Iталiя, Iспанiя, Францiя, Голландiя, Бельгiя, Росiя, Бiлорусiя, Казахстан, Грузiя. Географiя наших 
перевезень щорiчно розширюється, що паралельно-пропорцiйно потребi збiльшення автопарку. На ринку 
створюється вiдповiдна конкуренцiя з боку транспортних органiзацiй i вона постiйно наростає. Однак, слiд 
вiдзначити ,що в данiй ситуацiї наш бiзнес має свої суттєвi переваги. На даний час близько 35-и % перевезень 
припадає на потреби ПАТ"Iскри". Забезпечення потреб пiдприємства в транспортуваннi готової продукцiї та 
постачаннi комплектуючих, сировини та матерiалiв, а також робота транспортних засобiв в мiжнародному 
сполученнi в напрямку надання послуг зовнiшнiм замовникам . Продовжується робота над розвитком 
вiдпочинкових комплексiв (Моршин, Коростiв, Розлуч),в даний час проводяться ремонтнi роботи. Цей бiзнес в 
майбутньому поповнить дохiдну частину пiдприємства.
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13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента.

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

засобів 
на початок 
періоду 

на кінець 
періоду

Власні основні засоби (тис. 
грн.) 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

Орендовані основні засоби 
(тис. грн.) 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

Основні засоби, всього (тис.
грн.) 

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

177903 173418 0 0 177903 173418

будівлі та споруди 39336 43506 39336 43506
машини та обладнання 116199 101746 116199 101746
транспортні засоби 21551 27551 21551 27551
інші 817 615 817 615
2. Невиробничого 
призначення: 

2 2 0 0 2 2

будівлі та споруди 0 0
машини та обладнання 0 0
транспортні засоби 0 0
інші 2 2 2 2
Усього 177905 173420 0 0 177905 173420

Опис В товаристві основні засоби використовуються за 
призначенням. Основні засоби зараховуються на баланс 
підприємства по їх історичній вартості. Ступінь 
використання визначається з урахуванням їх модифікацї.
Знос нараховується прямолінійним методом, за яким 
річна суми амортизації визначається діленням вартості,
що амортизується, на очікуваний період часу 
використання об'єкту основних засобів.Очікуваний строк
корисного використання основних засобів визначається 
  Наказомпро облікову політику підприємства.

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

1 2 3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.) 103447 96168
Статутний капітал (тис. грн.) 8771 8771
Скоригований статутний капітал (тис. грн.) 8771 8771

Опис Розрахунок чистих активів за звітний та попередній 
періоди здійснено згідно з Методичними 
рекомендаціями щодо визначення вартості чистих 
активів акціонерного товариства, схвалених рішенням 
ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено
за даними Балансу: розрахункова вартість чистих 
активів - різниця рядків 280, 430, 480, 620 та 630; 
статутний капітал - рядок 300; скоригований статутний 
капітал - різниця рядків 300, 360 та 370.
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Висновок Розрахункова вартість чистих активів перевищує 
статутний капітал на 94676 тис.грн. Розрахункова 
вартість чистих активів перевищує скоригований 
статутний капітал на 94676 тис.грн. Вимоги частини 
третьої статті 155 Цивільного кодексу України 
дотримані. Зменшення статутного капіталу не 
вимагається.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата 
виникнення

Непогашена 
частина боргу 
(тис. грн.)

Відсоток за 
користування 
коштами 
(відсоток 
річних)

Дата погашення

Кредити банку X 129250,00 X X
у тому числі:
кредити банку 129250,00
Зобов'язання за цінними паперами X 0,00 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0,00 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним 
власним випуском):

X 0,00 X X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 
випуском):

X X X

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

X 0,00 X X

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

X 0,00 X X

Податкові зобов'язання X 784,00 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0,00 X X
Інші зобов'язання X 136715,00 X X
Усього зобов'язань X 266749,00 X X
Опис д/н
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15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення
у стрічці новин

Вид інформації

1 2 3
12.06.2012 12.06.2012 Відомості про проведення загальних зборів
25.01.2012 26.01.2012 Відомості про проведення загальних зборів
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Інформація про стан корпоративного управління
Загальні збори акціонерів

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

X

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

X

Інше (запишіть) у звітному періоді 
позачергові збори 
нескликались

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

Органи управління
Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 1
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 3
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб 3
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх 
трьох років? 5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

X

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

X

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

X

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

X

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

Чи створено у вашому акіонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) так
Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 3
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 
трьох років? 9
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних 

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

Засідання наглядової 
ради

Засідання правління

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

Ні Так Ні

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

Так Ні Ні

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

Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів 
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань 

(*)
Загальні збори 
акціонерів

Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до 
компетенції 
жодного органу

Визначення основних напрямів 
діяльності (стратегії) 

Ні Так Ні Ні

Затвердження планів діяльності 
(бізнес-планів) 

Ні Так Ні Ні

Затвердження річного фінансового 
звіту або балансу чи бюджету 

Так Так Так Ні

Обрання та відкликання голови 
правління 

Так Ні Ні Ні

Обрання та відкликання членів 
правління 

Ні Так Ні Ні

Обрання та відкликання голови 
наглядової ради 

Так Ні Ні Ні
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Обрання та відкликання членів 
наглядової ради 

Так Ні Ні Ні

Обрання та відкликання голови та 
членів ревізійної комісії 

Так Ні Ні Ні

Визначення розміру винагороди для 
голови та членів правління 

Ні Так Ні Ні

Визначення розміру винагороди для 
голови та членів наглядової ради 

Ні Так Ні Ні

Прийняття рішення про притягнення 
до майнової відповідальності членів 
правління 

Ні Так Так Ні

Прийняття рішення про додатковий 
випуск акцій 

Так Так Ні Ні

Прийняття рішення про викуп, 
реалізацію та розміщення власних 
акцій 

Так Так Ні Ні

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

Ні Так Так Ні

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

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

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

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

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

Інформація роз
повсюджується 
на загальних 
зборах

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

ДКЦПФР про 
ринок цінних 
паперів 

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо в
акціонерному 
товаристві

Копії 
документів 
надаються на 
запит акціонера

Інформація 
розміщується 
на власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерного 
товариства

Фінансова звітність, результати 
діяльності 

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

Так 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

наступних трьох років?
Так (*) Ні (*)

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

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

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

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

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

випуску акцій 
Емітента

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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

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

01.01.1900

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

укажіть яким чином його оприлюднено: Не оприлюднювали, так як вiдсутнiй кодекс( принципiв, 
правил) корпоративного управлiння.

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

У акцiонерного товариства вiдсутнiй власний кодекс 
(принципiв, правил) корпоративного управлiння.
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Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

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

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

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

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

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

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

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

Підприємство Публічне акціонерне товариство "ІСКРА" за ЄДРПОУ 00214244
Територія Львiвська обл. за КОАТУУ 4610136800
Організаційно-правова форма 
господарювання

Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 112

Орган державного управління . за СПОДУ .
Вид економічної діяльності Виробництво електричного освітлювального устаткування; за КВЕД 27.40
Середня кількість працівників 
(1)

1872

Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса: 79066, Сихівський, м.Львів, вул.Вулецька, буд.14
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс

На 31.12.2012
Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив Код 
рядка

На початок звітного 
періоду

На кінець звітного 
періоду

1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
Залишкова вартість 010 1699 2902
Первісна вартість 011 1748 2981
Накопичена амортизація 012 (49) (79)
Незавершені капітальні інвестиції 020
Основні засоби:
Залишкова вартість 030 177905 173420
Первісна вартість 031 352812 369168
Знос 032 (174907) (195748)
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035
первісна вартість 036
накопичена амортизація 037
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040
Інші фінансові інвестиції 045 40713 41267
Довгострокова дебіторська заборгованість 050
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056
Знос інвестиційної нерухомості 057
Відстрочені податкові активи 060 0 1882
Гудвіл 065
Інші необоротні активи 070
Гудвіл при консолідації 075
Усього за розділом I 080 220317 219471
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 19910 35845
Поточні біологічні активи 110
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Незавершене виробництво 120 11429 19238
Готова продукція 130 58727 51167
Товари 140 872 710
Векселі одержані 150 3199 3199
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 117837 131439
первісна вартість 161 122089 135226
резерв сумнівних боргів 162 (4252) (3787)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 10478 8477
за виданими авансами 180 20761 16154
з нарахованих доходів 190
із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 4569 9516
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 5709 266
у тому числі в касі 231 0 1
в іноземній валюті 240 2592 3964
Інші оборотні активи 250
Усього за розділом II 260 256083 279975
III. Витрати майбутніх періодів 270
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275
Баланс 280 476400 499446

Пасив Код 
рядка

На початок звітного 
періоду

На кінець звітного 
періоду

1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 8771 8771
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330
Резервний капітал 340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 87397 94676
Неоплачений капітал 360
Вилучений капітал 370
Накопичена курсова різниця 375
Усього за розділом I 380 96168 103447
Частка меншості 385
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400
Інші забезпечення 410
Вписуваний рядок - сума страхових резервів 415
Вписуваний рядок - сума часток перестраховиків у страхових 
резерва

416

Цільове фінансування (2) 420
Усього за розділом II 430 0 0
III. Довгострокові зобов`язання
Довгострокові кредити банків 440 122118 106341
Інші довгострокові фінансові зобов`язання 450 0 22909
Відстрочені податкові зобов`язання 460
Інші довгострокові зобов`язання 470
Усього за розділом III 480 122118 129250
IV. Поточні зобов`язання
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Короткострокові кредити банків 500 107899 135243
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 54124 50835
Векселі видані 520 24494 2986
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 60682 61351
Поточні зобов`язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 176 2506
з бюджетом 550 566 784
з позабюджетних платежів 560 0 0
зі страхування 570 1313 1829
з оплати праці 580 3113 4103
з учасниками 590 1167 0
із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами 
вибуття, утримуваними для продажу

605 0 0

Інші поточні зобов`язання 610 4580 7112
Усього за розділом IV 620 258114 266749
V. Доходи майбутніх періодів 630 0
Баланс 640 476400 499446

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

Примітки:
Керівництво ПАТ "Іскра" звертає увагу, що станом на 31 грудня 2012 року трансформація не здійснювалася, оскільки було 
прийняте рішення про ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності на основі МСФЗ, починаючи з 01 
січня 2012 року.

Керівник Костів Мирон Андрійович

Головний бухгалтер Хамуляк Б.Б.
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коди
Дата (рік, місяць, число) 12 12 31

Підприємство Публічне акціонерне товариство "ІСКРА" за ЄДРПОУ 00214244
Територія Львiвська обл. за КОАТУУ 4610136800
Орган державного управління . за СПОДУ .
Організаційно-правова форма 
господарювання

Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 112

Вид економічної діяльності Виробництво електричного освітлювального устаткування; за КВЕД 27.40
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності v
Одиниця виміру: тис. грн.

Звіт про фінансові результати

За 2012 р.
Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

І. Фінансові результати
Стаття Код 

рядка
За звітній період За попередній період

1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 352313 344636
Податок на додану вартість 015 (28931) (31418)
Акцизний збір 020

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

035 323382 313218

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 (268046) (239288)
Валовий:
               прибуток 050 55336 73930
               збиток 055
Інші операційні доходи 060 35857 192365
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності

061

Адміністративні витрати 070 (16881) (21573)
Витрати за збут 080 (10915) (12134)
Інші операційні витрати 090 (33553) (192011)
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності

091

Фінансові результати від операційної діяльності:
               прибуток 100 29844 40577
               збиток 105
Доход від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120 866 21
Інші доходи (1) 130
Фінансові витрати 140 (27459) (25251)
Втрати від участі в капіталі 150
Інші витрати 160 (20) (7)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
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               прибуток 170 3231 15340
               збиток 175
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від 
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок 
припинення діяльності

176

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

177

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 (740) (3635)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185
Фінансові результати від звичайної діяльності:
               прибуток 190 2491 11705
               збиток 195
Надзвичайні:
               доходи 200
               витрати 205
Податки з надзвичайного прибутку 210
Частка меншості 215
Чистий:
               прибуток 220 2491 11705
               збиток 225
Забезпечення матеріального заохочення 226

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

II. Елементи операційних витрат
Найменування показника Код 

рядка
За звітній період За попередній період

1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 191302 201041
Витрати на оплату праці 240 57630 56155
Відрахування на соціальні заходи 250 23126 22337
Амортизація 260 22158 21120
Інші операційні витрати 270 65428 62965
Разом 280 359644 363618

III. Розрахунок показників прибутковості акцій
Стаття Код 

рядка
За звітній період За попередній період

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 35084154,00000 35084154,00000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 35084154,00000 35084154,00000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 0,07100 0,33363
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 0,07100 0,33363
Дивіденди на одну просту акцію 340 0,00000

Примітки:
примітки відсутні

Керівник Костів Мирон Андрійович

Головний бухгалтер Хамуляк Б.Б.
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коди
Дата (рік, місяць, число) 12 12 31

Підприємство Публічне акціонерне товариство "ІСКРА" за ЄДРПОУ 00214244
Територія Львiвська обл. за КОАТУУ 4610136800
Організаційно-правова форма 
господарювання

Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 112

Вид економічної діяльності Виробництво електричного освітлювального устаткування; за КВЕД 27.40
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності v
Одиниця виміру: тис. грн.

Звіт про рух грошових коштів

За 2012 р.
Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття Код За звітний період За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 344271 323943
Погашення векселів одержаних 015
Покупців і замовників авансів 020 5018 18856
Повернення авансів 030
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 866 21
Бюджету податку на додану вартість 040 9743 11069
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 1415 1624
Отримання субсидій, дотацій 050 21 20
Цільового фінансування 060
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070
Інші надходження 080 19911 268
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 (243592) (264910)
Авансів 095 (     ) (     )
Повернення авансів 100 (131) (947)
Працівникам 105 (43968) (45405)
Витрат на відрядження 110 (19479) (20083)
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 (503) (0)
Зобов'язань з податку на прибуток 120 (6860) (6580)
Відрахувань на соціальні заходи 125 (24650) (24471)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (1889) (6944)
Цільових внесків 140 (     ) (     )
Інші витрачання 145 (29170) (2686)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 11003 (16225)
Рух коштів від надзвичайних подій 160
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 11003 (16225)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
 фінансових інвестицій 180
 необоротних активів 190 1633 50
 майнових комплексів 200
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Отримані:
 відсотки 210
 дивіденди 220
Інші надходження 230
Придбання:
 фінансових інвестицій 240 (2553) (34868)
 необоротних активів 250 (17739) (17821)
 майнових комплексів 260 (     ) (     )
Інші платежі 270 (     ) (     )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 (18659) (52639)
Рух коштів від надзвичайних подій 290
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 (18659) (52639)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310
Отримані позики 320 185663 224006
Інші надходження 330
Погашення позик 340 (182815) (154636)
Сплачені дивіденди 350 (     ) (     )
Інші платежі 360 (     ) (     )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 2848 69370
Рух коштів від надзвичайних подій 380
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 2848 69370
Чистий рух коштів за звітний період 400 (4808) 506
Залишок коштів на початок року 410 8301 7941
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 737 (146)
Залишок коштів на кінець року 430 4230 8301

Примітки:
примітки відсутні

Керівник Костів Мирон Андрійович

Головний бухгалтер Хамуляк Б.Б.
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коди
Дата (рік, місяць, число) 12 12 31

Підприємство Публічне акціонерне товариство "ІСКРА" за ЄДРПОУ 00214244
Територія Львiвська обл. за КОАТУУ 4610136800
Орган державного управління . за СПОДУ .
Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 112
Вид економічної діяльності Виробництво електричного освітлювального устаткування; за КВЕД 27.40
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності v
Одиниця виміру: тис. грн.

Звіт про власний капітал

За 2012 р.
Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття Код Статутний 
капітал

Пайовий 
капітал

Додатковий 
вкладений 
капітал

Інший 
додатковий 
капітал

Резервний 
капітал

Нерозподілений
прибуток 

(непокритий 
збиток)

Неоплачений 
капітал

Вилучений 
капітал

Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 8771 87397 96168
Коригування: 
Зміна облікової політики 020 0
Виправлення помилок 030 0
Інші зміни 040 0
Скоригований залишок на 
початок року

050 8771 0 0 0 0 87397 0 0 96168

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

080 0

Уцінка незавершеного 
будівництва

090 0
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Дооцінка нематеріальних  
активів

100 0

Уцінка нематеріальних  активів 110 0
120 0

Чистий прибуток (збиток) за 
звітній період

130 2491 2491

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

150 0

Відрахування до резервного 
капіталу

160 0

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

190 0

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

220 0

Анулювання викуплених акцій 
(часток)

230 0

Вилучення частки в капіталі 240 0
Зменшення номінальної вартості
акції

250 0

Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих 
збитків

260 0

Безкоштовно отримані активи 270 0
280 4788 4788

Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 7279 0 0 7279
Залишок на кінець року 300 8771 0 0 0 0 94676 0 0 103447

Примітки:
примітки відсутні
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Керівник Костів Мирон Андрійович

Головний бухгалтер Хамуляк Б.Б.
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коди
Дата (рік, місяць, число) 12 12 31

Підприємство Публічне акціонерне товариство "ІСКРА" за ЄДРПОУ 00214244
Територія Львiвська обл. за КОАТУУ 4610136800
Орган державного управління . за СПОДУ .
Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 112
Вид економічної діяльності Виробництво електричного освітлювального устаткування; за КВЕД 27.40
Одиниця виміру: тис. грн.

Примітки до річної фінансової звітності

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

ядка
первісна (п
ереоцінена
) вартість

накопичен
а амортиза

ція

Залишок на початок 
року

Надійшло 
за рік

первісної (
переоцінен

ої 
вартості)

накопичен
ої амортиз

ації

Переоцінка (дооцінка 
+, уцінка -) первісна (п

ереоцінена
) вартість

накопичен
а амортиза

ція

Вибуло за рік Нарахован
о амортиза
ції за рік

Втрати від 
зменшення
корисності 
за рік

первісної (
переоцінен

ої 
вартості)

накопичен
ої амортиз

ації

Інші зміни за рік

первісна (п
ереоцінена
) вартість

накопичен
а амортиза

ція

Залишок на кінець 
року

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

010 0 0

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

040 0 0

Авторське право та сумісні з ним 
права

050 0 0

060 0 0
Інші нематеріальні активи 070 0 0
Разом 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гудвіл 090 0 0

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

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

права власності
085

II. Основні засоби
Група основних засобів Кодр

ядк
а первісна(
переоцін
ена) 
вартість

знос

Залишок на 
початок року

Надійшл
о за рік

первісно
ї (переоц
іненої ва
ртості)

зносу

Переоцінка 
(дооцінка +, 
уцінка -)

первісна(
переоцін
ена) 
вартість

знос
Вибуло за рік Нарахов

ано амор
тизації 
за рік

Втрати 
від змен
шення к
орисност

і

первісно
ї (переоц
іненої ва
ртості)

зносу
Інші зміни за рік

первісна(
переоцін
ена) 
вартість

знос

Залишок на 
кінець року

первісна(
переоцін
ена) 
вартість

знос

одержані за 
фінансовою 
орендою

первісна(
переоцін
ена) 
вартість

знос

передані в 
оперативну 
оренду

у тому числі

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

110 0 0

Будинки, споруди та 
передавальні пристрої

120 0 0

Машини та обладнання 130 0 0
Транспортні засоби 140 0 0
Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі)

150 0 0

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

200 0 0

Тимчасові (нетитульні) 
споруди

210 0 0

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

250 0 0

Разом 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

261

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

263

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

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

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

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

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

IV. Фінансові інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік

довгострокові поточні
На кінець року

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

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

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

Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1 2 3 4

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

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

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

632

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

633

VI. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року

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

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

Види забезпечень і резервів Код 
рядка

Залишок на 
початок року нараховано 

(створено)
додаткові 
відрахування

Збільшення за звітний рік Використано у 
звітному році

Сторновано 
невикористану суму у 

звітному році

Сума очікуваного відшкодування
витрат іншою стороною, що 

врахована при оцінці 
забезпечення

Залишок на 
кінець року

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

710 0

Забезпечення наступних витрат на 
додаткове пенсійне забезпечення

720 0

Забезпечення наступних витрат на 
виконання гарантійних зобов’язань

730 0

Забезпечення наступних витрат на 
реструктуризацію

740 0

Забезпечення наступних витрат на 
виконання зобов’язань щодо обтяжливих 
контрактів

750 0

760 0
770 0

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

року збільшення чистої 
реалізаційної вартості*

уцінка
Переоцінка за рік

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

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

Активи  на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок
02) 

925

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

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

у т. ч. за строками непогашення

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

Списано у звітному році безнадійної дебіторської 
заборгованості

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

952

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

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

980

XI. Будівельні контракти
Найменування показника Код рядка Сума

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

XII. Податок на прибуток
Найменування показника Код рядка Сума

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

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

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

1316
1317

XIV. Біологічні активи
Групи біологічних активів Код р

ядка

первісна 
вартість

накопиче
на аморти
зація

залишок на початок 
року

надійшло
за рік первісна 

вартість
накопиче
на аморти
зація

вибуло за рік нарахова
но аморт
изації за 
рік

втрати 
від змен
шення ко
рисності

вигоди 
від віднов
лення кор
исності

первісна 
вартість

накопиче
на аморти
зація

залишок на кінець 
року

Обліковуються за первісною вартістю
залишок 
на 

початок 
року

надійшло
за рік

зміни 
вартості 
за рік

вибуло за
рік

залишок 
на кінець 
року

Обліковуються за справедливою вартістю

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

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

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

1414 0 0 0
інші довгострокові біологічні 
активи

1415 0 0 0

Поточні біологічні активи - 
усього

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

в тому числі:
тварини на вирощуванні та 
відгодівлі

1421 X X X 0 X 0

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

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

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

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

1432

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

1433

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

рядка
Вартість 
первісного 
визнання

Витрати, 
пов'язані з 

біологічними п
еретвореннями

дохід витрати

Результат від первісного 
визнання

Уцінка Виручка від 
реалізації

Собівартість 
реалізації

реалізації первісного 
визнання та 
реалізації

Фінансовий результат 
(прибуток +, збиток -) від

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

1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

1520 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

1539 0 0
Сільськогосподарська продукція та додаткові 
біологічні активи - разом

1540 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Керівник Костів Мирон Андрійович

Головний бухгалтер Хамуляк Б.Б.
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28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (примітки)

Примітки до фінансової звітності 
На 31 грудня 2012 року 

1. Загальна інформація
1.1. Інформація про компанію
Публічне акціонерне товариство "Іскра" (далі - Підприємство) є українським публічним акціонерним товариством. 
Підприємство було засноване у 1972 році як державне підприємство. У 1993 році воно було реорганізоване у 
відкрите акціонерне товариство згідно з програмою приватизації в Україні. Засновником Підприємства був Фонд 
Державного майна України (зареєстровано у Львівському обласному фінансовому управлінні за № 40-П/1/94 від 
15.09.1994р.). 
Станом на 31.12.2012 р. частки державного майна у статутному фонді (капіталі) Компанії  немає.
Дата проведення державної реєстрації: свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи № 1 415 120 0000 
004033 від 31 січня 1994 р., видане Виконавчим комітетом Львівської міської ради Львівської області.
1967 рік - початок будівництва електролампового заводу, який в 1972 році став головним підприємством 
виробничого об"єднання "Іскра", 1994 рік - відбулася зміна форми власності,  внаслідок приватизації було 
створено ВАТ. У  1999 р. внаслідок реструктуризації компанії та інших рішучих заходів вдалося врятувати 
Компанію від фінансового краху. 
2002 рік - Підприємство входить до десятки найпотужніших електротехнічних підприємств Європи і займає 
провідне місце серед підприємств своєї галузі, як таке, що найшвидше розвивається (зміна менеджменту, 
фінансове оздоровлення, технічне переозброєння, нарощування експортного потенціалу.
Підприємство постійно удосконалює існуючі технології з врахуванням сучасних матеріалів, напівфабрикатів та 
комплектуючих, вкладає значні кошти в модернізацію та розвиток виробництва, розробляє нові джерела світла. 
Головним напрямком інвестування є створення нових видів продукції, здатних конкурувати на світовому ринку 
джерел світла.
У 2003 року Підприємство презентувала енергозберігаючу продукцію - компактні люмінесцентні лампи під новою 
торговою маркою "Volta".
Лампи від Підприємства світять не лише в Україні, але в 33 країнах світу під 20 торговими марками. Експортний 
потенціал складає 50% виготовленої продукції.
Комісія органу сертифікації у 2003 році здійснила оцінку виробництва, в результаті Компанія отримала сертифікат
на систему управління якістю, що відповідає  вимогам ДСТУ ІSO 9001-2001. До здобутків Підприємства додались
сертифікати відповідності СЕ і ТUV GS на лампи загального призначення та сертифікат СЕ і ТUV GS 
відповідності ЕМС на компактні люмінесцентні лампи торгової марки"Volta". Це дало можливість виходу 
продукції Підприємства на ринки Євросоюзу під власними брендами.
Пріоритетними на 2007-2012 рр. стали питання розвитку Підприємства і залучення нових технологій та інвестицій.
Підприємство істотно збільшила виробництво колби, запустивши для цього другу "Ріббон-машину". Понад 30% 
всіх цоколів, які  виготовляють в Європі, виробляються з чорного скла виробництва "Іскра", що стало можливим 
завдяки введенню в експлуатацію другої енергоефективної печі. 

1.2. Загальні умови функціонування, ризики та економічна ситуація в Україні
За останні роки Україна зазнала значних політичних та економічних змін. Незважаючи на те, що економіка 
України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати деякі особливості, які більшою мірою властиві 
економіці, що розвивається. Такі особливості включають, але не обмежуються низьким рівнем ліквідності на 
ринках капіталу, відносно високим рівнем інфляції та наявністю валютного контролю, що не дозволяє 
національній валюті бути ліквідним засобом платежу за межами України. Стабільність економіки України в 
значній мірі залежатиме від політики та дій уряду, спрямованих на реформування адміністративної та правової 
систем, а також економіки в цілому. Як наслідок, операціям в Україні властиві ризики, не типові для країн із 
розвинутою економікою.
Ця індивідуальна фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу щодо впливу умов 
здійснення діяльності в Україні на операції та фінансовий стан Підприємства. Майбутні умови здійснення 
діяльності можуть відрізнятися від оцінок управлінського персоналу.
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2.    Основа складання звітності
2.1. Заява про відповідність
Індивідуальна фінансова звітність Підприємства була складена відповідно до  Міжнародних стандартів фінансової
звітності (МСФЗ), в редакції, офіційно оприлюдненій на веб-сайті Міністерства фінансів України. 
Керівництво ПАТ "Іскра" обрало датою переходу на МСФЗ 01 січня 2011 р. і ведення обліку на за принципами 
МСФЗ, починаючи з 01 січня 2012 р. 
За всі звітні періоди, закінчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 р., Підприємство готувало фінансову 
звітність у відповідності до національних принципів (стандартів) бухгалтерського обліку. Ця фінансова звітність 
за рік, що закінчився 31 грудня 2012 р., є першим пакетом фінансової звітності Підприємства, підготовленої згідно
з МСФЗ із застосуванням МСФЗ 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності".
У примітці 2.6. наведено інформацію про перехід Підприємства на МСФЗ.

2.2. Основа оцінки
Ця фінансові звітність була підготовлена на основі принципу історичної собівартості. 

2.3. Функціональна валюта і валюта подання звітності 
Національною валютою України є гривня, яка є функціональною валютою Підприємства і валютою, у якій 
подається ця фінансова звітність. Усі фінансові дані, які наведені у гривнях, були округлені до тисяч.

2.4. Основні положення в обліковій політиці
Принципи облікової політики, наведені далі, послідовно застосовувалися до всіх періодів, представлених у цій 
фінансовій звітності, та під час підготовки звіту про фінансовий стан на 31 січня 2012 року з метою переходу на 
МСФЗ.
2.4.1. Операції в іноземній валюті
Операції в іноземній валюті обліковувати в українській гривні за офіційним курсом обміну Національного банку 
України на дату проведення операції. 
Монетарні активи і зобов'язання в іноземних валютах перераховувати у гривню за обмінним курсом НБУ на звітну
дату. Немонетарні статті в іноземних валютах, які оцінюються за історичною вартістю в іноземній валюті, 
перераховувати за обмінним курсом, що діяв на дату проведення операції. Немонетарні статті, які обліковуються 
за справедливою вартістю в іноземній валюті, перераховувати за обмінним курсом, що діє на дату визначення 
справедливої вартості. Прибутки та збитки, отримані у результаті такого перерахунку, визнавати у звіті про 
сукупний дохід. 
Основними іноземними валютами є євро, долар США та російський рубль.
Курси обміну гривні по відношенню до основних валют, які були використані при підготовці консолідованої 
фінансової звітності, на 31 грудня є такими:

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

2.4.2. Основні засоби
2.4.2.1. Визнання та оцінка
Одиницю обліку основних засобів вважається окремий інвентарний об'єкт. 
Основні засоби при надходженні відображаються за первісною вартістю, яка включає витрати, що безпосередньо 
відносяться до придання активу. Первісна вартість може також включати в себе вартість професійних послуг.
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Придбане програмне забезпечення, яке є невід'ємною частиною функціональності відповідного обладнання, 
капіталізується у складі вартості цього обладнання. 
Якщо компоненти одиниці основних засобів маються різні строки корисного використання, такі компоненти 
обліковуються як окремі одиниці (значні компоненти) за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених 
збитків від зменшення корисності. 
Основні засоби у фінансовій звітності відображаються за вартістю, визначеною у результаті переоцінки. 
Переоцінена вартість являє собою справедливу вартість об'єкта основних засобів на дату переоцінки за 
вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збитків від зменшення корисності. 
Будь-яке збільшення вартості об'єктів основних засобів у результаті переоцінки включається у сукупний дохід і 
накопичується в капіталі у тому розмірі, в якому він перевищує попереднє зниження вартості тих самих активів, 
відображене раніше як збиток. Переоцінки у межах суми попереднього зниження відносяться на фінансовий 
результат. Зниження балансової вартості будівель і землі у результаті переоцінки також відносяться на фінансовий
результат в сумі його перевищення над залишком резерву по переоцінці, створеного у результаті попередніх 
переоцінок даного активу. 
Визнання об'єкту основних засобів припиняється після його вибуття або якщо не очікується одержання майбутніх 
економічних вигід від його подальшого використання. Будь-які прибутки або збитки, які виникають у зв'язку із 
припиненням визнання активу (розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття активу та його 
балансовою вартістю), включаються до звіту про прибутки та збитки за рік, в якому відбулось припинення 
визнання об'єкту. 
2.4.2.2. Подальші витрати
Ремонти основних засобів, що здійснюються для підтримання об'єктів в робочому стані та одержання первісно 
визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, відображаються як витрати періоду і 
обліковуються на рахунках витрат діяльності в повному обсязі.
Суми витрат, пов'язані з поліпшенням об'єктів основних засобів (модернізація, модифікація, добудова, 
дообладнання, реконструкція тощо), що призводять до збільшення майбутніх економічних вигод, відносяться на 
рахунок капітальних інвестицій з подальшим збільшенням первісної вартості основних засобів після введення в 
експлуатацію. 
Якщо капіталізуються нові запасні частини, замінені запасні частини виводяться з експлуатації, і їх залишкова 
балансова вартість включається до складу операційного прибутку (збитку) як збиток від вибуття.
2.4.2.3. Знос
Знос розраховується як зменшення вартості активів, крім землі та об'єктів незавершеного будівництва, до їх 
оціночної ліквідаційної вартості лінійним методом протягом очікуваних строків корисного використання 
відповідних активів. 
Нарахування зносу починається з моменту, коли об'єкт основних засобів стає придатним для їх цільового 
використання, тобто він доставлений до місця розташування та приведений у стан, у якому він придатний до 
експлуатації у спосіб, визначений управлінським персоналом.  
Амортизація активу припиняється на одну з двох дат, яка відбувається раніше: 
  1)на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу (або включають до ліквідаційної групи, яку 
класифікують як утримувану для продажу) згідно з МСФЗ 5; або
  2)на дату, з якої припиняють визнання активу. 
Амортизація не припиняється, коли актив не використовують або він вибуває з активного використання, доки 
актив не буде амортизований повністю
Метод нарахування зносу, очікувані строк корисного використання та залишкова вартість переглядаються 
принаймні раз на рік і коригуються на перспективній основі (тобто без перегляду порівняльних показників), якщо 
це необхідно.
2.4.3. Незавершене будівництво
Об'єкти, які знаходяться в процесі незавершеного будівництва, капіталізуються як окремий елемент основних 
засобів. 
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Об'єкти будівництва, що створюються для подальшого використання у виробничих або адміністративних цілях, 
обліковуються за вартістю будівництва за вирахуванням будь-яких визнаних збитків від знецінення. Вартість 
будівництва включає вартість матеріалів, заробітну плату основних працівників та інші витрати, що безпосередньо
відносяться до приведення активу у робочий стан для його цільового використання, вартість професійних послуг, 
витрати на демонтаж та перевезення, витрати на відновлення земель, на яких ці активи розміщені, а також, для 
кваліфікованих активів, витрати на позики, що капіталізуються.
Після завершення будівництва або на момент готовності до цільового призначення вартість об'єкту відноситься до 
відповідної категорії основних засобів. 
Знос на об'єкти незавершеного будівництва не нараховується.
2.4.4. Невстановлене обладнання. 
Невстановлене обладнання являє собою устаткування, придбане Підприємством, але ще не введене в 
експлуатацію. Знос на невстановлене обладнання не нараховується.
2.4.5. Земля. 
Земля, що належить ПІДПРИЄМСТВУ на правах власності, обліковується за її історичною собівартістю. Знос на 
землю, на яку ПІДПРИЄМСТВО має беззаперечне право власності, не нараховується.
2.4.6. Нематеріальні активи
Одиницею обліку нематеріальних активів вважається окремий об'єкт.
Придбані нематеріальні активи первісно визнаються за собівартістю. Після первісного визнання нематеріальні 
активи відображаються за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації або будь-яких накопичених 
збитків від зменшення корисності.
Нематеріальні активи, вироблені усередині компанії, за винятком капіталізованих витрат на розробку, не 
капіталізуються, і відповідні витрати відображаються у звіті про сукупний доход за звітний рік, у якому вони 
виникли.
Нематеріальні активи з визначеним строком корисного використання амортизуються протягом усього строку їх 
корисного використання. 
Строки корисного використання та методи амортизації нематеріальних активів переглядаються принаймні раз на 
рік і коригуються на перспективній основі, якщо це необхідно.
Амортизацію нараховуються лінійним методом протягом очікуваних строків корисного використання відповідних 
активів. 
Нематеріальні активи з невизначеними термінами використання обліковуються за вартістю придання за 
вирахуванням накопиченого збитку від знецінення. 
Нематеріальний актив списуються при продажу або якщо від його використання або вибуття не очікується 
майбутніх економічних вигод. Дохід або збиток від списання нематеріального активу, що являє собою різницю 
між чистими надходженнями від вибуття та балансовою вартістю активу, включається у прибутку і збитки у 
момент списання.
2.4.7. Знецінення матеріальних та нематеріальних активів 
На кожну звітну дату визначається, чи є ознаки можливого зменшення корисності активу. Якщо такі ознаки 
існують або якщо необхідно виконати щорічне тестування активу на зменшення корисності, здійснюється оцінка 
вартості очікуваного відшкодування, активу з метою визначення розміру збитку від знецінення. Вартість 
очікуваного відшкодування визначається для окремого активу, за вирахуванням випадків, коли актив не генерує 
надходження коштів, які здебільшого є незалежними від надходжень, генерованих іншими активами або групами 
активів. 
Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання та нематеріальні активи, що не готові до 
використання, оцінюються на предмет знецінення мінімум щорічно або частіше, якщо з'являються ознаки 
можливого знецінення. 
Вартість очікуваного відшкодування визначається як найбільша з двох величин: справедлива вартість за 
вирахуванням витрат на реалізацію та вартість під час використання.
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Найкращим свідченням справедливої вартості активу є ціна, яку визначили незалежні сторони в юридично 
обов'язковій угоді про продаж, скоригована на додаткові витрати, які можна прямо віднести до вибуття активу. 
Якщо немає юридично обов'язкової угоди про продаж, але актив продається та купується на активному ринку, тоді 
справедливою вартістю активу є його ринкова ціна. Якщо немає активного ринку, то враховуються останні 
операції на ринку, за їх наявності. У разі неможливості визначення таких операцій використовується відповідна 
модель оцінки. Такі розрахунки підтверджуються оціночними коефіцієнтами чи іншими доступними показниками 
справедливої вартості.
При оцінці вартості під час використання очікувані майбутні потоки грошових коштів дисконтують до теперішньої
вартості з використанням коефіцієнта дисконтування до оподаткування, що відображає поточну ринкову оцінку 
вартості грошей у часі та ризиків, що притаманні даному активу, відносно яких оцінка майбутніх грошових 
потоків не корегувалась.
Якщо балансова вартість активу перевищує його вартість до відшкодування, вважається, що корисність активу 
зменшилась, і він списується до вартості до відшкодування. Збитки від зменшення корисності поточної діяльності 
визнається у звіті про сукупний дохід.
У випадках, коли збиток від знецінення згодом відновлюється, балансова вартість активу (одиниці, що генерує 
грошові кошти) збільшується до суми, отриманої в результаті нової оцінки його вартості до відшкодування, таким 
чином, щоб нова балансова вартість не перевищувала балансову вартість, яка була визначена, якщо б по цьому 
активу (одиниці, що генерує грошові кошти) не був відображений збиток від знецінення за попередні роки. 
Відновлення збитку від знецінення відразу відображається у звіті про сукупний дохід. 
Одиниця, що генерує грошові кошти, являє собою найменшу ідентифіковану групу активів, яка генерує грошові 
надходження, здебільшого незалежні від грошових надходжень від інших активів або груп активів. Виходячи зі 
специфіки операційної діяльності, керівництво визначило, що Підприємство має одну одиницю, що генерує 
грошові кошти, яка являє собою Підприємство у цілому. 
2.4.8. Довгострокові активи, призначені для продажу
Довгострокові активи та групи вибуття класифікуються як призначені для продажу, якщо їх балансова вартість 
буде відновлена в основному не у процесі використання у виробничій діяльності, а при їх реалізації. Дана умова 
вважається виконаною, якщо актив (або група вибуття) може бути проданий у своєму теперішньому стані, є висока
ймовірність продажу та продаж активу буде завершений протягом одного року з моменту його класифікації як 
призначеного для продажу.
При прийнятті рішення про продаж основних засобів їх вартість переводиться із складу довгострокових активів у 
склад поточних активів та амортизацію не нараховувати.   
2.4.9. Запаси
Одиницею бухгалтерського обліку запасів визначається кожне їх найменування.  
Запаси відображаються за меншою з двох вартостей: за їх первісною вартістю (собівартістю) за вирахуванням 
резерву на застарілі запаси чи за чистою вартістю реалізації. 
Первісна вартість включає затрати, понесені на придбання запасів, їх доставку до теперішнього місцезнаходження 
та приведення до відповідного стану. Вартість виготовлених запасів та незавершеного виробництва включає 
відповідну частку накладних витрат на основі звичайної виробничої потужності підприємства.
Вартість сировини, палива, запасних частин, незавершеного виробництва та готової продукції при їх відпуску у 
виробництво, продажу та іншому вибутті визначається за методом середньозваженої вартості, вартість інших 
запасів, які не є взаємозамінними, визначається на основі спеціальних способів визначення їх індивідуальної 
вартості. 
Щодо знецінених запасів, що визнаються неліквідами, створюється резерв знецінення запасів.
Чиста вартість реалізації являє собою оцінену ціну продажу запасів у ході звичайної діяльності за вирахуванням 
оцінених витрат на завершення виробництва та реалізацію.
2.4.10. Транспортно-заготівельні витрати
Облік транспортно-заготівельних витрат (далі - ТЗВ) здійснюється методом прямого обліку.
2.4.11. Фінансові активи
Фінансові активи класифікуються за наступними категоріями:
  -грошові кошти та їх еквіваленти;
- позики та дебіторська заборгованість, у тому числі безпроцентна поворотна фінансова допомога;
  -фінансові інвестиції за справедливою вартістю через прибутки і збитки;
  -фінансові інвестиції за справедливою вартістю через сукупний прибуток;

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



  -фінансові інвестиції за собівартістю з коригуванням на зменшення корисності.
Відповідна категорія присвоюється фінансовим активам під час первісного визнання.
При первісному визнанні фінансові активи оцінюються за справедливою вартістю плюс витрати, безпосередньо 
пов'язані зі здійсненням операції. 
2.4.11.1. Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти складаються з готівки в касі та рахунків в банках.
2.4.11.2. Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість включає торгову та іншу дебіторську заборгованість, у т.ч. за векселями одержаними.
Дебіторська заборгованість визнається як фінансовий актив (за винятком дебіторської заборгованості, за якою не 
очікується отримання грошових коштів або фінансових інструментів, за розрахунками з операційної оренди та за 
розрахунками з бюджетом) та первісно оцінюється за справедливою вартістю плюс відповідні витрати на 
проведення операцій. Після первісного визнання дебіторська заборгованість оцінюється за амортизованою 
собівартістю із застосуванням методу ефективного відсотка. Якщо є об'єктивне свідчення того, що відбувся збиток 
від зменшення корисності, балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку 
резервів.
Величина резерву на покриття збитків від зменшення корисності (резерв сумнівних боргів) створюється за 
методом абсолютної суми сумнівної заборгованості на основі аналізу платоспроможності окремих дебіторів.

Резерв на покриття збитків  від зменшення корисності (резерв сумнівних боргів) щодо іншої дебіторської 
заборгованості не створюється. Якщо у наступному періоді сума збитку від зменшення корисності буде зменшена і 
це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подією, яка відбувається після визнання зменшення корисності, 
то попередньо визнаний збиток від зменшення корисності сторнується за рахунок коригування резервів. Сума 
сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості вона 
списується за рахунок створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисності.   
2.4.11.3. Фінансові інвестиції
Фінансові інвестиції у дольової інструменти підприємств, які Підприємство придбало з метою продажу, 
відображати за справедливою вартістю через прибутки і збитку. Чистий прибуток (збиток), що включає дивіденди 
і відсотки, отримані від утримання фінансового активу, відображати у рядку "Інші прибутки і збитки" звіту про 
сукупний дохід.
Фінансові інвестиції у дольової інструменти підприємств, які Підприємство придбало з метою участі у діяльності 
об'єкта інвестування, відображати за справедливою вартістю через сукупний прибуток.
Фінансові інвестиції у статутний капітал інших підприємств відображати за собівартістю з урахуванням витрат на 
зменшення корисності.
2.4.11.4. Списання фінансових активів
Визнання фінансових активів припиняється після закінчення дії контрактних прав на грошові потоки від 
фінансового активу або під час його передачі та відповідних ризиків та вигод іншому підприємству. Різниця між 
балансовою вартістю та сума отриманої винагороди відображається в звіті про сукупний дохід.
Якщо визнання фінансового активу припиняється не повністю, попередня балансова вартість даного фінансового 
активу розподіляється між частиною, яку Підприємство продовжує визначати в рамках участі, що продовжується, і
частиною, яку воно більше не визнає, виходячи із співвідношення справедливої вартості цих частин на дату 
передачі. Різниця між балансовою вартістю, розподіленою на частину, що списується, та сумою отриманої 
винагороди за неї, а також будь-які накопичені розподілені на неї прибутки і збитки, визнані у іншому сукупному 
доході, відносяться у звіт про сукупний дохід. Отримані прибутки і збитки, що були визнані в іншому сукупному 
доході, розподіляються між частиною, що продовжує визначатися, і частиною, що списується, виходячи із 
співвідношення справедливої вартості цих частин.
2.4.12. Фінансові зобов'язання та інструменти власного капіталу
2.4.12.1. Акціонерний капітал
Прості акції класифікуються як власний капітал. Додаткові витрати, що відносяться безпосередньо до випуску 
простих акцій, визнаються як зменшення власного капіталу.
Викуп власних акцій вираховується безпосередньо з капіталу. Доходи і витрати, що виникають у результаті 
покупки, продажу, випуску або анулювання власних дольових інструментів Підприємства, відображаються як 
зміни в капіталі.
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2.4.12.2. Фінансові зобов'язання
Фінансові зобов'язання підприємства включають: кредити та позики, банківські овердрафти, векселі видані, 
торгову та іншу кредиторську заборгованість.
Такі фінансові зобов'язання первісно визнаються за справедливою вартістю з урахуванням витрат, що 
безпосередньо відносяться на здійснення операцій. Після початкового визнання фінансові зобов'язання з 
фіксованим терміном погашення оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної 
ставки відсотка.
Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а також комісійних або
витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація відображається у складі 
фінансових доходів у звіті про сукупний дохід. 
2.4.12.3. Списання фінансових зобов'язань
Визнання фінансового зобов'язання припиняється у випадку їх погашення, анулювання або термін їх дії 
закінчився. Різниця між балансовою вартістю списаного фінансового зобов'язання та виплаченою винагородою 
визнається у звіті про сукупний дохід.
При заміні одного існуючого фінансового зобов'язання іншим зобов'язанням перед тим самим кредитором на 
суттєво відмінних умовах або у випадку внесення істотних змін в умови існуючого зобов'язання, така заміна або 
модифікація відображається як припинення визнання первісного зобов'язання та визнання нового зобов'язання в 
обліку з визнанням різниці в балансовій вартості зобов'язань у звіті про сукупний дохід.
2.4.13. Взаємозалік фінансових інструментів
Фінансові активи та фінансові зобов'язання підлягають взаємозаліку, а чиста сума - представленню у звіті про 
фінансовий стан тоді і тільки тоді, коли є здійсненне в цей момент юридичне право на взаємозалік визнаних сум, а
також намір здійснити розрахунок на нетто-основі, або реалізувати активи та одночасно з цим погасити 
зобов'язання. 
2.4.14. Резерви (забезпечення) майбутніх витрат і платежів
Резерв визнається тоді, коли внаслідок події, що сталася в минулому, Підприємство має юридичне або 
конструктивне зобов'язання, яке може бути оцінене достовірно, і коли існує вірогідність того, що погашення даного
зобов'язання буде пов'язано із зменшенням економічних вигод. Сума резервів визначається шляхом дисконтування
очікуваних у майбутньому грошових потоків з використанням ставки дисконту без урахування оподаткування, яка 
відображає поточні ринкові оцінки вартості грошових коштів у часі і ризики, притаманні певному зобов'язанню. 
Вивільнення дисконту визнається як фінансові витрати.
Підприємство формує на кожну звітну дату резерв на забезпечення оплати відпусток. 

2.4.15. Виплати працівникам 
Підприємство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після вирахування будь-
якої вже сплаченої суми. Підприємство визнає очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за 
відсутність як забезпечення відпусток - під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на 
майбутні виплати відпускних. 
На Підприємстві застосовуються форми і системи оплати праці за умовами, передбаченими колективним 
договором. 
При визначенні величини зобов'язань відносно короткострокових виплат працівникам дисконтування не 
застосовується, і відповідні витрати визнаються по мірі виконання працівниками своїх трудових обов'язків. 
2.4.16. Державна пенсійна програма з визначеними внесками
Підприємство здійснює відрахування на користь своїх працівників до Державного Пенсійного фонду України за 
ставками, що діють протягом року, виходячи з нарахованої заробітної плати. Ці відрахування відносяться на 
витрати у тому періоді, до якого відноситься відповідна заробітна плата.
2.4.17. Програми з визначеними виплатами за тривалий стаж роботи, які фінансуються за рахунок Підприємства
Згідно з колективним договором Підприємство здійснює одноразові виплати працівникам у зв'язку з їх виходом на
пенсію та інші виплати працівникам, які мають тривалий стаж роботи.
Підприємство компенсує державі суми пенсій, що виплачуються державою працівникам, які працювали у 
шкідливих або важких умовах і тому мають право на вихід на пенсію і на відповідне пенсійне забезпечення до 
настання пенсійного віку, визначеного законодавством.
Ці програми з визначеними виплатами (Програми) не забезпечені відповідними фондами і не існує активів за 
цими Програмами. Суми, що виплачуються за цими Програмами, відносити на витрати по мірі виплат.

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



2.4.18. Податки
2.4.18.1. Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток складаються з поточного і відстроченого податків. 
Поточний податок на прибуток складається з очікуваного податку до сплати або до відшкодування, розрахованого 
на основі оподатковуваного прибутку чи збитку за рік з використанням ставок оподаткування, що діють або 
превалюють на звітну дату, та будь-яких коригувань податку, що підлягає сплаті за попередні роки.
Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом зобов'язань шляхом визначення тимчасових різниць
на звітну дату між податковою базою активів і зобов'язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової 
звітності.
Відстрочені податкові зобов'язання визнаються за всіма тимчасовими різницями, що підлягають оподаткуванню. 
Відстрочені податкові активи визнаються за всіма тимчасовими різницями, що підлягають вирахуванню та 
перенесеними невикористаними податковими збитками, у тій мірі, в якій існує значна імовірність того, що 
Підприємство матиме оподатковуваний прибуток, проти якого можуть бути зараховані тимчасові різниці, що 
підлягають вирахуванню, невикористані податкові збитки.
Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядають на кожну звітну дату та знижувати в тій мірі, в 
якій отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволить використовувати всі або частину 
відстрочених податкових активів, оцінюється як малоймовірне. Невизнані відстрочені податкові активи 
переглядаються на кожну звітну дату та визнаються в тій мірі, в якій з'являється значна ймовірність того, що 
майбутній оподатковуваний прибуток дозволить використовувати відстрочені податкові активи.
Відстрочені податкові активи і зобов'язання визначаються за ставками податку, які застосовуватимуться протягом 
періоду реалізації активу або врегулювання зобов'язання на підставі законодавства, яке набуло або фактично 
набуло чинності на звітну дату.
Відстрочений податок, що відноситься до статей, визнаних не у складі прибутку або збитку, також не визнаються у
складі прибутку або збитку. Статті відстрочених податків визнаються відповідно до операцій, на яких вони 
ґрунтуються, або у складі іншого сукупного доходу, або безпосередньо в капіталі.
Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання заліковуються один проти одного, якщо є 
юридично закріплене право заліку поточних податкових активів і зобов'язань, і відстрочені податки відносяться до
однієї і тієї ж оподатковуваної компанії та податкового органу.
2.4.18.2. Податок на додану вартість 
Доходи, витрати та активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартість, крім випадків, коли:
  -податок на додану вартість, що виник при придбанні активів або послуг, не відшкодовується податковим органом;
у цьому випадку податок на додану вартість визнається як частина витрат на придбання активу або частина 
видаткової статті; і
  -дебіторська та кредиторська заборгованості відображаються з урахуванням суми податку на додану вартість.
2.4.19. Доходи
2.4.19.1. Визнання та оцінка доходів
Доходи визнаються, якщо існує висока вірогідність того, що Підприємство отримає економічні вигоди, а доходи 
можуть бути вірогідно визначені. Доходи оцінюються за справедливою вартістю винагороди, отриманої або такої, 
що підлягає отриманню, за вирахуванням знижок, бонусів і податків з продажу. 
2.4.19.2. Реалізована продукція
Дохід від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнаються при дотриманні наступних умов:
- покупцю передані ризики і вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив);
- підприємство не здійснює подальші керівництво та контроль за реалізовану продукцію (товари, інші активи);
- сума доходу може бути достовірно оцінена;
- існує впевненість, що у результаті операції відбувається збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, 
пов'язані з операцією, можуть бути достовірно визначені.
Момент передачі ризиків та вигод залежить від конкретних умов договорів купівлі-продажу. 
Доходи від реалізації продукції у ході звичайної діяльності оцінюються за справедливою вартістю отриманих 
коштів або коштів до отримання, за вирахуванням повернення продукції, торгових знижок і оптових знижок. Якщо
існує ймовірність надання знижок, і сума може бути достовірно оцінена, то знижка визнається як зменшення 
доходу при визнанні продажу.
2.4.19.3. Надання послуг
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Доход від наданих послуг визнається у звіті про фінансові результати (сукупний дохід) у тому періоді, в якому ці 
послуги були надані.
2.4.20. Витрати
З метою складання звіту про фінансові результати (сукупний дохід) всі загальновиробничі витрати вважати 
змінними.
2.4.21. Фінансові доходи і витрати
До складу фінансових доходів входить процентний доход по інвестованих коштах (включаючи фінансові активи, 
наявні для продажу), доход від дивідендів, прибутки від вибуття фінансових активів, наявних для продажу, зміни 
справедливої вартості фінансових активів за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або
збитку, а також прибутки від курсових різниць. 
Процентний доход визнається по мірі нарахування і розраховується, виходячи з балансової вартості фінансового 
активу (без врахування відсотку) та ефективної ставки відсотку. 
Доход від дивідендів визнається у момент, коли у ПІДПРИЄМТСВА з'являється право на отримання відповідного 
платежу.
До складу фінансових витрат входять витрати на виплату процентів по позиках, дивіденди по привілейованих 
акціях, класифіковані як зобов'язання, збитки від курсових різниць, зміни справедливої вартості фінансових 
активів, які обліковуються за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або збитку. 
Прибутки та збитки від курсових різниць відображаються на нетто-основі як фінансові доходи або фінансові 
витрати залежно від коливань курсів обміну валют, в результаті яких виникає або позиція чистого прибутку, або 
позиція чистого збитку.
2.4.21.1. Витрати на позики
Витрати на позики, безпосередньо пов'язані з придбанням, будівництвом або виробництвом активу, який в силу 
необхідності вимагає тривалого періоду часу для його підготовки до планового використання або до продажу, 
капіталізуються як частина первісної вартості такого активу. Усі інші витрати на позики відносяться на витрати у 
тому звітному періоді, в якому вони були понесені. Витрати на позики містять у собі виплату відсотків та інші 
витрати, понесені компанією у зв'язку з залученням позикових коштів.
Для цілей капіталізації фінансових витрат на створення кваліфікаційних активів суттєвим часом створення активу 
вважати період більше 3 місяців.
2.4.22. Умовні активи і зобов'язання
Умовні активи не визнаються, а розкриваються у фінансовій звітності, якщо надходження економічних вигід є 
ймовірним. Умовні зобов'язання не відображаються у фінансовій звітності, за винятком випадків, коли існує 
ймовірність того, що для погашення зобов'язання буде потрібний відтік ресурсів, і при цьому сума таких 
зобов'язань може бути достовірно визначена. Інформація про такі зобов'язання підлягає розкриттю, за винятком 
випадків, коли можливість відтоку ресурсів, які являють собою економічні вигоди, є малоймовірною.
2.5. При складанні облікової політики відбулося використання бухгалтерських оцінок та суджень.
Підготовка фінансової звітності вимагає від управлінського персоналу формування суджень, оцінок та припущень, 
які впливають на застосування принципів облікової політики, а також на суми активів та зобов'язань, доходів та 
витрат, що відображаються у звітності. Оцінки та пов'язані з ними припущення ґрунтуються на історичному 
досвіді та інших факторах, що вважаються обґрунтованими за існуючих обставин, результати яких формують 
основу для суджень відносно балансової вартості активів та зобов'язань, яка не є очевидною з інших джерел. Хоча 
ці оцінки ґрунтуються на розумінні управлінським персоналом поточних подій, фактичні результати зрештою 
можуть відрізнятися від цих оцінок. Найбільш суттєві оцінки та припущення представленні далі:
Знос і амортизація. Знос і амортизація ґрунтуються на здійснених керівництвом оцінках майбутніх строків 
корисного використання основних засобів і нематеріальних активів. Оцінки можуть змінюватися під впливом 
технологічного розвитку, конкуренції, змін ринкової кон'юнктури та інших чинників, і подібні зміни можуть 
призвести до змін очікуваних строків корисного використання та амортизаційних нарахувань. Темпи 
технологічного розвитку важко вгадати, і припущення ПІДПРИЄМСТВА щодо тенденцій і динаміки розвитку 
можуть змінюватися згодом. Деякі активи і технології, в які інвестувало ПІДПРИЄМСТВО кілька років тому, усе 
ще використовуються і забезпечують базу для нових технологій. Строки корисного використання основних засобів 
і нематеріальних активів переглядаються принаймні раз на рік з урахуванням зазначених вище чинників і всіх 
інших суттєвих аспектів. У випадку істотних змін очікуваних строків корисного використання амортизаційні 
нарахування коригуються на перспективній основі.

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



Зменшення корисності торгової та іншої дебіторської заборгованості. Управлінський   персонал   оцінює   
ймовірність   погашення   торгової   та   іншої дебіторської заборгованості на основі аналізу окремих дебіторів. 
Фактори, що беруться до уваги, включають аналіз торгової дебіторської заборгованості за строками виникнення 
порівняно з умовами відпуску клієнтам товарів і послуг в кредит, а також фінансовий стан та історію погашення 
боргу клієнтом. 
Чиста вартість реалізації запасів. Управлінський персонал оцінює необхідність зменшення вартості запасів до їх 
чистої вартості реалізації з урахуванням цін після кінця звітного періоду, а також з урахуванням цілі, з якою 
утримуються запаси. Якби вартість запасів не була такою, що може бути повністю відшкодована, Підприємство 
повинне була б відобразити в обліку витрати на коригування вартості запасів до їх чистої вартості реалізації.
Відстрочений податковий актив. Відстрочені податкові активи визнаються по невикористаних податкових збитках,
податкових кредитах та тимчасових різницях, що відносяться на витрати, якщо існує вірогідність отримання у 
майбутньому оподатковуваного прибутку, завдяки якому вони можуть бути використані. Відстрочені податкові 
активи перевіряються на кожну звітну дату і зменшуються, якщо реалізація відповідної податкової вигоди не є 
вірогідною.
Управлінський персонал оцінює вірогідність того, що у майбутньому буде отриманий такий оподатковуваний 
прибуток, який дозволить Компанії використати ці податкові вигоди.

2.6. Перше застосування МСФЗ
При підготовці цієї фінансової звітності Підприємство скористалось такими звільненнями від виконання вимог 
інших МСФЗ, передбаченими МСФЗ 1:
  -підприємство прийняло рішення оцінювати основні засоби на дату переходу на МСФЗ, тобто на 1 січня 2011 р., за
балансовою вартістю та використовувати цю вартість як доцільну вартість основних засобів на цю дату.
2.6.1. Узгодження капіталу Підприємства на 01 січня 2011 р. (дата переходу на МСФЗ)
№ коре-
     гуванняАктивП(С)БОВплив переходу МСФЗ
      12 3
    Необоротні активи 
    Нематеріальні активи: 
                    залишкова вартість12 12
     2              первісна вартість610-55357
                   накопичена амортизація598-55345
     1.1, Незавершені капітальні інвестиції56 666-56 6660
    Основні засоби: 
                   залишкова вартість117 900 173 610
     1.1, 1.2             первісна вартість 271 93955710327 649
                   знос154 039 154 039
      Інші фінансові інвестиції5 86605 866
      Усього необоротні активи180 444 179 488
    Оборотні активи 
     2Виробничі запаси30 544-100029 544
      Незавершене виробництво7 31907 319
      Готова продукція38 526038 526
     2Товари7 839-68001039
      Векселі одержані3 19903 199
    Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 
                     чиста реалізаційна вартість 96 191 95 660
                     первісна вартість96 264 96 264
     3               резерв сумнівних боргів73531604
    Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
     4.1               з бюджетом 8 3653 08511 450
                    за виданими авансами31426 31 426
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     5Інша поточна дебіторська заборгованість2 82032 823
    Грошові кошти та їх еквіваленти: 
                    в національній валюті5 14305 143
                    в іноземній валюті2 79802 798
     4, 5Інші оборотні активи3 089-30890
      Усього оборотні активи237 259 228 927
      Баланс417 703 408 415

№ коре-
     гуванняПасивП(С)БОВплив переходу МСФЗ
      12 3
    Власний капітал 
      Статутний капітал8 771 8 771
      1.2, 6Інший додатковий капітал47 550-47 5500
     2, 3, 4, 6Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)38 21734 08472 301
      Усього власний капітал94 538 81 072
    Довгострокові зобов'язання 
     7.2Довгострокові кредити банків163 310-38 017125 293
     7.1Інші довгострокові фінансові зобов'язання024 49424 494
      Відстрочені податкові зобов'язання10 499010 499
      Інші довгострокові  зобов'язання  0
      Усього довгострокові зобов'язання173 809 160 286
    Поточні зобов'язання 
      Короткострокові кредити банків66 139066 139
     7.2Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями038 01738 017
     7.1Векселі видані25 495-24 4941 001
      Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги46 100046 100
    Поточні зобов'язання за розрахунками: 
                             з одержаних авансів1 23001 230
                             з бюджетом7410741
                             зі страхування1 64401 644
                             з оплати праці6 82606 826
                             з учасниками 1 16701 167
     10Інші поточні зобов'язання144 1784 192
      Усього поточні зобов'язання149 356 167 057
      Баланс417 703 408 415

2.6.2. Узгодження капіталу Підприємства на 31 грудня 2011 р.
№ коре-
     гуванняАктивП(С)БОВплив переходуМСФЗ
      1234
    Необоротні активи 
    Нематеріальні активи: 
                    залишкова вартість8 1 699
     1.3              первісна вартість571 6911 748
                    накопичена амортизація49049
     1.1, 1.2, 1.3 Незавершені капітальні інвестиції59 779-59 7790
    Основні засоби: 
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                   залишкова вартість120 773 177 905
     1.1              первісна вартість 295 68057 132352 812
                   знос174 907 174 907
      Інші фінансові інвестиції40 713040 713
      Усього необоротні активи221 273 220 317
   
  Оборотні активи 
      
     2Виробничі запаси28 661-8 75119 910
      Незавершене виробництво11 429 11 429
      Готова продукція58 727 58 727
     2Товари7 672-6800872
      Векселі одержані3 199 3 199
    Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 
                     чиста реалізаційна вартість 121 503 117 837
                     первісна вартість122 017 122 089
     3               резерв сумнівних боргів51437384 252
    Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
     4.1               з бюджетом 7 718276010 478
                    за виданими авансами20 761 20 761
     3, 5Інша поточна дебіторська заборгованість4 612-434 569
    Грошові кошти та їх еквіваленти: 
                    в національній валюті5 70905 709
                    в іноземній валюті2 59202 592
     4, 5Інші оборотні активи2 968-29680
      Усього оборотні активи275 551 256 083
      Баланс496 824 476 400

№ коре-
     гуванняПасивП(С)БОВплив переходуМСФЗ
      1234
    Власний капітал 
      Статутний капітал8 771 8771
     1.2, 6Інший додатковий капітал47 550-475500
     2, 3, 4, 6, 8 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)50 4353696287397
      Усього власний капітал106 756 96168
    Довгострокові зобов'язання 
     7.2Довгострокові кредити банків176 242-54124122118
      Інші довгострокові фінансові зобов'язання  0
     8Відстрочені податкові зобов'язання9 910-99100
      Інші довгострокові  зобов'язання  0
      Усього довгострокові зобов'язання186152 122118
    Поточні зобов'язання 
      Короткострокові кредити банків107 8990107899
     7.2Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями05412454124
      Векселі видані24 494024494
      Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги60 682060682
    Поточні зобов'язання за розрахунками: 
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                             з одержаних авансів176 176
                             з бюджетом566 566
                             зі страхування1 313 1313
                             з оплати праці3 113 3113
                             з учасниками 1 167 1167
     7Інші поточні зобов'язання4 506744580
      Усього поточні зобов'язання203 916 258114
      Баланс496 824 476400

2.6.3. Пояснення до узгодження капіталу на 01 січня 2011 р. та 31 грудня 2011 р. 
Керівництво ПАТ "Іскра" звертає увагу, що станом на 31 грудня 2012 року трансформація не здійснювалася, 
оскільки було прийняте рішення про ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності на основі 
МСФЗ, починаючи з 01 січня 2012 року.
2.6.3.1. Перекласифікація та припинення визнання капітальних інвестицій 
Відповідно до П(С)БО у статті "Капітальні інвестиції" балансу відображаються вартість незавершеного 
будівництва та витрати на створення і придбання основних засобів і нематеріальних активів. Дана стаття 
відповідає критеріям визнання пп. 16-22 МСБО 16 "Основні засоби" та пп. 24-29 МСБО 38 "Нематеріальні 
активи", і тому відповідні суми переносяться до відповідного підкласу статті "Основні засоби" та статті 
"Нематеріальні активи" за МСБО.
1.1. Визнані основними засобами активи, не введені в експлуатацію:
  -на 01.01.2011 р. -  55 710 тис. грн. 
  -на  31.12.2011 р. - 57 132 тис. грн.
Капітальні інвестиції з придбання (виготовлення) основних засобів віднесено до відповідних груп основних 
засобів.
1.2. Не відповідає критеріям визнання активів та підлягає списанню з рахунку капітальних інвестицій 
капіталовкладення по житловому будинку на суму 956 тис. грн. у кореспонденції із рахунком додаткового капіталу.
1.3. У складі витрат на придбання основних засобів на 31.12.2011 р. обліковуються витрати на виконання 
дослідницько-конструкторської роботи з розробки виробу медичної техніки "Апарат мікрохвильової терапії "Луч-
5" на суму 1 691 тис. грн. У процесі трансформації дані витрати віднесені до складу нематеріальних активів з 
невизначеним терміном корисного використання.

2.6.3.1.2. Припинення визнання нематеріальних активів
У складі нематеріальних активів на 01.01.2011 р. обліковувалась сума дооцінки в період приватизації, яка не 
відповідає критеріям визнання згідно з п. 18 МСБО 38 "Нематеріальні активи" первісною вартістю 553 тис. грн. 
При трансформації статей Звіту про фінансовий стан на 01.01.2011 р. ця сума була списана.
2.6.3.2. Припинення визнання запасів
Зміст цієї статті відповідає МСБО 2 "Запаси". Коригування пов'язані із зменшенням балансової вартості запасів 
(виробничі запаси, МШП і готова продукція), які за оцінкою управлінського персоналу є застарілими і втратили 
свої первинні якості, шляхом створення резерву із знецінення запасів: 
(у тис. грн.)
   01.01.201131.12.2011
   Виробничі запаси (рахунок 20)1 0008 751
   Товари (рахунок 28)6 8006 800
   Разом7 80015 551

До трансформаційного звіту про фінансовий стан були віднесені всі суми залишків запасів із врахуванням 
зазначеного резерву.

2.6.3.3. Створення резерву на покриття збитків від зменшення корисності дебіторської заборгованості (резерв 
сумнівних боргів)
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3.1. На основі аналізу окремих дебіторів визначено резерв на покриття збитків від зменшення торгової 
дебіторської заборгованості (резерв сумнівних боргів) у сумі 531 тис. грн. на 01.01.2011 р. і 3 738 тис. грн. на 31.
12.2011 р. При розрахунку резерву виходили з того, торгова дебіторська заборгованість, щодо якої нараховувався 
резерв, залишалася непогашеною протягом більше, ніж один рік, а відтак, є підстави вважати її сумнівною.
3.2. Щодо іншої дебіторської заборгованості резерв на покриття збитків не створювався, а сума 46 тис. грн. була 
визнана безнадійною і списана за рахунок нерозподіленого прибутку.
2.6.3.4. Трансформація дебетових залишків за субрахунками 643 "Податкові зобов'язання" та 644 "Податковий 
кредит"
Відповідно до Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість Підприємство відображає на 
окремих субрахунках податкові зобов'язання (субрахунок 643) від сум отриманої попередньої оплати, а також 
податковий кредит (субрахунок 644) від сум виданих постачальникам авансів. Дебетове сальдо  субрахунку 643 
відображається в балансі у рядку 250 "Інші оборотні активи", а кредитове сальдо рахунку 644 - у рядку 610 "Інші 
поточні зобов'язання". Крім того, на субрахунку 644 обліковують суму невизнаного податкового кредиту 
підприємства внаслідок неодержання від постачальників податкових накладних, дебетове сальдо якого 
відображають у рядку 250 "Інші оборотні активи".
2.6.3.4.1. Віднесення залишків за субрахунками 643 і 644 до дебіторської заборгованості за розрахунками з 
бюджетом
При складанні звітності за МСФЗ здійснені віднесено до дебіторської заборгованості за розрахунками з 
бюджетом:
  -на 01.01.2011 р. суму за дебетовими сальдо субрахунків 643 і 644 у розмірі 3085 тис. грн.;
  -на 31.12.2011 р. суму за дебетовими сальдо субрахунків 643 і 644 у розмірі 2760 тис. грн.
2.6.3.4.2. Списання непідтверджених сум
Під час складання звітності за МСФЗ на 31.12.2011 р. були списані непідтверджені суми, що обліковувались у 
дебетових залишках  субрахунків 643 і 644 у розмірі 207 тис. грн. 
2.6.3.5. Визнання іншої поточної дебіторської заборгованості 
До статті 210 "Інша поточна дебіторська заборгованість" віднесено дебетове сальдо рахунку 48 "Цільове 
фінансування" у сумі 3 тис. грн., що відображалась у рядку 250 "Інші оборотні активи".
2.6.3.6. Списання додаткового капіталу 
У складі додаткового капіталу обліковується сума індексації основних засобів та незавершеного будівництва, 
проведена відповідно до Постанов КМУ у 1994-1996 рр., а також суми фондів спеціального призначення, віднесені
до складу іншого додаткового при трансформації обліку у зв'язку із введенням нового Плану рахунків у 2000 році. 
Оскільки даний склад не відповідає сутності додаткового капіталу, при МСФЗ-трансформації сума у розмірі 46 
594 тис. грн. була віднесена на нерозподілений прибуток. 
2.6.3.7. Пере класифікація довгострокової заборгованості 
2.6.3.7.1. Векселі видані
Підприємство всі видані векселі обліковує як короткострокові. Трансформація цієї статті полягає у виділенні на 01
січня 2011 року в окрему статтю довгострокової заборгованості за векселями виданими у сумі 24 494 тис. грн. 
2.6.3.7.2. Кредити банків
Трансформація цієї статті полягає у виділенні на початок і кінець 2011 року в окрему статтю короткострокову 
заборгованість за поточними зобов'язаннями.
Так, до короткострокової заборгованості було віднесено:
  -на 01.01.2011 р. - 38 017 тис. грн. 
  -на 31.12.2011 р. - 54 124 тис. грн. 
2.6.3.8. Списання відстрочених податкових зобов'язань
У балансі підприємства на 31.12.2011 р. відображено відстрочені податкові зобов'язання (ВПЗ) в сумі 9910 тис. 
грн. При складанні звіту про фінансовий стан за МСФЗ було визнано, що ВПЗ у майбутніх звітних періодах не 
призведе до зменшення економічних вигод, тому дана сума була списано у кореспонденції з рахунком 
нерозподіленого прибутку.

2.6.4. Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний прибуток)
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Перехід від національних П(С)БО до МСФЗ не здійснив суттєвого впливу на звіт про фінансові результати (про 
сукупний прибуток).
2.6.4. Звіт про рух грошових коштів 
Перехід від національних П(С)БО до МСФЗ не здійснив суттєвого впливу на звіт про фінансові результати (про 
сукупний прибуток).
3. Стандарти, які були випущені, але ще не набули чинності
Нижче наводяться стандарти, які були випущені, але ще не набули чинності на дату випуску фінансової звітності 
Підприємства. У список включені випущені стандарти та інтерпретації, які Підприємство передбачає застосувати з
дати набуття ними чинності.
МСФЗ 9 "Фінансові інструменти: класифікація та оцінка"
МСФЗ 9, випущений за результатами першого проекту Ради з МСФЗ по заміні МСБО 39, який застосовується 
відносно класифікації та оцінки фінансових активів та фінансових зобов'язань, як вони визначені в МСБО 39. 
Стандарт набуває чинності щодо звітних періодів, які починаються 1 січня 2013 року або після цієї дати. 
Застосування першого етапу МСФЗ 9 вплине на класифікацію та оцінку фінансових активів Підприємства, проте, 
можливо, не вплине на класифікацію та оцінку фінансових зобов'язань Підприємства.   
4. Основні засоби
Рух основних засобів за рік, що закінчився 31 грудня 2012 р., представлений таким чином:
(у тис. грн.)
Рух основних засобів за рік, що закінчився 31 грудня 2011 р.
        ЗемляБудівліМашини та обладнанняТранспортні засобиОфісне обладнання і мебліНезавершене будівництвоІнші 
  основні засоби 
         Первісна вартість
         На 1 січня 2011 р.891723742165843057323794848327649
         Надходження 5557222063050679512727196
         Вибуття 00-119-325-1-89-534
         Інші зміни0-455543491091-2384-1499
         На 31 грудня 2011 р.14467309623254039664356402502352812
         Надходження 5348124854725118131
         Вибуття -1584-61-64-66-1775
         Інші зміни-142-1130
         На 31 грудня 2012 р.14467844423094252090354602700369168
         Накопичений знос і збитки від зменшення корисності
         На 1 січня 2011 р.0339019916614339186204771154039
         Нарахований знос 01057155704068205021621116
         Вибуття 0-112-294-10-89-496
         Інші зміни2481717724-2441248
         На 31 грудня 2011 р.03520611634118113279002457174907
         Нарахований знос0117813908647924132322129
         Вибуття 00
         Інші зміни-1053-53-56-126-1288
         На 31 грудня 2012 р.03638412919624539297502654195748
         Чиста балансова вартість
         На 1 січня 2011 р.8913847311741816234517077173610
         На 31 грудня 2011 р.14463789011619921551774045177905
         На 31 грудня 2012 р.14464206010174627551571046173420

 (а) Умовна вартість
Основні засоби на дату переходу на МСФЗ, тобто на 1 січня 2011 р., були оцінені за первісною вартістю, яка 
використовується як умовна вартість основних засобів на цю дату.
(б) Забезпечення
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На 31 грудня 2012 р. основні засоби балансовою вартістю 192 864 тис. грн. (на 31 грудня 2011 р. - 29 719 тис. грн. 
(31 грудня 2010 р.: 85 726 тис. грн.) перебувають у заставі як забезпечення банківських кредитів.
(в)
Залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) на 31
грудня 2012 р. становить 7 469 тис. грн., на 31 грудня 2011 р. - 7 469 тис. грн. 

5. Нематеріальні активи
Нематеріальні активи включають авторські та суміжні з ними права. 
  Первісна вартість(у тис. грн.)
  На 1 січня 2011 р.57
  Надходження
  Вибуття
  Інші зміни1 691
  На 31 грудня 2011 р.1 748
  Надходження1 233
  Вибуття
  Інші зміни
  На 31 грудня 2012 р.2 981
Накопичена амортизація і збитки
  від зменшення корисності
  На 1 січня 2011 р.45
  Нарахована за рік4
  Вибуття 
  На 31 грудня 2011 р.49
  Нарахована за рік30
  Вибуття 
  На 31 грудня 2012 р.79
  Чиста балансова вартість
  На 01 січня 2011 р.12
  На 31 грудня 2011 р.1 699
  На 31 грудня 2012 р.2 902
Нематеріальні активи на 31.12.2012 р. включають, окрім програмного забезпечення, науково-технічну 
документацію з виробництва апарату мікрохвильової терапії "Луч-5" на суму 2 549,2 тис. грн.
5. Фінансові інвестиції
На 31.12.2012 р. підприємство має фінансові інвестиції у такому складі:
   Об'єкт інвестуванняСума інвестиції (у тис. грн.)Частка в капіталі у %
   НДІ РЕМА ТзОВ134499,7
   РЕМА ЛЗ ПАТ229288,55
   Пріоритет Укр. агентство гуманітарних технологій ТзОВ 525
   Геліос Сп. З о.о. Фабрика ламп розжарення. Польща3762687,14
   Всього41267х
Всі фінансові інвестиції Підприємство у звітному році відображало за собівартістю з урахуванням витрат на 
зменшення корисності. 

6. Запаси
Запаси на 31 грудня 2012 р. та 2011 р. та  1 січня 2011 р. представлені таким чином:
                                                                                                                               
                                                ( у тис. грн.)
    Номенклатура статей31 грудня 2012 р.31 грудня 2011 р.01 січня 2011 р.
    Виробничі запаси35 845 19 91029 545

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



    Товари 7108721 039
    Готова продукція51 1675872738 525
    Незавершене виробництво19 23811 4297 319
    Резерв на знецінення запасів
    Разом106 96090 93876 428

На 31 грудня 2012 р. і 2011 р. і на 01 січня 2011 р. товари для перепродажу складаються, головним чином, з 
електричних ламп.
Управлінський персонал оцінює необхідність створення резерву на знецінення запасів щодо тих запасів, які 
включають сировину і матеріали, а також товари для перепродажу, які є неліквідними протягом періоду більше 
одного року. На 31 грудня 2012 р. сума резерву на знецінення запасів становила 13 859 тис. грн.., на 31 грудня 
2011 р. - 15 551 тис. грн., на 01 січня 2011 р. - 7 800 тис. грн. Зменшення вартості запасів включено до 
нерозподіленого прибутку.

7. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги на 31 грудня 2012 р. і 2011 р. та 01 січня 2011 р. 
представлена таким чином:
(( у тис. грн.)
    31 грудня 2012 р.31 грудня 2011 р.01 січня 2011 р.
    Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
    - первісна вартість135 226122 08996 264
    - резерв сумнівних боргів (примітка 9)(3 787)(4 252)(604)
    - чиста реалізаційна вартість 131 429117 83795 660

8. Інша дебіторська заборгованість, крім поточної заборгованості за розрахунками з бюджетом 
Інша дебіторська заборгованість станом на 31 грудня 2012 р., 31 грудня 2011 р. та  1 січня 2011 р. представлена 
таким чином:
 у тис. грн.)
    Найменування статті31 грудня 2012 р.31 грудня 2011 р.01 січня 2011 р.
    Векселі одержані3 1993 199
    Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами16 15420 76131 426
    Кредити, надані працівникам389528
    Інша дебіторська заборгованість9 5164 5692 295
    Разом25 67028 91837 448
 
На 31 грудня 2012 р. і 2011 р. та 01 січня 2011 р. торгова та інша дебіторська заборгованість є безпроцентною та 
погашається в ході звичайної господарської діяльності Підприємства.

9. Узгодження резервів на покриття збитків від зменшення торгової дебіторської заборгованості
( у тис. грн.)
  Сальдо на 01 січня 2011 р.(604)
  Визнаний збиток від зменшення корисності(3 648)
  Сальдо на 31 грудня 2011 р.(4 252)
  Списання збитку від зменшення корисності протягом року4 684
  Визнаний збиток від зменшення корисності(4 219)
  Сальдо на 31 грудня 2012 р.(3 787)

10. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 
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Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом на 31 грудня 2012 р. та 2011 р. і 01 січня 2011 р. 
представлені таким чином:
( у тис. грн.)
    31 грудня 2012 р.31 грудня 2011 р.01 січня 2011  р.
    Податок на додану вартість5 01070307 442
    Розрахунки з ПДВ1 4192 9663 085
    Податок на прибуток1 736603869
    Інше3129154
    Разом 8 47710 69011 450

На 31 грудня 2012 р. та 2011  р. і 01 січня 2011 р. розрахунки з ПДВ являють собою ПДВ, нарахований по 
отриманих авансах, який буде зарахований з ПДВ, що нараховується після доставки передплачених товарів або 
послуг, та ПДВ на імпортовані запаси та обладнання, який може бути відшкодований протягом наступних 
податкових періодів.

11. Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти на 31 грудня 2012 р. і 2011 р. представлені таким чином:

( у тис. грн.)
    31 грудня 2012 р.31 січня 2011  р.    01 січня 2011 р.
    Грошові кошти в національній валюті2665 7095 143
    Грошові кошти в іноземній валюті3 9642 5922 798
    Всього4 2308 3017 941

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

12. Власний капітал 
(а) Статутний (акціонерний) капітал

Структура статутного капіталу станом на 31 грудня 2012 року представлена нижче у таблиці.
  № за пор.Повне найменування, номінального утримувача, юридичної особи, код ЄДРПОУ, кількість фізичних 
    осібМісцезнаходження згідно з реєстраційними документамиКількість ЦП, штукЗагальна номінальна вартість ЦП,
  грн.Частка у СК товариства, %%
      123456
Дані про номінальних утримувачів:
   1.Акціонерний банк ІНГ БАНК УКРАЇНА, код ЄДРПОУ  2168481804070, вул. Спаська, 30А м. 
    Київ170115224252880,5048,4878
  2.АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ "УКРСОЦБАНК    ", код ЄДРПОУ 
     003901903150,м.Київ, вул. Ковпака,29352248806,00  0,1004
   3.Відкрите акціонерне товариство " МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНДОВИЙ СОЮЗ", код ЄДРПОУ 2491799601032, м.
Київ,
вул.
    Ветрова7Б113092827,25 0,0322
    Всього по номінальних утримувачах170580554264513,7548,6204
     4.Власники - юридичні особи (1 - юридична особа-резидент, 10 юридичних осіб - нерезиденти)164119804102995,
  0046,7789
      5.Власники - фізичні особи в кількості 5172 чол.1614119403529,754,6007
    Всього350841548771038,50  100,00
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Заявлений та сплачений статутний капітал Підприємства на 31 грудня 2012 р. складає 8 771 тис. грн., який 
поділений на 35 084 154 простих іменних акції номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. 
Згідно з чинним законодавством України, сума дивідендів, що можуть бути розподілені, є обмеженою. Суми, які 
можуть бути розподілені, дорівнюють накопиченому нерозподіленому прибутку, розрахованому згідно з 
українськими Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. На 31 грудня 2011 р. максимальна сума, яка 
може бути розподілена, становить 49 988 тисяч гривень (1 січня 2011 р.: 38 216 тисяч гривень).
      
 (б) Дивіденди
Дивіденди визнаються як зобов'язання у періоді, в якому вони оголошені. Протягом років, що закінчилися 31 
грудня 2012 і 2011 р. та 01 січня 2011 р., дивіденди не оголошувались.

13. Банківські кредити
У цій примітці надана інформація про умови кредитів згідно з договорами.
(а)
На 31 грудня 2012 р. і 2011 р. та 01 січня 2011 р. банківські кредити включали: 

( у тис. грн.)
    31 грудня 2012 р.31 грудня 2011 р.01 січня 2011 р.
    Довгострокові 
    Забезпечені банківські кредити692818554188224
    Незабезпечені банківські кредити370603657637069
    Разом довгострокові кредити106341122117125293
    Поточні зобов'язання за довгостроковими кредитами
    Забезпечені банківські кредити464775412428767
    Незабезпечені банківські кредити009250

    Разом поточних зобов'язань за довгостроковими кредитами464775412485161
    Короткострокові 
    Забезпечені банківські кредити13524310789966139
    Незабезпечені банківські кредити000
    Разом короткострокових кредитів13524310789966139
    Разом 241584230016276593

На 31 грудня 2012 року не має протермінованої заборгованості за кредитами банків.
(б) Кредити, отримані від УніКредит Банк
Згідно з умовами кредитних договорів, укладених з ПАТ "УніКредит Банк" (УніКредит Банк), Підприємство 
повинне виконувати такі спеціальні умови:
  "Підприємство повинно подавати ВАТ "УніКредит Банк" до 30 червня кожного року свою консолідовану 
фінансову звітність згідно з МСФЗ, перевірену аудитором, за попередній рік;
  "Підприємство не повинно укладати жодних договорів позики, кредитних чи інших договорів про залучення 
грошових коштів від третіх сторін, а також жодних гарантійних угод без попередньої згоди УніКредит Банку.
  "Співвідношення капіталу до сукупних активів повинно становити не менше 30 % (на базі квартальних фінансових
звітів);
  "Співвідношення ЕВІТDА до витрат на виплату процентів повинно становити не менше 3 (на базі квартальних 
фінансових звітів);
  "Співвідношення ЕВІТDА до процентних витрат повинно становити не менше 2,5 (на базі консолідованих річних 
фінансових звітів);
  "Щоквартально забезпечити проведення через рахунки, відкриті в Банку, грошових розрахунків в сумі, 
пропорційній відношенню Кредитного Портфелю Банку до Загального Кредитного Портфелю.
  "Надавати Банку щоквартально, протягом 10 перших календарних днів кожного календарного кварталу, звіти про  
кредитний портфель Групи станом на перше число відповідного календарного кварталу.
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  "Перевести кастодіальні рахунки, відкриті в ІНГ Банку, на ослуговування в Банк протягом 3 місяців з дати 
Договору (до 07.12.11р.)
  "Взяти власну участь у проекті (збільшення статутного капіталу Компанії Геліос та виконати інвестиційні 
зобов'язання: 50% від загальної суми інвестиційних зобов'язань не пізніше 31.12.12р., 50% - 31.12.13. Не пізніше 
30.01.13 р. та 30.01.14 р. надати Банку підтверджуючі документи.  
  "Щоквартально надавати фінансову звітність Компанії Геліос.
  "Проводити 100% безготівкових розрахунків з Компанією Геліос через рахунки Банку.
  "Не рідше, ніж один раз на рік надавати звіти про визначення ринкової та ліквідаційної вартості майна.
Підприємство умови кредитних договорів на 31.12.2012 року дотримало.
(в) Кредити, отримані від "Укрсоцбанку"
Згідно з умовами кредитного договору, Підприємство повинне виконувати, зокрема, такі спеціальні умови:
  "Негайно Повідомляти Банк у письмовій формі про настання або можливість настання випадку невиконання, будь-
які і всі зміни щодо змісту заяв і гарантій, зроблених Позичальником у будь-якому із фінансових документів, а 
також про всі зміни своїх реквізитів (змін в установчих документах, юридичної адреси, номерів рахунків),  зміни у
складі акціонерів (учасників) Позичальника, протягом п'яти робочих днів після настання таких змін.
  "Надавати Банку фінансову звітність протягом п'яти робочих днів з дня закінчення встановлених законодавством 
строків для надання такої фінансової звітності  до державних органів.
  "Щоквартально забезпечити проведення через рахунки, відкриті в Банку, грошових розрахунків в сумі, 
пропорційній відношенню Кредитного Портфелю Банку до Загального Кредитного Портфелю.
  "Надавати Банку щоквартально, протягом 10 перших календарних днів кожного календарного кварталу, звіти про  
кредитний портфель Групи станом на перше число відповідного календарного кварталу.
  "Не рідше, ніж один раз на рік надавати звіти про визначення ринкової та ліквідаційної вартості майна.
  "Протягом дії цього Договору, не пізніше 30 вересня кожного року надавати Банку фінансову звітність 
Позичальника та консолідовану звітність Групи Позичальника за попередній фінансовий рік за формою та 
змістом, задовільними для Банку, підтверджені аудиторською компанією, прийнятною для Банку. 
  "Співвідношення суми капіталу та субординованого боргу до загальних активів - не менше 27% (на базі 
квартальних фінансових звітів);
  "Співвідношення ЕВІТDА до процентних витрат - не менше 2,5 (на базі квартальних фінансових звітів);
  "Співвідношення ЕВІТDА до процентних витрат повинно становити не менше 2,5 (на базі консолідованих річних 
фінансових звітів);
Підприємство умови кредитних договорів на 31.12.2012 року дотримало.

(г) Кредити, отримані від "Банк Кіпру"
Згідно з умовами кредитного договору, Підприємство повинне виконувати, зокрема, такі спеціальні умови:
  "Надавати на вимогу Банку квартальну і річну фінансову звітність, розшифровки дебіторської і кредиторської 
заборгованості, довідку про обороти по рахунках та розміри фактичної заборгованості за кредитами, довідку про 
залишкову вартість майна переданого в заставу.
  "Самостійно надавати зміни і доповнення до угод, контрактів, договорів, що фінансуються Банком.
  "Не отримувати кредити в інших банках, не виступати поручителем без попередньої письмової згоди Банку.
  "У разі отримання кредиту в іншому банку, протягом п'яти днів надати завірені копії договорів та надалі 
щоквартально, не пізніше 10-го числа  подавати довідки з банків про стан кредиторської заборгованості за 
попередній квартал.
  "Проводити обороти в національній валюті в обсягах, пропорційних кредитній заборгованості перед Банком в 
загальному кредитному портфелі товариства.
  "Проводити обороти в доларах США за валютними контрактами: з липня по жовтень 2012р. щомісячно не менше 
50 тис. дол. США; з листопада 2012р. до повного погашення заборгованості за кредитом - щомісячно не менше 
160 тис. дол. США.
  "Забезпечити, щоб ККВ ("Коефіцієнт "Кредит/Вартість Забезпечення") не перевищував 65% на нерухоме майно, 
60% на нерухоме майно та виробниче обладнання.
Підприємство умови кредитних договорів на 31.12.2012 року дотримало.

(ґ) Кредити, отримані від "Банк Гутманн"
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Згідно з умовами кредитного договору, Підприємство повинне виконувати, зокрема, такі спеціальні умови:
  "Негайно повідомляти Банк у письмовій формі про настання або можливість настання випадку невиконання, будь-
які і всі зміни щодо змісту заяв і гарантій, зроблених Позичальником у будь-якому із фінансових документів, а 
також про всі зміни своїх реквізитів (змін в установчих документах, юридичної адреси, номерів рахунків), 
протягом п'яти робочих днів після настання таких змін.
  "На прохання Банку покрити всі видатки (включаючи збори та податки), які можуть виникнути у зв'язку з 
укладенням і виконанням Договорів.
  "Надавати банку фінансову звітність після офіційних строків надання її до офіційних органів (на вимогу Банку).
  "Позичальник зобов'язаний дотримуватися наступних фінансових показників, що розраховуються на базі річних 
аудированих фінансових звітів за міжнародними або, у випадку їх відсутності, за українськими стандартами 
бухгалтерського обліку, підтверджених незалежною аудиторською компанією, прийнятною для Банку:
  ?співвідношення капіталу до загальних активів - не менше 40%;
  ?Співвідношення залучених коштів до EBITDA - не більше 5. 
Підприємство умови кредитних договорів на 31.12.2012 року дотримало.

(д) Кредити, отримані від "Фольксбанк"
Згідно з умовами кредитного договору, Підприємство повинне виконувати, зокрема, такі спеціальні умови:
  "Щоквартально до 25-го числа місяця, наступного за звітним кварталом, та до 20 лютого року, наступного за 
звітним, надавати банку фінансову звітність, розшифровку дебіторської та кредиторської заборгованості, довідки з
обслуговуючих банків про обсяги надходжень на рахунки та стан заборгованості за кредитами, зміни і доповнення 
до угод.
  "Не залучати кредитів інших банків, строк повернення яких закінчується раніше строку кредиту в Банку, не 
відчужувати та не надавати в заставу інших осіб майно, не надавати порук, гарантій без письмової згоди Банку.
  "Не закривати протягом строку дії Кредитних Договорів рахунки Позичальника в Банку.
  "Впродовж дії Кредитних Договорів у випадку додаткового відкриття чи закриття в іншій установі поточного чи 
іншого рахунку (в національній чи іноземній валюті) протягом 3-х банківських днів інформувати про це Банк у 
письмовому вигляді, з наданням всіх реквізитів рахунку.
  "На вимогу Банку, але в будь-якому випадку не частіше, ніж раз на рік, надавати Банку експертну оцінку про 
вартість предмета застави.
  "Щоквартально подавати в Банк довідки про чисті надходження.
  "Після закінчення дії договору № 017.0290770.236 від 30.01.12р. страхування майна, застрахувати предмет застави
в акредитованій страховій компанії з можливістю встановлення франшизи в розмірі 10% і сплати страхового 
платежу рівними частинами щоквартально.
  "Відкрити поточні рахунки в Банк одному з дистриб'юторів Позичальника протягом 2-х місяців з дня підписання 
договору (до 15.08.12р.) і в період кредитування проводити обороти через них.
Підприємство умови кредитних договорів на 31.12.2012 року дотримало.

(е) Кредити, отримані від "Мегабанк"
Згідно з умовами кредитного договору, Підприємство повинне виконувати, зокрема, такі спеціальні умови:
  "Щокварталу надавати звітність, зміни та доповнення до договорів поставки; довідки про рух грошових коштів та 
заборгованості по кредитах з інших банків.
  "Укладати кредитні договори та інші договори лише після отримання письмової згоди Банку.
  "Письмово повідомляти Банк про відкриття нових рахунків в інших банках.
  "Здійснювати фінансові операції в сумі, що не пропорційна існуючій кредитній заборгованості, з врахуванням 
кредитів в інших банках.
Підприємство умови кредитних договорів на 31.12.2012 року дотримало.
(є) Кредити, отримані від "Банк "Фінанси і кредит"
Згідно з умовами кредитного договору, Підприємство повинне виконувати, зокрема, такі спеціальні умови:
  "Надавати квартальну та річну фінансову звітність, розшифровки окремих статей балансу та звіту про фінансові 
результати, дані відносно об'ємів виробництва та реалізації, довідки з інших банків про стан заборгованості за 
кредитами, про рух на поточних рахунках.

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



  "Без письмової згоди Банку не відкривати рахунки в установах інших банків, не одержувати нових позик і 
кредитів, не виступати гарантом або поручителем.
  "Забезпечувати щомісячні надходження від реалізації товарів в сумі не меншій 2 000 000,00 грн.
  "Надати Виписку з Поземельної книги на земельну ділянку (вул. Монастирського, 1).
Підприємство умови кредитних договорів на 31.12.2012 року дотримало.

14. Інші довгострокові фінансові зобов'язання
Інші довгострокові фінансові зобов'язання представлені векселями виданими і зобов'язаннями з фінансової оренди
(лізингу).

(а) Векселі видані
На 31 грудня 2012 р. і 2011 р. та 01 січня 2011 р. векселі видані включали: 
 (у тис. грн.)
    Векселі видані довгостроковіна 31 грудня 2012 р.на 31 грудня 2011 р. на 01 січня 2011 р.
     Євротранссервіс ТОВ10 58410 584 
     Індустріальна будівельна компанія ІВС ТОВ13 910
    Разом довгострокові10 58424 494
    Векселі видані короткострокові
     Буд Гео Технологія ТОВ0506
     Євротранссервіс ТОВ10 584
     Індустріальна будівельна компанія ІВС ТОВ2 98513 910
     Універсалтрейд0495
    Разом короткострокові 2 98624 4941 001
    Разом 13 57024 49425 495

У січні 2012 р. векселі, видані ТОВ "Євротранссервіс", було пролонговано на 3 роки (до 2015 р.) 

(б) Зобов'язання з фінансової оренди (лізингу).
На 31 грудня 2012 р. зобов'язання з фінансової оренди має вигляд: 
(у тис. грн.)
  на 31 грудня 2012 р.
  Довгострокові зобов'язання з фінансової оренди
   УніКредитлізинг6 115
  "ОТП "Лізинг"6 210
  Разом довгострокові12 325
  Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 
  УніКредитлізинг1 781
  ОТП "Лізинг"2 577
  Разом поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями 4 358
  Разом зобов'язання з фінансової оренди16 683

15. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на 31 грудня 2012 р. та 2011 р. і 01 січня 2011 р.  
представлена таким чином:
(у тис. грн.)
    31 грудня 2012 року31 грудня 2011 року01 січня 2011 року
    Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги4880148 09544 592
    Кредиторська заборгованість перед страховою компанією60455 6570
    Кредиторська заборгованість за транспортування21751 8771 137
    Кредиторська заборгованість за електроенергію та комунальні послуги43305 053370
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    Разом6135160 68246 099
16. Податки до сплати, крім податку на прибуток
Податки до сплати, крім податку на прибуток, на 31 грудня 2012 р. та 2011 р. і 01 січня 2011 р.  складалися з 
такого:
(у тис. грн.)
    31 грудня 2012 р.31 грудня 2011 р.01 січня 2011 р.
    Податок на доходи фізичних осіб783543719
    Інше 12321
    Разом784566740

17. Виплати працівникам і заборгованість за соціальним страхуванням
Заборгованість із заробітної плати на 31 грудня 2012 р. та 2011 р. і 01 січня 2011 р.  становила 4 103 тис. грн., 3 
113 тис. грн. та 3 725 тис. грн. відповідно.
Заборгованість за соціальним страхуванням на 31 грудня 2012 р. та 2011 р. і 01 січня 2011 р. представлена таким 
чином:
(у тис. грн.)
    31 грудня 2012 р.31 грудня 2011 р.1 січня 2011 р.
    Відрахування до Державного пенсійного фонду1 9911 5001 506
    Інше 00138
    Разом 1 9911 5001 644
18. Інша кредиторська заборгованість
Інша кредиторська заборгованість на 31 грудня 2012 р. та 2011 р. і 01 січня 2011 р. представлена таким чином:
(у тис. грн.)
    31 грудня 2012 р.31 грудня 2011 р.1 січня 2011 р.
    Кредиторська заборгованість з одержаних авансів2 5061811 230
    Кредиторська заборгованість з учасниками01 1671 167
    Інша кредиторська заборгованість7 1124 5803 957
    Разом9 6185 9286 354

19. Відстрочені податкові активи і зобов'язання
Згідно з законом, прийнятим у грудні 2010 року, 1 січня 2011 р. в Україні почав діяти новий Податковий кодекс. 
Серед іншого, новий кодекс вносить змінює ставки податку на прибуток підприємств. У 2010 - першому кварталі 
2011 року ставка податку на прибуток складала 25%. З 1 квітня 2011 р. ставка податку складала 23% і буде 
поступово знижуватися до 21% і 19% у 2012 та 2013 роках відповідно, а з 2014 року ставка оподаткування буде 
зафіксована на рівні 16%.
Визнані на 31 грудня 2012 року відстрочені податкові активи розраховані Підприємством як різниця між сумою 
прибутку до оподаткування за Декларацією х податку на прибуток підприємства та сумою балансового прибутку, 
визначеного у Звіті про фінансові результати. 
20. Доходи від основної діяльності 
Доходи від основної діяльності за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року, представлені таким чином:
   2012 рік2011 рік
     тис. грн.%%тис. грн.%%
     Доходи від реалізації в Україні178 29050,61179 51953,34
     Доходи від реалізації за кордон158 20244,90156 12746,65
     Інші доходи основної діяльності15 8214,490
     Разом 352 313100334 646100
Наведена вище інформація розкривається тільки для зручності користувачів цієї індивідуальної фінансової 
звітності.
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Підприємство займається виробництвом та реалізацією електричних лампочок та скляних колб. Обсяги 
виробництва супутньої продукції Підприємства не є значними, а реалізації ламп, колб і супутньої продукції 
притаманні подібні ризики та вигоди. Крім того, Підприємство займається виробництвом в Україні. Ринкам, на 
яких Підприємство реалізує свою продукцію, притаманні подібні ризики та вигоди. 
21. Адміністративні витрати
Адміністративні витрати за 2012 і за 2011 роки складали:
   2012 рік2011 рік
   тис. грн.тис. грн.
   Амортизація та утримання основних засобів7371 642
   Заробітна плата та нарахування на зарплату9 8409 414
   Матеріальні витрати2 0683 608
   Відрядження366994
   Послуги страхування305204
   Аудит та інформаційні послуги166714
   Юридичні та нотаріальні витрати197205
   Експертна оцінка122133
   Обслуговування операцій з цінними паперами3665
   Банківське обслуговування2 3781 996
   Послуги зв'язку 190308
   Податки2361
   Інші витрати4741 929
   Разом16 88121 573
22. Витрати на збут
Витрати на збут за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року та за рік, що закінчився 2011 року, складали:
   20122011
   тис. грн.тис. грн.
   Амортизація та утримання основних засобів24431
   Заробітна плата та нарахування на зарплату2 6632 687
   Відрядження940338
   Інформаційні послуги1513
   Витрати на рекламу та маркетинг1 172590
   Витрати на перевезення1 4494 343
   Резерв сумнівних боргів
   Страхування транспортних засобів10731 298
   Агентська винагорода6961 778
   Матеріальні витрати1 598486
   Інші витрати929580
   Разом10 91512 134
23. Інші операційні доходи і витрати
Сума інших операційних витрат і доходів за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року та за рік, що закінчився 2011 
року, представлена так:
   20122011
   тис. грн.тис. грн.
   Інші операційні доходи
   Операційна оренда активів05 059
   Операційна  курсова різниця18 73125 407
   Реалізація інших оборотних активів12 3323 679
   Штрафи, пені, неустойки70
   Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення6120
   Інші операційні доходи4 175158 220
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   Разом інших операційних доходів35 857192 365
   
   Інші операційні витрати
   Операційна курсова різниця15 74926 782
   Реалізація інших оборотних активів11 8132 385
   Штрафи і пені265262
   Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення2 166975
   Інші операційні витрати3 560161 607
   Разом інших операційних витрат33 553192 011

24. Фінансові витрати
У фінансові витрати у 2012 р. та у 2011 р. включено сплачені відсотки за кредитними договорами та за 
договорами фінансової оренди у розмірі 27 459 тис. грн. та 25 251 тис. грн. відповідно.
25. Операції з пов'язаними особами
25.1. Позики, надані пов'язаним особам
Згідно з Договором про надання безпроцентної поворотної фінансової допомоги № 2803117/1207 від 18.03.2011 р. 
ПАТ "Іскра" надала ПАТ "ЛЗ "РЕМА" фінансову допомогу на суму 6 565 тис. грн. шляхом перерахування 
зазначеної суми на розрахунковий рахунок ПАТ "ЛЗ "РЕМА" на термін до 30.09.2011 р. Додатковою угодою від 
29.09.2011 р. до Договору про надання безпроцентної поворотної фінансової допомоги № 2803117/1207 від 18.03.
2011 р. продовжено термін повернення суми безпроцентної фінансової допомоги до 29.02.2012 р. Дану 
заборгованість з розрахунків за позикою повністю погашено в термін до 29.02.2012 р. 
Згідно з Договором про надання безпроцентної поворотної фінансової допомоги № 133 від 30.11.2012 р. ПАТ 
"Іскра" надала ПАТ "ЛЗ "РЕМА" фінансову допомогу на суму 4 985 тис. грн. шляхом перерахування зазначеної 
суми на поточний рахунок ПАТ "ЛЗ "РЕМА" терміном на 1 рік (365 днів від дати підписання договору). 
Дебіторська заборгованість ПАТ "ЛЗ "РЕМА" перед ПАТ "Іскра" за надану фінансову допомогу станом на 31.12.
2012 р. становить 4 985 тис. грн.

26. Управління фінансовими ризиками
Основні фінансові зобов'язання Підприємства включають кредити і позики, кредиторську заборгованість за 
товари, роботи, послуги та іншу кредиторську заборгованість, у т.ч. заборгованість за фінансовою допомогою та 
векселями виданими, а також договори фінансової гарантії. Основною метою даних фінансових зобов'язань є 
фінансування операцій Підприємства та надання гарантій для підтримання її діяльності. 
У Підприємства є дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги, інша дебіторська заборгованість, 
грошові кошти, які виникають безпосередньо в ході її операційної діяльності.
Підприємство схильне до кредитного ризику, ринкового ризику та ризику ліквідності. Підприємство схильне до 
валютного ризику, оскільки основна частина його фінансових зобов'язань деномінована в іноземній валюті.
У цій примітці представлена інформація про рівень кожного із зазначених ризиків, про цілі та політики 
Підприємства, про процеси оцінки і управління ризиками. Більш детальна кількісна інформація розкрита у 
відповідних примітках до цієї індивідуальної фінансової звітності.
Управлінський персонал несе загальну відповідальність за створення структури управління ризиками і здійснення 
нагляду за нею.
Політики управління ризиками визначаються з метою виявлення і аналізу ризиків, з якими стикається 
Підприємство, встановлення належних лімітів ризиків і засобів контролю за ними, моніторингу ризиків і 
дотримання лімітів. Політики і системи управління ризиками регулярно переглядаються з метою відображення 
змін ринкових умов і діяльності Групи.
Кредитний ризик. Підприємство схильне до кредитного ризику, який є ризиком того, що одна сторона фінансового 
інструменту зазнає збитків від невиконання іншою стороною  своїх зобов'язань. виникнення кредитного ризику 
пов'язане з реалізацією Підприємством продукції на кредитних умовах, а також з іншими операціями з 
контрагентами, які призводять до виникнення фінансових активів. Максимальний розмір кредитного ризику на 
звітну дату наведений нижче у таблиці:
(у тис. грн.)
   2012 р.2011  р.
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   Грошові кошти та їх еквіваленти (примітка 11)4 2305 709
   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (примітка 7)131 429117 837
   Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом (примітка 10)8 47710 690
   Інша поточна дебіторська заборгованість (примітка 8))25 67028 918
   Загальна сума кредитного ризику балансових фінансових інструментів169 806163 154
   Максимальна сума кредитного ризику169 806 163 154
З метою зменшення кредитного ризику Підприємство здійснює регулярний моніторинг непогашеної дебіторської 
заборгованості клієнтів. Необхідність визнання знецінення дебіторської заборгованості аналізується на кожну 
звітну дату за окремими дебіторами. 
Підприємство не має майна, переданого йому в заставу в якості забезпечення заборгованості, що підлягає 
погашенню. Підприємство оцінює концентрацію ризику відносно дебіторської заборгованості за товари, роботи, 
послуги як середню.
Нижче наводиться класифікація дебіторської заборгованості за строками непогашення станом на 31 грудня 2012 
року:
(у тис. грн.)
   Всього на 31.12.2012 р.в т.ч. за строками непогашення
     до 12 місяціввід 12 до 18 місяціввід 18 до 36 місяців
     Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги135 226131 5931 9501 683
     Інша поточна дебіторська заборгованість 9 5169 32810583
Ринковий ризик. Ринковий ризик - це ризик того, що зміни ринкових цін, зокрема, обмінних курсів іноземних 
валют та відсоткових ставок, негативно вплинуть на прибуток Підприємства або на вартість його фінансових 
інструментів. Мета управління ринковим ризиком полягає у тому, щоб контролювати схильність до ринкового 
ризику та утримувати її у допустимих нормах. Підприємство встановлює допустимий рівень ризику, який постійно 
відслідковується. Але використання такого підходу не запобігає збитки понад встановленого рівня у випадку 
значних ринкових коливань.
Валютний ризик. Підприємство схильне до валютного ризику, здійснюючи операції залучення позик та реалізації 
продукції у валюті, що є відмінною від функціональної валюти Підприємства - української гривні. Вказані 
операції виражені в основному в доларах США, євро та російських рублях.   
Ризик ліквідності. Ризик ліквідності - це ризик того, що підприємство зіштовхнеться з певними труднощами при 
виконанні своїх фінансових зобов'язань. Підприємство щодня схильне до цього ризику у зв'язку з вимогами 
відносно використання її вільних грошових коштів. Управління ризиком ліквідності здійснюється Підприємством 
щомісячно за допомогою аналізу прогнозів грошових потоків Підприємства на майбутні періоди. За розрахунками 
загальний коефіцієнт ліквідності (платоспроможності) Підприємства станом на 31 грудня 2012 року та 31 грудня 
2011 року становить 1,05 та 1,07 відповідно, що означає утримання Підприємством рівня ліквідності на одному 
рівні та його здатність вчасно розрахуватися зі своїми боргами. 

27. Управління капіталом
Підприємство розглядає статутний капітал, прибуток і позиковий капітал як основні джерела формування 
капіталу. Також Підприємство може погашати заборгованість за допомогою кредитів, наданих акціонерами, чи 
шляхом зовнішнього фінансування. Завданням Підприємства при управлінні капіталом є забезпечення здатності 
продовжувати функціонувати на безперервній основі з метою одержання прибутку для акціонерів і вигід для інших
зацікавлених осіб, а також для забезпечення фінансування Підприємства.
Керівництво постійно контролює структуру капіталу Підприємства та може коригувати свою політику та цілі 
управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або стратегії розвитку.

Керівник                                                                    М.А Костів

Головний бухгалтер                                                 Б.Б.Хамуляк
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