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Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог 
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.  
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Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2017 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товариство "Львiвський електроламповий завод "Iскра" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

00214244 

4. Місцезнаходження 

Львівська , Сихiвський , 79066, Львiв, Вулецька,14 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(032)2454306 (032)2454320 

6. Електронна поштова адреса 

Office@iskra.com.ua 
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2018 

 (дата) 
2. Річна інформація 
опублікована у 

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних 
паперiв та фондового ринку" 80   26.04.2018 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 
сторінці www.iskra.bfg.lviv.ua 

в мережі 
Інтернет 26.04.2018 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 
часток, паїв) X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента  
9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

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

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери  
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій 
протягом звітного періоду  

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

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

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів  

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів X 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 
вчинення яких є заінтересованість  

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

17. Інформація про стан корпоративного управління X 



18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

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

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

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

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

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

X 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність X 

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

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення 
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  

33. 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)  

34. Примітки 
1. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, так як корпоративний секретар 
в товариствi вiдсутнiй; 
2. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, так як визначення рейтингової оцiнки 
Товариство не здiйснювало; 
3. Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента вiдсутня, так як 
таких акцiонерiв немає; 
4. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, так як за результатами звiтного перiоду та за 
результатами перiоду, що перудував звiтному дивiденти не нараховувалися та не 
виплачувалися; 
5. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, так як облiгацiї не випускалися; 

 



6. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, так як iншi цiннi папери не випускалися; 
7. Iнформацiя про похiднi цiннi папери вiдсутнi, так як похiднi цiннi паппери не випускалися; 
8. Iнформацiя про викуп власних акцiй вiдсутня, так як викуп власних акцiй за звiтнiй перiод не 
здiйснювався; 
9. Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв вiдсутня, бо таке рiшення не приймалось у звiтному роцi. 
10. iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо 
вчинення яких є заiнтересованiсть вiдсутня, бо таке рiшення не приймалось у звiтному роцi. 
11. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, так як борговi 
цiннi папери не випускалися; 
12. Iнформацiя про випуск iпотечних облiгацiй вiдсутня, так як iпотечнi облiгацiї не 
випускалися; 
13. Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) 
зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям вiдсутня, так як iпотечнi 
облiгацiї не випускалися; 
14. Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) 
зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн 
iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду 
вiдсутня, так як iпотечнi облiгацiї не випускалися; 
15. Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових 
iпотечних активiв до складу iпотечного покриття вiдсутня, так як iпотечнi облiгацiї не 
випускалися; 
16. Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних 
активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду вiдсутнi, так як iпотечнi облiгацiї вiдсутнi; 
17. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, атк як iпотечнi сертифiкати не 
випускалися; 
18. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, так як вiдсутнi iпотечнi активи, а тому 
i вiдсутнiй даний реєстр; 
19.Iнформацiя про основнi вiдомостi про ФОН вiдсутня, так як ФОН в товариствi не 
створювався; 
20. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, так як ФОН не створювався; 
21. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, так як ФОН не 
створювався; 
22. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, так як ФОН не створювався; 
23. Правила ФОН вiдсутнi, так як ФОН не створювався; 
24. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового 
будiвництва) вiдсутнiй, так як товариство не випускало цiльових облiгацiй виконання 
зобовязань за якими забезпечене обєктами нерухомостi. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

Приватне акцiонерне товариство "Львiвський електроламповий завод "Iскра" 

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

АО1777452 

3. Дата проведення державної реєстрації 

31.01.1994 

4. Територія (область) 

Львівська  

5. Статутний капітал (грн) 

8771038.50 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

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

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 
1316 

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

27.40 Виробництво електричного освiтльювального устаткування 

46.43 Оптова торгiвля побутовими електоротоварами й елетронною апаратурою побутового 
призначення для приймання, записування, вiдтворювання звуку 

46.47 Оптова торгiвля меблями, килимами, освiтлювальним приладдям 

10. Органи управління підприємства 

Вищим органом управлiння Товариством є Загальнi збори акцiонерiв. Правлiння (здiйснює 
керiвництво всiєю поточною дiяльнiстю) - Голова правлiння - Генеральний директор, члени 
правлiння. Наглядова рада (контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу) - Голова 

Наглядової ради, члени Наглядової ради. Ревiзiйна комiсiя (здiйснює контроль за фiнансово - 
господарською дiяльнiстю) - Голова Ревiзiйної комiсiї, члени Ревiзiйної комiсiї.  

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 
у національній валюті 

АБ "Укргазбанк" 

2) МФО банку 

320478 

3) поточний рахунок 

26006213698 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 
у іноземній валюті 



АБ "Укргазбанк" 

5) МФО банку 

320478 

6) поточний рахунок 

26006213698 
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності* 

Вид діяльності 
Номер 
ліцензії 

(дозволу) 

Дата 
видачі 

Державний орган, 
що видав 

Дата 
закінчення 
дії ліцензії 
(дозволу) 

1 2 3 4 5 

перевезення небезпечних вантажiв залiзничним 
транспортом 458 04.12.2015 

Державна iнспекцiя 
України з безпеки 

на наземному 
транспортi 

(Укртрансiнспекцiя) 

Необмежена 

Опис Емiтент планує продовжувати дозвiл щодо перевезення 
небезпечних вантажiв залiзничним транспортом 

  

мiжнароднi перевезення вантажiв вантажними 
автомобiлями (крiм перевезення небезпечних вантажiв та 

небезпечних вiдходiв) 
292 09.06.2016 

Державна служба 
України з безпеки 

на транспортi 
(Укртрансбезпека) 

Необмежена 

Опис Емiтент має намiр продовжувати термiн дiї виданої 
лiцензiї. 

  

митна брокерська дiяльнiсть АЕ№272056 05.08.2013 
Мiнiстерство 

доходiв i зборiв 
України 

Необмежена 

Опис Емiтент має намiр продовжувати термiн дiї виданої лiцензiї 

  

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря 
стацiонарними джерелами  

4610136800-
51 21.06.2016 

Мiнiстерство 
екологiї та 

природних ресурсiв 
21.06.2023 

Опис Емiтент має намiр продовжувати термiн дiї виданої 
лiцензiї. 

  

господарська дiяльнiсть з будiвництва об'єктiв 35-л 06.09.2017 

Державна 
архiтектурно-

будiвельна 
iнспекцiя України 

Необмежена 

Опис Емiтент має намiр продовжувати термiн дiї даної виданої 
лiцензiї. 

  



13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб 

1) найменування 

ПАТ “ЛЗ РЕМА” 

2) організаційно-правова форма 

112 

3) код за ЄДРПОУ 

14308428 

4) місцезнаходження 

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

5) опис 

Форма участi: акцiонер. Вiдсоток акцiй, що належать емiтенту: 88.55. Сума фiнансових iнвестицiй 
емiтента станом на 31.12.2017р. у ПАТ "ЛЗ РЕМА" складає 2 292 тис.грн. Емiтент бере участь в 
управлiннi юридичною особою через свого уповноваженого представника пiд час проведення 
Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЛЗ РЕМА" шляхом голосування при прийняттi рiшень.  

1) найменування 

ТзОВ “НДI РЕМА” 

2) організаційно-правова форма 

240 

3) код за ЄДРПОУ 

14308434 

4) місцезнаходження 

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

5) опис 

Форма участi: засновник. Вiдсоток акцiй, що належать емiтенту: 99,7008. Сума фiнансових 
iнвестицiй емiтента станом на 31.12.2017р. у ТзОВ "НДI РЕМА" складає 1 344 тис.грн. Емiтент 
бере участь в управлiннi юридичною особою пiд час проведення Загальних зборiв учасникiв ТзОВ 
"НДI РЕМА" шляхом голосування при прийняттi рiшень.  

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

Найменування 
юридичної особи 

засновника та/або 
учасника 

Ідентифікаційний код 
юридичної особи засновника 

та/або учасника 
Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), 
які належать засновнику 

та/або учаснику (від загальної 
кількості) 

ФДМУ 00032945 01133Україна Київ 
Кутузова,18/9 0.000000 

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій (часток, паїв), 
які належать засновнику 

та/або учаснику (від загальної 
кількості) 

Усього 0.000000 

V. Інформація про посадових осіб емітента 



1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада* 

Голова Наглядової ради 

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

Зiгфрiд Бернд Пiльц - представник акцiонера Елект Холдiнгс Лiмiтед 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

93517 

4) рік народження** 

1944 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

47 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 26.04.2017р. (Протокол №25) 
та Протоколу Наглядової ради Товариства вiд 26.04.2017р. обрано Головою Наглядової ради 
Товариства - представника акцiонера Елект Холдiнгс Лiмiтед (код юридичної особи HE 93517) - 
Зiгфрiда Бернда Пiльца. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала такi посади: директор ТзОВ 
Вон- унд Фервальтунг (Wohn- und Verwaltungs GmbH), м.Хемнiц, Нiмеччина; Голова Наглядової 
ради ПАТ "Iскра".  

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

26.04.2017 до переобрання 

9) Опис 

Винагороди (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримувала. Повноваження та обов'язки визначенi у 
Статутi товариства. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала такi посади: директор ТзОВ 
Вон- унд Фервальтунг (Wohn- und Verwaltungs GmbH), м.Хемнiц, Нiмеччина; Голова Наглядової 
ради ПАТ "Iскра". Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi злочини у посадової особи 
емiтента немає. 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Наглядової ради 

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

Орест Ляйєр - представник акцiонера Фладiс Ентерпрайзес Лiмiтед 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

156909 

4) рік народження** 

1971 

5) освіта** 



вища 

6) стаж роботи (років)** 

20 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 26.04.2017р. (Протокол №25) 
обрано Члена Наглядової ради Товариства - представника акцiонера Фладiс Ентерпрайзес Лiмiтед 
(код юридичної особи HE 156909) - Ореста Ляйєра. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала 
такi посади: директор ТзОВ Вон- унд Фервальтунг (Wohn- und Verwaltungs GmbH), м.Хемнiц, 
Нiмеччина; член Наглядової ради ПАТ "Iскра". 

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

26.04.2017 до переобрання 

9) Опис 

Винагороди (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримувала. Повноваження та обов'язки визначенi у 
Статутi товариства. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала такi посади: директор ТзОВ 
Вон- унд Фервальтунг (Wohn- und Verwaltungs GmbH), м.Хемнiц, Нiмеччина; член Наглядової 
ради ПАТ "Iскра". Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi злочини упосадової особи 
емiтента немає.  
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Голова ревiзiйної комiсiї - Директор БО ВП завод ламп загального призначення 

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

Лелюх Петро Iванович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

029955 

4) рік народження** 

1976 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

38 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ВАТ «Iскра» - заступник директора ЗП «ЗЛЗП» з виробництва. Директор ВП "Завод ламп 
загального призначення з галогеновим пальником"  

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

29.04.2015 до переобрання 

9) Опис 

Посадова особа пребувала на посадi з 17.04.14р. Вiдповiдно до рiшення загальних збогрiв  
товариства 29.04.15 припинено повноваження Лелюха П.I. 
Вiдповiдно до рiшення загальних збогрiв та рiшення ревiзiйної комiсiї вiд 29.04.15р. обрано на 
посаду 



Голови ревiзiйної комiсiї ПАТ "Iскра" Лелюха П.I. 
Дозвiл на розкриття Iнформацiї щодо Винагороди (у т.ч. в натуральнiй формi) не надано, посади 
на будь - яких iнших пiдприємствах не обiймає.  
Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi злочини - немає. 
Повноваження та обов’язки: 
I. Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi товариства, а саме: 
1) достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; 
2) вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi 
вiдповiдним нормативним документам; 
3) своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй 
вiдповiдно до встановлених правил та порядку; 
4) дотримання Правлiнням, Головою та членами Правлiння Товариства наданих їм повноважень 
щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових 
операцiй вiд iменi Товариства; 
5) своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; 
6) зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; 
7) використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства; 
8) правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; 
9) дотримання порядку оплати акцiй Товариства; 
10) фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, 
спiввiдношення власних та позичкових коштiв. 
II. Пiдготовка висновкiв по рiчнiй та балансовiй звiтностi товариства. 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член ревiзiйної комiсiї-Застуник директора по фiнансах БО ВП "Спiральний завод" 

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

Шило Галина Василiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

945029 

4) рік народження** 

1960 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

39 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ВАТ «Iскра» - Керiвник групи основних засобiв  

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

29.04.2015 до переобрання 

9) Опис 

Посадова особа перебувала на посадi з 17.04.14р. Вiдповiдно до рiшення загальних збогрiв 
товариства 29.04.15 припинено повноваження. 
Вiдповiдно до рiшення загальних збогрiв та рiшення ревiзiйної комiсiї вiд 29.04.15р. обрано на 



посаду члена ревiзiйної комiсiї ПАТ "Iскра".  
Дозвiл на вiдкриття Iнформацiї щодо Винагороди (в т.ч у натуральнiй формi) не надано. За останнi 
п'ять рокiв посади на  
будь - яких iнших пiдприємствах не обiймала. Повноваження та обов"язки визначенi у Статутi та у 
внутрiшнiх документах товариства. Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi злочини - 
немає.  

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член ревiзiйної комiсiї-заступник директораз виробництва  

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

Фарина Нестор Васильович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

794572 

4) рік народження** 

1966 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

33 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ «Iскра» - Заступник директора  

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

29.04.2015 до переобрання 

9) Опис 

Посадова особа пребувала на посадi з 17.04.14р. Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв  
товариства 29.04.15 припинено повноваження. 
Вiдповiдно до рiшення загальних збогрiв та рiшення ревiзiйної комiсiї вiд 29.04.15р. обрано на 
посаду 
члена ревiзiйної комiсiї ПАТ "Iскра".  
Дозвiл на розкриття iнформацiї щодо Винагороди (в т.ч. у натуральнiй фйормi) не надано, посади 
на будь - яких iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi 
злочини - немає. 
Повноваження та обов’язки: 
I. Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi товариства, а саме: 
1) достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; 
2) вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi 
вiдповiдним нормативним документам; 
3) своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй 
вiдповiдно до встановлених правил та порядку; 
4) дотримання Правлiнням, Головою та членами Правлiння Товариства наданих їм повноважень 
щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових 
операцiй вiд iменi Товариства; 



5) своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; 
6) зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; 
7) використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства; 
8) правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; 
9) дотримання порядку оплати акцiй Товариства; 
10) фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, 
спiввiдношення власних та позичкових коштiв. 
II. Пiдготовка висновкiв по рiчнiй та балансовiй звiтностi товариства. 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Голова Правлiння – Генеральний директор 

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

Костiв Мирон Андрiйович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

418706 

4) рік народження** 

1967 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

27 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ВАТ «Iскра» - в.о. Генерального директора-Голови Правлiння 

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

29.04.2015 до переобрання 

9) Опис 

Посадова особа призначена на посаду з 19.03.11р. Вiдповiдно до рiшення загальних збогрiв  
товариства 29.04.15 припинено повноваження. 
Вiдповiдно до рiшення загальних збогрiв 29.04.15р. обрано на посаду 
генерального директора товаритва. 
Повноваження та обов"язки: 
Генеральний директор органiзовує i здiйснює оперативне керiвництво поточною дiяльнiстю 
Правлiння. Генеральний 
директор обирається Наглядовою Радою i вважається таким, що вступив на посаду з моменту 
пiдписання з ним трудового 
контракту. Генеральний директор дiє вiд iменнi Товариства без доручення. Видає накази i 
розпорядження, обов’язковими для 
виконання працiвникам i посадовими особами Товариства(за винятком посад HP i PK), 
розпоряджається майном i грошовими 
засобами товариства у порядку передбаченому Статутом. 
Генеральний директор зокрема: 
1.По узгодженню з HP призначає на посаду керiвникiв фiлiй, дочiрних пiдприємств та 
представництв Товариства, визначає їх 



повноваження, переводить на iншу роботу i звiльняє з роботи. 
2.Наймає, переводить на iншу роботу та звiльняє працiвникiв 
Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення вiдповiдно до чинного 
законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства. 
З.Затверджує структуру, штатний розпис, змiни, та доповнення до штатного розпису Товариства. 
4.3атверджуе правила, процедури, положення, посадовi iнструкцiї. 
б. Укладає та пiдписує особисто договори i контракти вiд iменнi Товариства, без доручення 
(довiреност1) Договори (контракти) 
на суму, що перевищує суму еквiвалентну 500 000 (п'ятсот) тисяч доларiв США по курсу 
Нацiонального банку України на момент 
складання договору, пiдлягають затвердженню Наглядовою радою. 
б. Видає доручення та довiреностi вiд iменнi Товариства 
7.Представляе Товариство перед третiми особами, в тому числi органами влади i управлiння, 
судовими органами та iншими 
державними i громадськими органiзацiями. 
8.Скликае засiдання Правлiння, визначає їхнiй порядок денний та головує на них. 
9.Розпоряджаеться коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рiшеннями 
Загальних зборiв та 
Наглядової ради. 
10.Вiдкриває, закриває рахунки у банкiвських установах. 
11 .Пiдписує вiд iменнi правлiння колективний договiр, змiни та 
доповнення до нього. 
12.Приймае всi iншi рiшення i виконує дiї, необхiднi для 
оперативного управлiння Товариством, якi не вiднесеннi у встановленому порядку до компетенцiї 
iнших органiв управлiння. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття винагороди, посади на будь - яких iнших 
пiдприємствах не обiймає.  
Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi злочини немає. 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

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

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

Хамуляк Богдана Богданiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

375587 

4) рік народження** 

1980 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

12 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ВАТ «Iскра» - заступник Фiнансового Директора 

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



16.12.2010 до переобрання 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки: 
1. Визначає, формулює, здiйснює i координує органiзацiю бухгалтерського та податкового облiку 
господарсько-фiнансової дiяльностi ПАТ "Iскра". 
2. Здiйснює контроль за ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових 
ресурсiв. 
3. Забезпечує рацiональну органiзацiю облiку i звiтностi у ПАТ "Iскра" i в його пiдроздiлах на 
основi централiзацiї та автоматизацiї облiково-обчислювальних, прогресивних форм i методiв 
бухгалтерського та податкового контролю, розроблення i здiйснення заходiв, якi направленi на 
додержання фiнансової дисциплiни i змiцнення господарського рахунку. 
Здiйснює контроль за: 
1. Розробкою та виконанням бюджету ПАТ "Iскра" 
2. Використанням бюджетних коштiв вiдповiдальними особами. 
3. Правильнiстю вiдображення в балансi бухгалтерських операцiй. 
4. Додержання порядку в складаннi розрахункiв щодо використання прибуткiв, затрат на 
виробництво, платежiв до бюджету, своєчаснiсть i правильнiсть складання звiтностi. 
5. Додержання порядку оформлення первинних та бухгалтерських документiв, розрахункiв i 
платiжних зобов'язань, витраченням фонду оплати працi. 
6. Довгостроковими iнвестицiями ПАГ «Iскра». 
7. Облiком страхової дiяльностi. 
8. Бартерними операцiями. 
9. Правильнiстю облiку операцiй в iноземних валютах, з векселями Державного Казначейства, 
iнкасацiєю боргових вимог. 
Фiнансовий директор-Головний бухгалтер органiзовує складання щомiсячної бухгалтерської та 
податкової звiтностi, квартальних та рiчних бухгалтерських звiтiв. Вживає заходiв щодо 
запобiгання нестач, незаконного витрачання коштiв та товарно-матерiальних цiнностей, порушень 
фiнансово-господарського законодавства. 
Винагорода посадовiй особi визначена на засiданнi Наглядової Ради вiдповiдно до його 
особистого вкладу в результати роботи на основi базових окладiв (контрактiв) i виплачена в 
повному обсязi. 
Дозвiл на розкриття iнформацiї про Винагороду (у т.ч. у натуральнiй формi) не надано, посаду на 
будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Повноваження визначенi у трудовому договорi, 
Статутi та внутрiшнiх документах Товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Правлiння - Директор з економiчної безпеки 

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

Костєєв Володимир Володимирович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

474441 

4) рік народження** 

1950 

5) освіта** 

Вища 



6) стаж роботи (років)** 

44 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Управлiння по боротьбi з органiзованою злочиннiстю-заступник начальника Управлiння. 

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

29.04.2002 до вiдкликання 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки: 
1.Розробляє, впроваджує i керує на пiдприємствi системою заходiв направлених на забезпечення i 
пiдтримку економiки безпеки пiдприємства, органiзує i контролює роботу з кадрами, вирiшує 
господарськi та соцiальнi питання. 
2.Керує комплексом заходiв по розшуку дебiторiв i поверненню заборгованостi, забезпечує 
проведення розслiдування фактiв, що спричинили матерiальну шкоду пiдприємству, спрямовує 
роботу пiдроздiлу охорони, бюро перепусток. 
З.Постiйно веде аналiтичну роботу по оцiнцi стану економiки безпеки, прогнозує її розвиток i на 
основi цього планує, проводить i здiйснює попереджувально-профiлактичнi та 
спецiальнi заходи. 
4.Контролює стан режимно-адмiнiстративних заходiв по недопущенню на об’єкти пiдприємства 
осiб без вiдповiдних дозволiв, по попередженню, виявленню i припиненню несанкцiонованого 
перемiщення транспортних засобiв, вантажiв, матерiальних цiнностей. 
5. Веде роз'яснювальну роботу по попередженню правопорушень, встановлює i пiдтримує 
стосунки з профспiлковими органами, трудовим колективом. 
б. Забезпечує дiєздатнiсть i надiйнiсть системи технiчної, фiзичної охорони територiї 
пiдприємства, примiщень, будiвель. 
7.Органiзовує i проводить заходи по безпецi 
вантажоперевезень. 
8.Керує заходами по поверненню дебiторами пiдприємству грошових коштiв i матерiальних 
ресурсiв, а також по запобiганню передачi цiнностей сумнiвним пiдставним особi, а також особам 
i фiрмам , фiнансовий стан яких є сумнiвним щодо можливостi стягнення боргiв. 
9.3дiйснює контроль за дотриманнями на пiдприємствi режиму працi i умов вiдпочинку. 
10.Здiйснює постiйне адмiнiстративне i оперативне керiвництво пiдлеглими пiдроздiлами. 
11 .Органiзовує проведення службових розслiдувань по факту нанесення чи загрози заподiяння 
пiдприємству майнових збиткiв чи iншої матерiальної шкоди. 
12.Виконує окремi доручення Загальних зборiв, Наглядової ради, Правлiння, якi пов’язанi з 
питаннями економiчної безпеки. 
Дозвiл на розкриття iнформацiї про Винагород (у т.ч. у натуральнiй формi) не надано, посаду на 
будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.  
Повноваження визначенi у Статутi, трудовому договорi та внутрiшнiх документах Товариства. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Правлiння - Директор бiзнес-одиницi виробничого пiдроздiлу «Цокольний завод» 

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

Бойчук Вiталiй Романович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 



500283 

4) рік народження** 

1970 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

27 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТзОВ "Львiвський завод iнструментiв" - директор товариства 

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

10.11.2008 до вiдкликання 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки: 
1. Забезпечує виконання в зазначенi термiни завдань з обсягу виробництва продукцiї заданої 
номенклатури, пiдвищення продуктивностi працi, зниження собiвартостi продукцiї на основi 
повного завантаження устаткування i використання його технiчних можливостей, рацiонального 
витрачання сировини, палива, матерiалiв, енергiї. 
2. Органiзовує пiдготовку виробництва, забезпечує розмiщення робiтникiв, бригад, змiн, 
органiзовує контроль за дотриманням технологiчних процесiв, оперативним виявленням i 
лiквiдацiєю причин їх порушення. 
Органiзовує перевiрки якостi продукцiї, здiйснює заходи щодо запобiгання браку. 
4. Бере участь у прийманнi закiнчених робiт, пов'язаних з реконструкцiєю цеху, ремонтом 
технологiчного устаткування, механiзацiєю i автоматизацiєю виробничих процесiв i ручних робiт. 
5. Установлює i своєчасно доводить виробничi завдання змiнам вiдповiдно до затверджених 
планiв i графiкiв виробництва. 
6. Аналiзує результати виробничої дiяльностi, контролює витрати фонду заробiтної плати, який 
встановлено колективу цеху, забезпечує правильне i своєчасне оформлення первинних документiв 
i облiку робочого часу, виробiтку, заробiтної плати, простоїв; 
7. Бере участь у розробцi заходiв для створення сприятливих умов працi, пiдвищення культури 
виробництва; 
8. Органiзовує роботу з пiдвищенням квалiфiкацiї i професiйної майстерностi робiтникiв i 
бригадирiв, навчання їх другим та сумiжним професiям, розвитку наставництва; 
9. Дотримується вимог та положень "Системи управлiння охороною працi" на ПАТ "Iскра"; 
Дозвiл на розкриття iнформацiї про Винагород (у т.ч. у натуральнiй формi) не надано, посаду на 
будь-яких 
iнших пiдприємствах не обiймає. Повноваження визначенi у трудовому договорi та внутрiшнiх 
документах 
Товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Правлiння-Директор бiзнес-одиницi «Технiчний директор» 

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

Андрусевич Валерiй Олександрович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 



850720 

4) рік народження** 

1974 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

28 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Директор ВП "Спiральний завод" 

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

11.06.2011 до переобрання 

9) Опис 

1. Забезпечує пiдприємство торгово-технологiчним обладнанням, електронними контрольно-
касовими апаратами, обчислювальною та комп'ютерною технiкою. 
2. Органiзує виконання експлуатацiйних та ремонтних робiт. 
3. Перевiряє правильнiсть визначення в заявках пiдроздiлiв пiдприємства потреби в устаткуваннi 
та обладнаннi. 
4. Укладає угоди та затверджує графiки постачання обладнання, готує проекти угод з 
постачальниками на виготовляння нестандартного обладнання, документацiю для погодження з 
проектними органiзацiями технiчних умов на їх виробництво. 
5. Контролює своєчасне виконання виробниками встановлених графiкiв постачання, додержання 
якостi та комплектностi обладнання. 
6. Складає акти, веде листування та переговори щодо претензiй у разi порушення 
постачальниками договiрних умов, погоджує змiни строкiв постачання та можливої замiни 
окремих видiв обладнання. 
7. Контролює приймання замовленої технiки, її складування, розконсервування та своєчасне 
передавання пiдроздiлам пiдприємства. 
8. Виявляє факти вiдхилень вiд умов угод на постачання торгово-технологiчного обладнання та 
складає вiдповiднi акти. 
9. Аналiзує ефективнiсть використання торгово-технологiчного обладнання та устаткування i 
подає пропозицiї керiвництву пiдприємства щодо пiдвищення її рiвня. 
10. Органiзує участь маркетингових служб та пiдроздiлiв у поточному i перспективному 
плануваннi забезпечення основним i допомiжним торгово-технологiчним обладнанням. 
11. Контролює додержання працiвниками пiдпорядкованих йому служб пiдприємства правил i 
норм охорони працi, протипожежного захисту. 
12. Забезпечує належний санiтарно-технiчний стан пiдприємства. 
Посадова особа ненадала згоди на розголошення iнформацiї про винагороду. Будь - якої посади на 
iнших  
пiдприємствах не обiймає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Наглядової ради 

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



Щудло Орест Ярославович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

260880 

4) рік народження** 

1971 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

28 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Директор БО «Представництва» ПАТ «Iскра»; член Правлiння ПАТ «Iскра»; член Спостережної 
Ради Fabryka Zarowek «HELIOS» Sp. z o.o., м. Катовiце, Польща. 

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

26.04.2017 до переобрання 

9) Опис 

Винагороди (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримувала. Повноваження та обов'язки визначенi у 
Статутi 
товариства. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Протягом останнiх 
п'яти рокiв особа обiймала такi посади: директор БО «Представництва» ПАТ «Iскра»; член 
Правлiння ПАТ «Iскра»; член Спостережної Ради Fabryka Zarowek «HELIOS» Sp. z o.o., м. 
Катовiце, Польща. 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

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

особи 

Ідентифікаційний код 
юридичної особи 

Кількість 
акцій (шт.) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані на 
пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Голова 
правлiння Костiв Мирон Андрiйович 418706 0 0 0 0 0 0 

Член правлiння Костєєв Володимир 
Володимирович 474441 0 0 0 0 0 0 

Член Правлiння Бойчук Вiталiй Романович 500283 0 0 0 0 0 0 

Член Правлiння Хамуляк Богдана Богданiвна 375587 0 0 0 0 0 0 

Член Правлiння Андрусевич Валерiй 
Олександрович 850720 0 0 0 0 0 0 

Голова 
Ревiзiйної 
комiсiї - 
Директо 

Лелюх Петро Iванович 029955 375 0.001068 375 0 0 0 

Член Ревiзiйної 
комiсiї Фарина Нестор Васильович 794572 693 0.001975 693 0 0 0 

Член Ревiзiйної 
комiсiї Шило Галина Василiвна 945029 2 0.000005 2 0 0 0 

Член 
Наглядової 

ради 
Щудло Орест Ярославович 260880 100 0.000285 100    

Голова 
Наглядової 

ради 

Зiгфрiд Бернд Пiльц - 
представник акцiонера Елект 

Холдiнгс Лiмiтед 
93517 3319270 9.4609 3319270    

Член 
Наглядової 

ради 

Орест Ляйєр - представник 
акцiонера Фладiс Ентерпрайзес 

Лiмiтед 
156909 3314431 9.4471 3314431    

Усього 6634871 18.9113 6634871 0 0 0 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид 
загальних 
зборів* 

чергові позачергові 

X  
Дата 
проведення 26.04.2017 

Кворум 
зборів** 99.35 

Опис 

Порядок денний: 
1.Про обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 
2.Про обрання голови та секретаря загальних зборiв.  
3.Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборiв.  
4.Звiт Генерального директора - Голови правлiння за 2016 рiк та визначення основних напрямкiв 
дiяльностi Товариства на 2017 рiк. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2016р. Звiт Ревiзiйної комiсiї 
Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора - 
Голови правлiння за 2016 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2017 рiк, звiту 
Наглядової Ради, Звiту Ревiзiйної комiсiї.  
5.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016р. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) 
Товариства за 2016р. 
6.Прийняття рiшення про змiну типу Товариства. Прийняття рiшення про змiну найменування 
Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «IСКРА» на ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВIВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОЛАМПОВИЙ ЗАВОД «IСКРА». 
7.Внесення змiн до статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новiй редакцiї. 
Затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. 
8.Про внесення змiн до положень про загальнi збори, наглядову раду, правлiння та ревiзiйну комiсiю 
Товариства шляхом викладення даних положень в новiй редакцiї. 
9. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової Ради. Визначення кiлькiсного 
складу Наглядової Ради. 
10.Обрання членiв Наглядової ради. 
11.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової Ради 
Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв i 
членами Наглядової Ради Товариства. 
12.Схвалення Товариством значного правочину, що вчинений у 2016р., в порядку, передбаченому 
ст.72 Закону України «Про акцiонернi товариства». 
Пропозицiй до перелiку питань до порядку денного вiд акцiонерiв не надходило. Порядок денний 
Загальних зборiв акцiонерiв був затверджений Протоколом Наглядової ради ПАТ "Iскра". 
З усiх питань порядку денного було прийнято рiшення. 

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі. 
** У відсотках до загальної кількості голосів. 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України» 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 04071 Україна м. Київ Подiльський м.Київ Нижнiй Вал 17/8 

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 27.09.2006 

Міжміський код та телефон (044)3777016 

Факс (044)2791322 

Вид діяльності Обслуговування випуску акцiй 

Опис 
ПАТ«НДУ-обслуговує випуск акцiй ПрАТ "Львiвський 
електроламповий завод "Iскра". 
Договiр про обслуговування випуску цiнних паперiв  

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

Господарське товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська 
фiрма «УкрЗахiдАудит» 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 20833340 

Місцезнаходження 79021 Україна Львівська Залiзничний м.Львiв Кульпаркiвська, б. 172, 
кв. 52 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 0541 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон (032)2256870 

Факс (032)2256880 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi аудиту 

Опис 

Аудиторською фiрмою «УкрЗахiдАудит» згiдно з договором №75 вiд 
13.12.2017 року проведена  
перевiрка з метою пiдтвердження достовiрностi, повноти i 
вiдповiдностi чинному законодавству 
та нормативним документам даних бухгалтерського облiку i 
фiнансової звiтностi за 2017 р. Роботи були  
розпочатi 02.04.2018 року та закiнченi 19.04.2018 року., про що 
складений акт приймання-передачi результатiв надання професiйних 
послуг. 

 
Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Балтiк Фiнанси Груп» 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 36797165 

Місцезнаходження 79040 Україна Львівська Залiзничний Львiв Городоцька,367а 



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 26.01.2006 

Міжміський код та телефон (032)2949506 

Факс (032)2949508 

Вид діяльності Зберiгач цiнних паперiв 

Опис 
ТзОВ «Балтiк Фiнанси Груп» заключили угоду з ПрАТ "Львiвський 
електроламповий завод "Iскра" про обслуговування рахунку в цiниих 
паперах. 

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

Львiвське управлiння продаж Львiвська обласна дирекцiя ПрАТ 
"Страхова компанiя "Українська страхова група" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30859524 

Місцезнаходження 79005 Україна Львівська Галицький Львiв Iв.Франка 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності АВ № 500314 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 13.01.2010 

Міжміський код та телефон (032) 242 04 08 

Факс (032) 242 04 08 

Вид діяльності Iншi послуги у сферi страхування; допомiжна дiяльнiсть у сферi 
страхування та пенсiйного забезпечення 

Опис 

Львiвським управлiнням продаж Львiвської обласної дирекцiї ПрАТ 
"Страхова компанiя "Українська страхова  
група" здiйснюється ряд надання послуг, а саме: страхування майна, 
страхування наземного транспорту,  
CMR страхування та страхування працiвникiв вiдомчої пожежної 
дружини. 

 
Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна"  

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 20783212 

Місцезнаходження 79005 Україна Львівська Галицький Львiв пр-т Шевченка,11/6 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності АВ № 500102 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.12.2009 

Міжміський код та телефон (032) 297 04 16 

Факс (032) 297 04 15 

Вид діяльності страхова дiяльнiсть 



Опис 

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна" 
надає послуги страхування  
наземного транспорту, страхування цивiльної вiдповiдальностi 
субєктiв господарювання за шкоду, 
яку може бути заподiяно пожежами та аварiями на обєктах пiдвищеної 
небезпеки, включаючи  
пожежовибухонебезпечнi обєкти та обєкти, гогсподарська дiяльнiсть 
на яких може  
призвести до аварiй екологiчного та санiтарно - епiдемiологiчного 
характеру, страхування медичних витрат, страхування майна. 

 
Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Граве Україна" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 1924347 

Місцезнаходження 79044 Україна Львівська Франкiвський Львiв Метрологiчна,2 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності АЕ № 641842 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi 
ринкiв фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 03.04.2015 

Міжміський код та телефон (032) 293 55 88 

Факс (032) 293 55 90 

Вид діяльності iншi види страхування, крiм страхування життя, перестрахування 

Опис 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Граве Україна" 
надає послуги iз страхування 
наземного транспорту (крiм залiзничного). 

 
Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Унiка" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 20033533 

Місцезнаходження 79017 Україна Львівська Личакiвський Львiв К.Левицького,83 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності АЕ № 293760 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 21.05.2014 

Міжміський код та телефон (032) 275 29 51 

Факс (032) 275 29 51 

Вид діяльності iншi види страхування, крiм страхування життя 

Опис 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Унiка" надає 
послуги з страхування цивiльно- 
правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв. 

 
Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Львiвська дирекцiя ПрАТ "Європенйський страховий альянс" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  



Код за ЄДРПОУ 19411125 

Місцезнаходження 79026 Україна Львівська Франкiвський Львiв Ак.Лазаренка 4 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності АВ №584812 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 13.01.2005 

Міжміський код та телефон (032)297 06 50 

Факс (032)297 06 50 

Вид діяльності iншi види страхування, крiм страхування життя 

Опис 
Львiвська дирекцiя ПрАТ "Європейський страховий альянс" здiйснює 
страхуванняцивiльно-правової 
вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв. 

 
Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Львiвська дирекцiя ПрАТ "Страхова компанiя "Перша" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  

Код за ЄДРПОУ 31681672 

Місцезнаходження 79044 Україна Львівська Франкiвський Львiв Кн.Ольги 5А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності АЕ №198821 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.06.2013 

Міжміський код та телефон (032)244 32 18 

Факс (032)244 32 18 

Вид діяльності iншi види страхування, крiм страхування життя 

Опис Львiвська дирекцiя ПрАТ "Страхова компанiя "Перша" здiйснює 
страхування медичних витрат. 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва про 

реєстрацію 
випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 
паперу 

Форма існування 
та форма 
випуску 

Номінальна 
вартість 

акцій (грн) 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

08.12.2010 78/13/1/10 ДКЦПФР UA 4000107148 
Акція проста 

бездокументарна 
іменна 

Бездокументарні 
іменні 0.25 35084154 8771038.5 100.000000 

Опис 
Рiшенням чергових зборiв акцiонерiв ПАТ «Iскра» вiд 28.10.2010 року 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. 

  



XI. Опис бізнесу 

Приватне акцiонерне товариство «Львiвський електроламповий завод «Iскра» (далi за текстом - 
Компанiя) є правонаступником прав та обов’язкiв Публiчного акцiонерного товариства «Iскра» у 
зв’язку iз змiною типу та найменування акцiонерного товариства 19.05.2017р. з метою приведення 
дiяльностi Товариства вiдповiдно до Законiв України «Про акцiонернi товариства», «Про внесення 
змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв» та Закону України «Про 
депозитарну систему України». Засновником Товариства виступала держава в особi Фонду 
державного майна України, членами Товариства є його акцiонери. Пiдприємство було засноване у 
1972 роцi як державне пiдприємство. У 1993 роцi воно було реорганiзоване у вiдкрите акцiонерне 
товариство згiдно з програмою приватизацiї в Українi. Засновником Компанiї був Фонд 
Державного майна України (зареєстровано у Львiвському обласному фiнансовому управлiннi за № 
40-П/1/94 вiд 15.09.1994р.).  
Станом на 31.12.2017 р. частки державного майна у статутному фондi (капiталi) Товариства немає. 
Дата проведення державної реєстрацiї: виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та 
фiзичних осiб-пiдприємцiв серiї АА № 551473, видана Виконавчим комiтетом Львiвської мiської 
ради Львiвської областi 12.12.2012 р. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi 
юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв № 1 415 120 0000 004033 вiд 31 сiчня 1994 р. 
1967 рiк – початок будiвництва електролампового заводу, який в 1972 роцi став головним 
пiдприємством виробничого об»єднання «Iскра», 1994 рiк - вiдбулася змiна форми власностi, 
внаслiдок приватизацiї було створено ВАТ. У 1999 р. внаслiдок реструктуризацiї компанiї та 
iнших рiшучих заходiв вдалося врятувати Компанiя вiд фiнансового краху.  
2002 рiк – Компанiя входить до десятки найпотужнiших електротехнiчних пiдприємств Європи i 
займає провiдне мiсце серед пiдприємств своєї галузi, як таке, що найшвидше розвивається (змiна 
менеджменту, фiнансове оздоровлення, технiчне переозброєння, нарощування експортного 
потенцiалу. 
Компанiя постiйно удосконалює iснуючi технологiї з врахуванням сучасних матерiалiв, 
напiвфабрикатiв та комплектуючих, вкладає значнi кошти в модернiзацiю та розвиток 
виробництва, розробляє новi джерела свiтла. Головним напрямком iнвестування є створення нових 
видiв продукцiї, здатних конкурувати на свiтовому ринку джерел свiтла. 
У 2003 року Компанiя презентувала енергозберiгаючу продукцiю - компактнi люмiнесцентнi 
лампи пiд новою торговою маркою «Volta». 
Лампи вiд Компанiї свiтять не лише в Українi, але в близько 30 країнах свiту. Експортний 
потенцiал складає 50% виготовленої продукцiї. 
Комiсiя органу сертифiкацiї у 2003 роцi здiйснила оцiнку виробництва, в результатi Компанiя 
отримала сертифiкат на систему управлiння якiстю, що вiдповiдає вимогам ДСТУ ISO 9001-2001. 
До здобуткiв Компанiї додалис сертифiкати вiдповiдностi СЕ i ТUV GS на лампи загального 
призначення та сертифiкат СЕ i ТUV GS вiдповiдностi ЕМС на компактнi люмiнесцентнi лампи 
торгової марки«Volta». Це дало можливiсть виходу продукцiї Компанiї на ринки Євросоюзу пiд 
власними брендами. 
Прiоритетними на 2013-2017 рр. стали питання розвитку Компанiї i залучення нових технологiй та 
iнвестицiй. Стратегiя розвитку Компанiї передбачає виробництво основних джерел свiтла, 
зокрема: лампа загального призначення, контактна лампа, газорозрядна, галогенова, 
екогалогенова, автомобiльна, свiтлодiодна лампа та iн. Крiм того, Компанiя є виробником 
компонентiв для електролампової продукцiї, найбiльшу частку займає виробництво 
склокомпонентiв. 

  

Структура ПрАТ "Львiвський електроламповий завод "Iскра": Органами управлiння Товариства є: 
Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Наглядова рада, Правлiння. Органом, що контролює є 
ревiзiйна комiсiя. Наглядовiй радi пiдпорядковується Генеральний директор -Голова Правлiння. 
Виконавча органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю є 
Правлiння. Генеральному директору - Головi Правлiння пiдпорядковується Правлiння, яке 



складається з 5-ти осiб. 

  

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) (без сумiсникiв)- 
1120; середня чисельнiсть осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) – 4; чисельнiсть працiвникiв, 
якi працювали на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 33 особи; фонд оплати працi – 
78423 тис.грн. (за аналогiчний перiод попереднього року 77 680,7 тис.грн). Протягом звiтного 
перiоду кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв, не 
змiнювалася. 

  

Емiтент не належить до будь-яких обєднань пiдприємств. 

  

Спiльна дiяльнiсть вiдсутня. 

  

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб вiдсутнi. 

  

Бухгалтерський облiк на пiдприємствi у 2017 роцi здiйснювався згiдно Закону України "Про 
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. №996-XIУ i Положень 
(стандартiв) бухгалтерського облiку, плану рахункiв бухгалтерського облiку, активiв, капiталу, 
зобов`язань i господарських операцiй. Господарськi операцiї в бухгалтерському облiку 
вiдображаються шляхом записiв в реєстрах бухгалтерського облiку.  
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд управлiнського персоналу формування суджень, 
оцiнок та припущень, якi впливають на застосування принципiв облiкової полiтики, а також на 
суми активiв та зобов'язань, доходiв та витрат, що вiдображаються у звiтностi. Оцiнки та пов'язанi 
з ними припущення ґрунтуються на iсторичному досвiдi та iнших факторах, що вважаються 
обґрунтованими за iснуючих обставин, результати яких формують основу для суджень вiдносно 
балансової вартостi активiв та зобов'язань, яка не є очевидною з iнших джерел. 
Iндивiдуальна фiнансова звiтнiсть Компанiї була складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi (МСФЗ), в редакцiї, офiцiйно оприлюдненiй на веб-сайтi Мiнiстерства 
фiнансiв України. 
Впродовж звiтних перiодiв, закiнчуючи роком, що завершився, Компанiя готувала фiнансову 
звiтнiсть у вiдповiдностi до нацiональних принципiв (стандартiв) бухгалтерського облiку. 
Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 р., була першим пакетом фiнансової 
звiтностi Компанiї, пiдготовленої згiдно з МСФЗ iз застосуванням МСФЗ 1 «Перше застосування 
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi». 
Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 р. є шостим пакетом фiнансової звiтностi 
Компанiї, пiдготовленої згiдно з МСФЗ. 
Нацiональною валютою України є гривня, яка є функцiональною валютою Компанiї i валютою, у 
якiй подається ця фiнансова звiтнiсть. Усi фiнансовi данi, якi наведенi у гривнях, були округленi 
до тисяч гривень без десяткових знакiв. 
Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українськiй гривнi за офiцiйним курсом обмiну 
Нацiонального банку України на дату проведення операцiї. 
Монетарнi активи i зобов’язання в iноземних валютах перераховуються у гривню за обмiнним 
курсом НБУ на звiтну дату. Немонетарнi статтi в iноземних валютах, якi оцiнюються за 
iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiяв на дату 
проведення операцiї. Немонетарнi статтi, якi облiковуються за справедливою вартiстю в iноземнiй 
валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiє на дату визначення справедливої вартостi. 
Прибутки та збитки, отриманi у результатi такого перерахунку, визнаються у звiтi про сукупний 
дохiд. 



Основними iноземними валютами є євро, долар США, злотий, фунт стерлiнг. 
Основнi засоби у фiнансовiй звiтностi вiдображаються за вартiстю, визначеною у результатi 
переоцiнки.  
Знос розраховується як зменшення вартостi активiв, крiм землi та об’єктiв незавершеного 
будiвництва, до їх оцiночної лiквiдацiйної вартостi лiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв 
корисного використання вiдповiдних активiв. 
Нарахування зносу починається з моменту, коли об’єкт основних засобiв стає придатним для їх 
цiльового використання, тобто вiн доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у 
якому вiн придатний до експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським персоналом. 
Амортизацiя активу припиняється на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: 
1) на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу (або включають до 
лiквiдацiйної групи, яку класифiкують як утримувану для продажу) згiдно з МСФЗ 5; або 
2) на дату, з якої припиняють визнання активу. 
Амортизацiя не припиняється, коли актив не використовують або вiн вибуває з активного 
використання, доки актив не буде амортизований повнiстю 
Метод нарахування зносу, очiкуванi строк корисного використання та залишкова вартiсть 
переглядаються принаймнi раз на рiк i коригуються на перспективнiй основi (тобто без перегляду 
порiвняльних показникiв), якщо це необхiдно. 
Одиницею бухгалтерського облiку запасiв визначається кожне їх найменування. 
Запаси вiдображаються за меншою з двох вартостей: за їх первiсною вартiстю (собiвартiстю) за 
вирахуванням резерву на застарiлi запаси чи за чистою вартiстю реалiзацiї. 
Первiсна вартiсть включає затрати, понесенi на придбання запасiв, їх доставку до теперiшнього 
мiсцезнаходження та приведення до вiдповiдного стану. Вартiсть виготовлених запасiв та 
незавершеного виробництва включає вiдповiдну частку накладних витрат на основi звичайної 
виробничої потужностi пiдприємства. 
Вартiсть сировини, палива, запасних частин, незавершеного виробництва та готової продукцiї при 
їх вiдпуску у виробництво, продажу та iншому вибуттi визначається за методом середньозваженої 
вартостi, вартiсть iнших запасiв, якi не є взаємозамiнними, визначається на основi спецiальних 
способiв визначення їх iндивiдуальної вартостi. 
Щодо знецiнених запасiв, що визнаються нелiквiдами, створюється резерв знецiнення запасiв. 
Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiнену цiну продажу запасiв у ходi звичайної дiяльностi за 
вирахуванням оцiнених витрат на завершення виробництва та реалiзацiю. 
Фiнансовi iнвестицiї у дольової iнструменти пiдприємств, якi Компанiя придбала з метою 
продажу, вiдображати за справедливою вартiстю через прибутки i збитку. Чистий прибуток 
(збиток), що включає дивiденди i вiдсотки, отриманi вiд утримання фiнансового активу, 
вiдображати у рядку «Iншi прибутки i збитки» звiту про сукупний дохiд. 
Фiнансовi iнвестицiї у дольовi iнструменти пiдприємств, якi Компанiя придбала з метою участi у 
дiяльностi об’єкта iнвестування, вiдображаються за справедливою вартiстю через сукупний 
прибуток. 
Фiнансовi iнвестицiї у статутний капiтал iнших пiдприємств вiдображаються за собiвартiстю з 
урахуванням витрат на зменшення корисностi. 
Фiнансовi зобов’язання Компанiї включають: кредити та позики, банкiвськi овердрафти, векселi 
виданi, торгову та iншу кредиторську заборгованiсть. 
Такi фiнансовi зобов’язання первiсно визнаються за справедливою вартiстю з урахуванням витрат, 
що безпосередньо вiдносяться на здiйснення операцiй. Пiсля початкового визнання фiнансовi 
зобов’язання з фiксованим термiном погашення оцiнюються за амортизованою вартiстю з 
використанням методу ефективної ставки вiдсотка. 
Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а 
також комiсiйних або витрат, якi є невiд’ємною частиною ефективної процентної ставки. 
Амортизацiя вiдображається у складi фiнансових доходiв у звiтi про сукупний дохiд. 

  

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



ламп розжарювання, газорозрядних ламп, ламп спецiального призначення. Пiдприємство здiйснює 
продаж лампової продукцiї та компонентiв у 30 країни свiту. Це - Азербайджан, Бiлорусiя, 
Вiрменiя, Iзраїль, Литва, Македонiя, Нiмеччина, Польща, Сербiя, Словаччина та iншi. Експортний 
потенцiал складає - 50 % виготовленої продукцiї.  
Товариству необхiдно своєчасно реагувати на ринкову ситуацiю, змiну цiн. Тiльки детальний 
аналiз ринку нам дозволить не допускати падiння рiвня виробництва та реалiзацiї продукцiї 
"Iскри". Слiд зазначити, що протягом 2017 року спостерiгався рiст цiн на основнi матерiали, 
енергоносiї та послуги, вiдповiдно збiльшилась собiвартiсть продукцiї. 

  

2013 рiк: 
Всього iнвестицiй - 2 844, в т.ч. в основнi засоби - 2 844. 
2014 рiк: 
Всього iнвестицiй — 14 955, в т.ч. фiнансовi iнвестицiї- 12 878, в т.ч. основнi засоби- 2 077. 
2015 рiк: 
Всього iнвестицiй - 54 140, в т.ч. грошовi кошти - 41 263, в т.ч. майно - 12 877. 
2016 рiк: 
Всього фiнансових iнвестимцiй - 3636 тис., основнi засоби - 108336 тис. 
2017 рiк 
фiнансовi iнвестицiї - 3636 тис.грн. 

  

Правочини з власниками iстотної участi, членами Наглядової ради або членами виконавчого 
органу, афiлiйованими особами вiдсутнi. 

  

Одиницю облiку основних засобiв вважається окремий iнвентарний об'єкт. 
Основнi засоби при надходженнi вiдображаються за первiсною вартiстю, яка включає: витрати, що 
безпосередньо вiдносяться до придання активу. Первiсна вартiсть може також включати в себе 
вартiсть професiйних послуг. 
Придбане програмне забезпечення, яке є невiд'ємною частиною функцiональностi вiдповiдного 
обладнання, капiталiзується у складi вартостi цього обладнання. 
Якщо компоненти одиницi основних засобiв маються рiзнi строки корисного використання, такi 
компоненти облiковуються як окремi одиницi (значнi компоненти) за вирахуванням накопиченого 
зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Основнi засоби у фiнансовiй звiтностi 
вiдображаються за вартiстю, визначеною у результатi переоцiнки. Переоцiнена вартiсть являє 
собою справедливу вартiсть об'єкта основних засобiв на дату переоцiнки за вирахуванням 
накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. 
Будь-яке збiльшення вартостi об'єктiв основних засобiв у результатi переоцiнки включається у 
сукупний дохiд i накопичується в капiталi у тому розмiрi, в якому вiн перевищує попереднє 
зниження вартостi тих самих активiв, вiдображене ранiше як збиток. Переоцiнки у межах суми 
попереднього зниження вiдносяться на фiнансовий результат. Зниження балансової вартостi 
будiвель i землi у результатi переоцiнки також вiдносяться на фiнансовий результат в сумi його 
перевищення над залишком резерву по переоцiнцi, створеного у результатi попереднiх переоцiнок 
даного активу. 
Визнання об'єкту основних засобiв припиняється пiсля його вибуття або якщо не очiкується 
одержання майбутнiх економiчних вигiд вiд його подальшого використання. Будь-якi прибутки 
або збитки, якi виникають у зв'язку iз припиненням визнання активу (розрахованi як рiзниця мiж 
чистими надходженнями вiд вибуття активу та його балансовою вартiстю), включаються до звiту 
про прибутки та збитки за рiк, в якому вiдбулось припинення визнання об'єкту. 
Основнi засоби перебувають у власному та постiйному користуваннi. По будiвлях на початку 
перiоду первiсна вартiсть становить 53189 тис.грн., сума нарахованого зносу 26381 тис. грн., на 
кiнець перiоду первiсна вартiсть становить 51676 тись грн., сума нарахованого зносу 26618 тис. 



грн. Машини та обладнання на початок перiоду первiсна вартiсть 208916 тис. грн., сума 
нарахованого зносу 114787 тис. грн., на кiнець перiоду первiсна вартiсть становить 212184 тис. 
грн., сума нарахованого зносу 119121 тис. грн. Транспортнi засоби на початок перiоду первiсна 
вартiсть становить 50808 тиис. грн., сума нарахованого зносу 47488 тис. грн., на кiнець перiоду 
первiсна вартiсть становить 39577 тис. грн., сума нарахованого зносу 37237 тис. грн. Iншi основнi 
засоби на початок перiоду первiсна вартiсть становить 719 тис. грн., сума нарахованого зносу 635 
тис. грн., на кiнець перiоду первiсна вартiсть становить 1947 тис. грн., сума нарахованого зносу 
1865 тис. грн. 

  

На дiяльнiсть емiтента впливають такi фактори: значний податковий тиск, недосконалiсть законiв, 
виробничо-технологiчнi фактори- наявнiсть застарiлого обладнання, соцiальнi-необхiднiсть 
скорочень. Проблемним є вимивання обiгових коштiв при сплатi ПДВ на митницi при iмпортi 
матерiалiв для виробничої дiяльностi. Емiтент здiйснює свою дiяльнiсть в галузi, де 
спостерiгається недобросовiсна конкуренцiя зi сторони зарубiжних виробникiв електрол.  

  

за 2017 р. 
Факти виплати штрафних санкцiй за порушення законодавства: 
29.09.2017р. - сплата грошового зобов'язання по акту перевiрки вiд 18.08.17р. №000857/19-00-12-
05/38738960 (ПР вiд 18.09.17р. №0032451205) екологiчний податок за I квартал 2017р.; 
29.09.2017р. - сплата грошового зобов'язання по акту перевiрки вiд 13.05.17р. №80/28-10-48-
14/00214244 (ППР вiд 01.06.17р. №0004614811) ПДФО за 2016р.; 
31.10.2017р. - сплата грошового зобов'язання по акту перевiрки вiд 13.05.2017р. №80/28-10-48-
14/00214244 (ППР вiд 01.06.2017р. №0004614811); 
21.11.2017р. - сплата грошового зобов'язання по акту перевiрки вiд 13.05.2017р. №№80/28-10-48-
14/00214244 (ППР вiд 01.06.17р. №0004614811) ПДФО за 2016р.; 
26.12.2017р. - сплата грошового зобов'язання по акту перевiрки вiд 19.09.2017р. №170/28-10-48-
15/00214244 (ППР вiд 02.10.17р. №0010034815). 
Протягом 2017р. за договорами поруки штрафнi санкцiї ПрАТ "Львiвський електроламповий завод 
"Iскра" були сплаченi третiми особами (ТзОВ ТД ЛЕЛЗI, ТзОВ "Львiвський завод РЕМА"). 

  

Пiдприємство розглядає статутний капiтал, прибуток i позиковий капiтал як основнi джерела 
формування капiталу. Також Пiдприємство може погашати заборгованiсть за допомогою кредитiв, 
наданих акцiонерами, чи шляхом зовнiшнього фiнансування. Завданням Пiдприємства при 
управлiннi капiталом є забезпечення здатностi продовжувати функцiонувати на безперервнiй 
основi з метою одержання прибутку для акцiонерiв i вигiд для iнших зацiкавлених осiб, а також 
для забезпечення фiнансування Пiдприємства. 
Керiвництво постiйно контролює структуру капiталу Пiдприємства та може коригувати свою 
полiтику та цiлi управлiння капiталом з урахуванням змiн в операцiйному середовищi, тенденцiях 
ринку або стратегiї розвитку. 
Основнi фiнансовi зобов'язання Пiдприємства включають кредити i позики, кредиторську 
заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iншу кредиторську заборгованiсть, у т.ч. 
заборгованiсть за фiнансовою допомогою та векселями виданими, а також договори фiнансової 
гарантiї. Основною метою даних фiнансових зобов'язань є фiнансування операцiй Пiдприємства та 
надання гарантiй для пiдтримання її дiяльностi. 
У Пiдприємства є дебiторська заборгованiсть за товари, роботи i послуги, iнша дебiторська 
заборгованiсть, грошовi кошти, якi виникають безпосередньо в ходi її операцiйної дiяльностi. 

  

Укладених, але не виконаних договорiв немає.  



  

Полiтика ПрАТ "Львiвський електроламповий завод "Iскра" спрямована на максимально повне 
задоволення вимог та очiкувань споживачiв i стабiльно високий рiвень якостi виробництва 
продукцiї. Пiдприємство активно нарощує партнерськi вiдносини з рiзними компанiями свiту. На 
внутрiшньому та зовнiшньому ринках присутня аналогiчна продукцiя iнших виробникiв, тому 
необхiдно своєчасно реагувати на ринкову ситуацiю, змiну цiн. Тiльки детальний аналiз ринку нам 
дозволить не допускати падiння рiвня виробництва та реалiзацiї продукцiї ПрАТ "Львiвський 
електроламповий завод «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 потужностi, придбання двох 
подвiйних лiнiй зi швидкiстю 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 
матерiапоємкостi i витрат виробництва. На пiдприємствi 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 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. 
Виробничi потужностi Товариства за 2017р. склали: 
1. Виробництво компонентiв та ламп. 
Бiзнес-одиниця Скляний завод пiсля запуску скловарної печi буде виготовляти напiвфабрикати 
для виробництва ламп загального призначення (ЛЗП): колбу на рiббон-машинi– продуктивнiсть 30 
млн. колб/мiсяць (буде використовуватися 90 % потужностi).  
Бiзнес-одиниця Цокольний завод – виготовляє цоколя – продуктивнiсть 30 млн./мiс. 
(використовується 40 % потужностi). 
Бiзнес-одиниця Спiральний завод виготовляє тiла розжарювання для ЛЗП на машинах первинної i 
вторинної спiралiзацiї – 30 млн.шт./мiс. i токовводи – 60 млн.шт./мiс. для ЛЗП (використовується 
40% потужностi). 
Бiзнес-одиниця Завод ламп загального призначення – виготовляє ЛЗП на 31 збiрних лiнiях 
продуктивнiсть 450 тис.шт./день (використовується 70 % потужностi) 
2. Виробництво газорозрядних ламп 
Бiзнес-одиниця Завод газорозрядних ламп виготовляє газорозряднi лампи високого тиску типу 
ДРЛ, ДРВ, ДНаТ – 300 тис. шт. (загальна потужнiсть 1 млн. шт./рiк) та газорозряднi лампи 
спецiального призначення в тому числi метало галогеновi продуктивнiстю 100 тис. шт./рiк.  
3. Виробництво ламп-фар, автоламп, низьковольтних ламп.  
Бiзнес-одиниця Завод ламп-фар виготовляє лампи-фари – 2 тис.шт./мiс. (використовується 20% 
потужностi), автолампи – 550 тис.шт./мiс. (використовується 50% потужностi), галогеновi 
автолампи – 14 тис.шт./мiс. (використовується 15% потужностi). 



4. Виробництво свiтлодiодних ламп. 
Бiзнес-одиниця LED – виробництво свiтлодiодних ламп: продуктивнiсть 700 тис. шт./мiсяць 
(використовується 20% потужностi) 
5. Виробництво i обслуговування технологiчного устаткування. 
Виготовлення i ремонт технiчного устаткування на потужностях машинобудiвного заводу ПрАТ 
"Львiвський електроламповий завод «Iскра» (використовується 60% потужностi). 
На дiяльнiсть Товариства в майбутньому може i надалi впливати нестабiльна ринкова економiка в 
країнi, а також порушення провадження у справi про банкрутство емiтента. 

  

Не проводилось нiяких дослiджень i розробок за звiтний перiод. 

  

Справа № 914/355/17  
Господарський суд Львiвської областi 
09.03.17 – ухвал про порушення провадження у справi про банкрутство 
Iнiцiюючий кредитор — ТзОВ ЛЗ РЕМА 
Боржник — ПрАТ «Львiвський електроламповий завод «Iскра» 
Арбiтражний керуючий – розпорядник майна Кирик В.К. 
Вiдповiдно до реєстру вимог кредиторiв станом на 25.04.17р. заборгованiсть ПрАТ «Львiвський 
електроламповий завод «Iскра» становить 1 278 574 597,47 грн. 
Станом на 31.12.17 судом здiйснюється розгляд кредиторських вимог 

  

Дивiденди у звiтному перiодi не виплачувались у зв'язку з важким фiнансово-економiчним 
становищем Товариства. 
Дiяльнiсть пiдприємства направлена на подолання фiнансових труднощiв та отримання 
прибутку.Господарським судом Львiвської областi 09.03.2017 р. винесена ухвала про порушення 
провадження у справi про банкрутство Публiчного акцiонерного товариства "Iскра" за заявою 
кредитора – Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Львiвський завод РЕМА" . Справа про 
порушення провадження у справi про банкрутство № 914/355/17 розглядається Господарським 
судом Львiвської областi. 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування 
основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 
грн.) 

Орендовані основні засоби 
(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 
грн.) 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

1. Виробничого 
призначення: 0 0 0 0 0 0 

будівлі та 
споруди 26808 25058 0 0 26808 25058 

машини та 
обладнання 94129 93063 0 0 94129 93063 

транспортні 
засоби 3320 2340 0 0 3320 2340 

земельні ділянки 0 0 0 0 1446 906 

інші 84 76 0 0 125963 121582 

2. Невиробничого 
призначення: 0 0 0 0 0 0 

будівлі та 
споруди 0 0 0 0 0 0 

машини та 
обладнання 0 0 0 0 0 0 

транспортні 
засоби 0 0 0 0 0 0 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інвестиційна 
нерухомість 0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 125963 121582 0 0 125963 121582 

Опис 

В товариствi основнi засоби використовуються за призначенням. 
Основнi засоби при надходженнi вiдображаються за первiсною вартiстю, яка включає витрати, що 
безпосередньо вiдносяться до придання активу. Первiсна вартiсть може також включати в себе 
вартiсть професiйних послуг. 
Придбане програмне забезпечення, яке є невiд’ємною частиною функцiональностi вiдповiдного 
обладнання, капiталiзується у складi вартостi цього обладнання.  
Якщо компоненти одиницi основних засобiв мають рiзнi строки корисного використання, такi 
компоненти облiковуються як окремi одиницi (значнi компоненти) за вирахуванням накопиченого 
зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.  
Основнi засоби у фiнансовiй звiтностi вiдображаються за вартiстю, визначеною у результатi 
переоцiнки. Переоцiнена вартiсть являє собою справедливу вартiсть об’єкта основних засобiв на 
дату переоцiнки за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення 
корисностi.  
Будь-яке збiльшення вартостi об’єктiв основних засобiв у результатi переоцiнки включається у 
сукупний дохiд i накопичується в капiталi у тому розмiрi, в якому вiн перевищує попереднє 
зниження вартостi тих самих активiв, вiдображене ранiше як збиток. Переоцiнки у межах суми 
попереднього зниження вiдносяться на фiнансовий результат. Зниження балансової вартостi 
будiвель i землi у результатi переоцiнки також вiдносяться на фiнансовий результат в сумi його 
перевищення над залишком резерву по переоцiнцi, створеного у результатi попереднiх переоцiнок 
даного активу.  
Знос розраховується як зменшення вартостi активiв, крiм землi та об’єктiв незавершеного 
будiвництва, до їх оцiночної лiквiдацiйної вартостi лiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв 



корисного використання вiдповiдних активiв.  
Нарахування зносу починається з моменту, коли об’єкт основних засобiв стає придатним для 
цiльового використання, тобто вiн доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у 
якому вiн придатний до експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським персоналом.  
Амортизацiя активу припиняється на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше:  
1)на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу (або включають до 
лiквiдацiйної групи, яку класифiкують як утримувану для продажу) згiдно з МСФЗ 5; або 
2)на дату, з якої припиняють визнання активу.  
Амортизацiя не припиняється, коли актив не використовують або вiн вибуває з активного 
використання, доки актив не буде амортизований повнiстю 
Метод нарахування зносу, очiкуваний строк корисного використання та залишкова вартiсть 
переглядаються принаймнi раз на рiк i коригуються на перспективнiй основi (тобто без перегляду 
порiвняльних показникiв), якщо це необхiдно. 
Обмежень на використання майна немає.  

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 
показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 
чистих активів (тис. 
грн)  

-347764 -274187 

Статутний капітал 
(тис. грн.)  8771 8771 

Скоригований 
статутний капітал 
(тис. грн)  

8771 8771 

Опис 

Вартiсть чистих активiв розрахована за даними Балансу, як рiзниця балансової вартостi 
активiв та всiх видiв зобовязаннь i забезпечень, вiдображених в Балансi. Розрахунок 
проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих 
активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 року. 

Висновок 

Протягом 2017 р. порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу свiдчить 
про їх невiдповiднiсть вимогам ч. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003 р. № 
435-IV (чистi активи ТОВАРИСТВА станом на звiтну дату складають (-347 764 тис. грн.), а 
розмiр статутного капiталу 8 771 тис. грн. Порушенi вимоги частини третьої статтi 155 
Цивiльного кодексу України.  

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов'язань Дата 
виникнення 

Непогашена 
частина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за 
користування коштами 

(відсоток річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 713829 X X 

у тому числі:   

довгостроковий 01.12.2006 56134446.00 10.75 25.06.2017 

довгостроковий 23.07.2008 66990848.00 10.70 25.06.2017 

довгостроковий 22.05.2007 38306529.85 6 31.03.2017 

довгостроковий 07.09.2011 76678808.13 6 31.12.2017 

довгостроковий 14.12.2012 22948895.44 6 31.08.2017 

довгостроковий 15.06.2012 113113814.49 6 15.06.2017 

короткостроковий 30.03.2005 276000573.49 6 31.03.2016 

короткостроковий 30.03.2005 6279446.87 16.0 31.03.2016 

короткостроковий 01.02.2011 44677234.64 6 31.12.2016 



короткостроковий 06.09.2011 12698637.26 6 31.12.2016 

Зобов'язання за цінними паперами X 0.00 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним 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 0.00 X X 

за векселями (всього) X 2712 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 5477 X X 

Фінансова допомога на зворотній 
основі X 0.00 X X 

Інші зобов’язання та забезпечення X 0.00 X X 

Усього зобов’язань та забезпечень X 1587223 X X 

Опис:  
4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 
з/п 

Основний вид 
продукції* 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 
формі 

(фізична од. 
вим.**) 

у 
грошовій 

формі 
(тис.грн.) 

у відсотках 
до всієї 

виробленої 
продукції 

у натуральній 
формі 

(фізична од. 
вим.**) 

у 
грошовій 

формі (тіс. 
грн.) 

у відсотках до 
всієї 

реалізованої 
продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Готова продукцiя 0 12053.2 7 0 9582.5 4 

2 Товари 0 0 0 0 74051.5 29 

3 

Послуги по 
виготовленню 

продукцiї з 
давальницької 

сировини 

0 141565.7 77 0 141565.7 56 

4 Транспортнi 
послуги 0 26445.0 14 0 26445.0 10 

5 Послуги оренди 0 3104.7 2 0 3104.7 1 

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в 
грошовому вимірі. 
** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо. 

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у 
відсотках) 



1 2 3 

1 Основнi матерiали 18.59 

2 Допомiжнi матерiали 10.17 

3 Енергоносiї 6.9 

4 Заробiтна плата 23.44 

5 Нарахування на зарплату 4.53 

6 Собiвартiсть реалiзованих 
товарiв 31.8 

7 Iншi витрати 4.56 

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.  

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 
правочинів 

№ 
з/п 

Дата 
прийняття 

рішення 

Найменування 
уповноваженого 

органу, що 
прийняв 
рішення 

Ринкова 
вартість 

майна або 
послуг, що 

є 
предметом 
правочину 
(тис. грн) 

Вартість 
активів 
емітента 

за даними 
останньої 

річної 
фінансової 
звітності 
(тис. грн) 

Співвідношення 
ринкової 

вартості майна 
або послуг, що є 

предметом 
правочину, до 

вартості 
активів 

емітента за 
даними 

останньої річної 
фінансової 
звітності (у 
відсотках) 

Предмет 
правочину 

Дата розміщення 
особливої 

інформації в 
загальнодоступній 

інформаційній 
базі даних Комісії 

Веб-сайт то   
якому р  

інфор  

1 2 3 4 5 6 7 8  

1 26.04.2017 Загальнi збори 
акцiонерiв 236730 662615 35.73 

Поставка 
продукцiї 
протягом 
2016р. на 

суму 236730 
тис.грн 

вiдповiдно до 
умов 

Договору 
поставки 

№51-07-2012 
вiд 

01.08.2012р., 
укладеного 
мiж ПАТ 
"Iскра" та 

ТзОВ 
"Самбiрський 

радiозавод 
"Сигнал" 

26.04.2017 http://www.is  

Опис: 

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 26.04.2017р. (Протокол №25 вiд 26.04.2017р.) схвалено вчинення значного п   
саме дiї Товариства, що пов'язанi з виконанням умов Договору поставки №51-07-2012 вiд 01.08.2012р., укладеного мiж ПАТ "Iс    

"Самбiрський радiозавод "Сигнал", за поставлену продукцiю протягом 2016р. на суму 236730 тис.грн, що становить 35,73% д   
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, якi складають 662 615 тис.грн. Загальна кiлькiсть голосуючи    



№ 
з/п 

Дата 
прийняття 

рішення 

Найменування 
уповноваженого 

органу, що 
прийняв 
рішення 

Ринкова 
вартість 

майна або 
послуг, що 

є 
предметом 
правочину 
(тис. грн) 

Вартість 
активів 
емітента 

за даними 
останньої 

річної 
фінансової 
звітності 
(тис. грн) 

Співвідношення 
ринкової 

вартості майна 
або послуг, що є 

предметом 
правочину, до 

вартості 
активів 

емітента за 
даними 

останньої річної 
фінансової 
звітності (у 
відсотках) 

Предмет 
правочину 

Дата розміщення 
особливої 

інформації в 
загальнодоступній 

інформаційній 
базі даних Комісії 

Веб-сайт то   
якому р  

інфор  

1 2 3 4 5 6 7 8  

Загальних зборах акцiонерiв 26.04.2017р. склала 17995853 голосiв. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах, склала 17876016 голосiв. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення склала 17810784 голосiв. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення склала 68232 голосiв. 



XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 
папери, що виникала протягом періоду 

Дата 
виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про 
інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі 

даних Комісії 
Вид інформації 

1 2 3 

09.03.2017 10.03.2017 Відомості про порушення справи про 
банкрутство емітента 

26.04.2017 26.04.2017 Відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента 

26.04.2017 26.04.2017 
Відомості про прийняття рішення про 

надання згоди на вчинення значних 
правочинів 

19.05.2017 19.05.2017 Відомості про зміну типу акціонерного 
товариства 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - 
підприємця) 

Господарське товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма 

«УкрЗахiдАудит» 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків 
- фізичної особи) 20833340 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 79021, м. Львiв, вул. Кульпаркiвська, б. 
172, кв. 52. 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських 
фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України № 0541 26.01.2001 

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

373 П 000373 25.03.2016 24.09.2020 

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, 
виданого Аудиторською палатою України  

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017 
31.12.2017 

Думка аудитора*** із застереженням 

Пояснювальний параграф (у разі наявності)  

Номер та дата договору на проведення аудиту 75 
13.12.2017 

Дата початку та дата закінчення аудиту 02.04.2018 
25.04.2018 

Дата аудиторського висновку (звіту) 19.04.2018 

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 20000 

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий 
орган і мають відмітку у паспорті. 
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів. 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 



Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - 
підприємця) 

Господарське товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма 

«УкрЗахiдАудит” 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків 
- фізичної особи) 20833340 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 79021, м. Львiв, вул. Кульпаркiвська, б. 
172, кв. 52. 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських 
фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України № 0541 26.01.2001 

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

373 П 000373 25.03.2013 24.09.2020 

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, 
виданого Аудиторською палатою України  

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017 
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Текст аудиторського висновку (звіту)  
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК  
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 
щодо фiнансової звiтностi  
Приватного акцiонерного товариства  
“Львiвський електроламповий завод ”Iскра” 
Адресат аудиторського висновку: 
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку. 
Власники цiнних паперiв, управлiнський персонал Приватного акцiонерного товариства “Львiвський електроламповий 
завод ”Iскра” 
I.Звiт з аудиту фiнансової звiтностi 
Думка iз застереженням 
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства “Львiвський електроламповий завод 
”Iскра” (надалi – ТОВАРИСТВО), що включає баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2017 року, звiт 
про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2017 рiк, звiт про рух грошових коштiв (прямим методом) за 
2017 рiк, звiт про власний капiтал за 2017 рiк, примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк, що мiстять стислий 
виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки ТОВАРИСТВА.  
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного у роздiлi «Основа для думки iз застереженням» нашого звiту, 
фiнансова звiтнiсть, що додається вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ТОВАРИСТВА 
станом на 31 грудня 2017 р. та його фiнансовi результати за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до 
прийнятих в Українi нацiональних облiкових принципiв. 
Основа для думки iз застереженням 
Пiдставою для висловлення думки iз застереженням є:  
1. При складаннi фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2017 р. аудитори не спостерiгали за iнвентаризацiєю 
активiв та зобов’язань. Беручи до уваги характер ведення господарської дiяльностi ТОВАРИСТВА, а також внаслiдок 
згаданого обмеження обсягу аудиту, ми не мали змоги переконатися в достовiрностi даних про кiлькiсть активiв i 
зобов’язань станом на зазначену дату, проте ми виконали альтернативнi процедури для отримання достатнiх та 
вiдповiдних аудиторських доказiв щодо пiдтвердження обґрунтування їх наявностi. 
Для пiдтвердження достовiрностi вiдображення необоротних активiв у складi Балансу ТОВАРИСТВА станом на 
31.12.2017 року, ми керувалися даними iнвентаризацiї в частинi оборотних активiв i поточних зобов’язань 
(незавершеного виробництва, грошових коштiв i документiв, товарно-матерiальних цiнностей, малоцiнних i 



швидкозношуваних предметiв, готової продукцiї, дебiторської i кредиторської заборгованостi, бланкiв суворого 
облiку, розрахункiв з покупцями i замовниками, витрат i доходiв майбутнiх перiодiв, забезпечень майбутнiх витрат i 
платежiв), необоротних активiв (основних засобiв та нематерiальних активiв), що була проведена вiдповiдно до наказу 
ТОВАРИСТВА № 01/1040/01-07 вiд 16.11.2017р. «Про проведення iнвентаризацiї на ПрАТ «Львiвський 
електроламповий завод «Iскра».  
2. Протягом 2017 р. порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу свiдчить про їх 
невiдповiднiсть вимогам ч. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003 р. № 435-IV (чистi активи 
ТОВАРИСТВА станом на звiтну дату складають (-347 764 тис. грн.), а розмiр статутного капiталу 8 771 тис. грн.  
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання 
впевненостi та супутнiх послуг, що прийнятi в якостi нацiональних згiдно з рiшенням Аудиторської палати України 
вiд 04.05.2017 р. № 344, зокрема Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА) 700 (переглянутий) “Формування думки та 
складання звiту щодо фiнансової звiтностi”, 705 (переглянутий) “Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора”, 
706 (переглянутий) “Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора”, а також 
Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» вiд 22.04.1993 р. № 3125-ХII, Закону України «Про акцiонернi 
товариства» вiд 17.09.2008 р. № 514-VI. Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi 
«Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до 
ТОВАРИСТВА згiдно з Кодексом Етики Професiйних Бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для 
бухгалтерiв («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової 
звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що 
отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання  
їх як основи для нашої думки iз застереженням. 
Ключовi питання аудиту 
Ключовi питання аудиту – це питання, що, на наше професiйне судження, були значущими пiд час нашого аудиту 
фiнансової звiтностi ТОВАРИСТВА за поточний перiод. Цi питання розглядалися в контекстi нашого аудиту 
фiнансової звiтностi в цiлому та при формуваннi думки щодо неї; при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо 
цих питань. Крiм питань, викладених у роздiлi «Основа для думки iз застереженням», ми визначили, що немає iнших 
ключових питань аудиту, iнформацiю щодо яких слiд надати в нашому звiтi. 
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваження, за фiнансову звiтнiсть.  
Управлiнський персонал ТОВАРИСТВА несе вiдповiдальнiсть за подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до 
Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та за таку систему внутрiшнього контролю, яку 
управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить 
суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал ТОВАРИСТВА несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi 
ТОВАРИСТВА продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що 
стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для 
бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати ТОВАРИСТВА чи 
припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. 
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями у ТОВАРИСТВI, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом 
фiнансового звiтування ТОВАРИСТВА. 
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 
Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть ТОВАРИСТВА у цiлому не мiстить 
суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. 
Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до 
МСА, завжди виявить суттєве викривлення,  
якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо 
окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що 
приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi ТОВАРИСТВА. 
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм 
протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми: 
- iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi ТОВАРИСТВА внаслiдок 
шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також 
отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. 
Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, 
оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування 
заходами внутрiшнього контролю; 
- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю ТОВАРИСТВА, що стосуються аудиту, для розробки 
аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи 
внутрiшнього контролю; 
- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик ТОВАРИСТВА та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i 
вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 
- доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть 
дiяльностi ТОВАРИСТВА, як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, 
робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв 



можливiсть компанiї продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої 
невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у 
фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки 
ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови 
можуть примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi; 
- оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi ТОВАРИСТВА включно з розкриттями 
iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб 
досягти достовiрного вiдображення. 
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями в ТОВАРИСТВI, iнформацiю про запланований 
обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв 
внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. 
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями у ТОВАРИСТВI, твердження, що ми виконали 
вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б 
обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних 
застережних заходiв. 
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями у 
ТОВАРИСТВI, ми визначили тi, що мали  
найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто  
тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо 
законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових 
обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого 
висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi. 
II. Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних вимог 
1. Вступний параграф  
Повна назва: Приватне акцiонерне товариство “Львiвський електроламповий завод “Iскра”. 
Код ЄДРПОУ: 00214244. 
Мiсцезнаходження: 79066, Україна, Львiвська область, м. Львiв, Сихiвський р-н, вул. Вулецька, буд. 14. 
Державну реєстрацiю ТОВАРИСТВА проведено 31.01.1994 р., 25.03.2005 р. виконавчим комiтетом Львiвської мiської 
ради Львiвської областi за № 1 415 120 0000 004033 (дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних 
осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв зазначена згiдно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осiб,фiзичних 
осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, що видана 23.05.2017 року). 
Основнi види дiяльностi емiтента за звiтний перiод :  
- код КВЕД 27.40 «Виробництво електричного освiтлювального устаткування» 
Вiдповiдальними особами за ведення фiнансово-господарської дiяльностi ТОВАРИСТВА протягом перiоду, що 
пiдлягав перевiрцi, були: 
Керiвник – Костiв Мирон Андрiйович;  
Головний бухгалтер – Хамуляк Богдана Богданiвна. 
2. Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї про активи, зобов’язання та чистий прибуток (збиток) 
2.1. ТОВАРИСТВО на дату Балансу має нематерiальнi активи, залишкова вартiсть яких становить 15213 тис. 
грн.(первiсна вартiсть нематерiальних активiв складає 15514 тис. грн., накопичена амортизацiя складає 301тис.грн.) 
Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв у бухгалтерському облiку проводиться прямолiнiйним методом, що 
вiдповiдає вимогам МСБО 38 “Нематерiальнi активи”, облiковiй полiтицi ТОВАРИСТВА та ст. 138.3 Податкового 
кодексу України. 
2.2. ТОВАРИСТВО на дату Балансу має власнi основнi засоби,оцiнка та критерiї визнання основних засобiв в 
загальному вiдповiдають вимогам МСБО 16 “Основнi засоби”. Залишкова вартiсть основних засобiв на дату Балансу 
складає 121 582 тис. грн. Надходження, реалiзацiя основних засобiв, а також результати iнвентаризацiї вiдображенi у 
вiдповiдностi з вимогами МСБО 16 «Основнi засоби». 
Iнвентаризацiя основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей проведена в ТОВАРИСТВI згiдно наказу 
ТОВАРИСТВА № 01/1040/01-07 вiд 16.11.2017р. “Про проведення iнвентаризацiї на ПрАТ “Львiвський 
електроламповий завод “Iскра” на виконання Закону України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 
Українi” вiд 16.07.1999 р. № 996-ХIV, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України “Про затвердження порядку подання 
фiнансової звiтностi” вiд 28.02.2000 р. № 419 та Положення про iнвентаризацiю активiв та зобов’язань, затвердженого 
наказом мiнiстерства фiнансiв України вiд 02.09.2014 № 879. 
Протягом 2017 року ТОВАРИСТВО при нарахуваннi амортизацiї основних засобiв та iнших необоротних 
матерiальних активiв використовувало прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї. Методика розрахунку суми 
амортизацiї вiдповiдає вимогам МСБО 16 “Основнi засоби” та статтi138.3 Податкового кодексу України вiд 2 грудня 
2010 року № 2755-VI з наступними змiнами i доповненнями, а також обранiй облiковiй полiтицi.  
2.3. Оцiнка та визнання фiнансових iнвестицiй на дату Балансу здiйсненi ТОВАРИСТВОМ у вiдповiдностi з вимогами 
МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi  
та спiльнi пiдприємства". На дату балансу у складi довгострокових фiнансових iнвестицiй облiковуються iншi 
фiнансовi iнвестицiї на загальну суму 3 636 тис. грн. 
2.4. Протягом 2017р. критерiї визнання запасiв ТОВАРИСТВА та їх первiсна оцiнка) за iсторичною собiвартiстю) 
вiдповiдали вимогам МСБО 2 «Запаси». На дату формування рiчної фiнансової звiтностi вартiсть запасiв 



ТОВАРИСТВА становить 116 468 тис. грн., в тому числi: 
- виробничi запаси в сумi 86 833тис.грн.; 
- незавершене виробництво в сумi 21 823 тис. грн.; 
- готова продукцiя в сумi 4 877тис.грн.; 
- товари в сумi 2 935тис.грн. 
2.5. Векселi одержанi вiдображенi у складi оборотних активiв ТОВАРИСТВА, на звiтну дату склали 569 839 тис. грн. 
2.6. Оцiнка та визнання дебiторської заборгованостi у ТОВАРИСТВI здiйснюється вiдповiдно до вимог МСФЗ 9 
“Фiнансовi iнструменти”, з урахуванням особливостей оцiнки та розкриття iнформацiї щодо дебiторської 
заборгованостi встановлених iншими МСБО (МСФЗ).  
У складi дебiторської заборгованостi на звiтну дату облiковується заборгованiсть в сумi 538 479 тис. грн., в тому 
числi: 
- дебiторська заборгованiсть за продукцiю, роботи, послуги у сумi 433 763 тис. грн.; 
- дебiторська заборгованiсть за виданими авансами в сумi 3 328 тис. грн.; 
- дебiторська заборгованiсть з бюджетом 268 тис. грн.; 
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть в сумi 100 478 тис. грн.; 
- iншi оборотнi активи в сумi 642 тис. грн. 
2.7. Грошi та їх еквiваленти, вiдображенi у складi оборотних активiв ТОВАРИСТВА, вiдповiдно до банкiвських 
виписок з рахункiв ТОВАРИСТВА у банкiвських установах на звiтну дату склали 1 633 тис. грн.  
2.8. Заявлений та сплачений статутний капiтал ТОВАРИСТВА на звiтну дату складає 8 771 038,50 грн., подiлений на 
35 084 154 простих iменних акцiї однiєї серiї номiнальною вартiстю 0,25грн. Розмiр статутного капiталу, що 
вiдображений у фiнансовiй звiтностi ТОВАРИСТВА на дату Балансу, вiдповiдає розмiру, що визначений новою 
редакцiєю статуту приватного акцiонерного товариства «Львiвський електроламповий завод «Iскра», затвердженого 
рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства «Iскра», протокол № 25 вiд 
26.04.2017року. 
2.9. Визнання, облiк та оцiнка зобов’язань протягом 2017 р. та на дату Балансу в загальному здiйснювалась в 
ТОВАРИСТВI у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ 9 “Фiнансовi iнструменти”. 
2.10. Довгостроковi зобов’язання i забезпечення ТОВАРИСТВА складають 127 391 тис. грн., що становить 9,32 % вiд 
загальної суми пасивiв, в тому числi: 
- вiдстроченi податковi зобов’язання в сумi 681 тис. грн.; 
- довгостроковi кредити банкiв в сумi 123 125 тис. грн.; 
- довгостроковi забезпечення в сумi 3 585 тис. грн.  
2.11. Поточнi зобов’язання i забезпечення ТОВАРИСТВА складають 1 587 223 тис. грн. До складу поточних 
зобов’язань ТОВАРИСТВА вiднесено: 
- короткостроковi кредити банкiв у сумi 339 656 тис. грн.; 
- векселi виданi у сумi 2 712 тис. грн.; - поточну кредиторську заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями у 
сумi 251 048 тис. грн.; 
- поточну кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги у сумi  
952 981 тис. грн.; 
- поточну кредиторську заборгованiсть за розрахунками з бюджетом у сумi 5 477 тис. грн.; 
- поточну кредиторську заборгованiсть за розрахунками зi страхування у сумi 827 тис. грн.; 
- поточну кредиторську заборгованiсть за розрахунками з оплати працi у сумi 4 341 тис. грн.; 
- поточну кредиторську заборгованiсть за одержаними авансами у сумi 3 698 тис. грн.; 
- iншi поточнi зобов’язання у сумi 26 483 тис. грн. 
2.12. Доходи ТОВАРИСТВА, вiдображенi у Звiтi по фiнансовi результати (звiтi про сукупний дохiд) за 2017 р., 
визначаються вiдповiдно до вимог МСБО (МСФЗ). 
Оцiнка та критерiї визнання витрат ТОВАРИСТВА протягом 2017 р. вiдповiдають вимогам МСБО (МСФЗ). 
Вiдображенi у Звiтi про фiнансовi результати доходи, витрати та балансовий прибуток (збиток) ТОВАРИСТВА 
вiдповiдають даним аналiтичного та синтетичного облiку.  
Непокритий збиток ТОВАРИСТВА станом на 31.12.2017 р. становить (-356 535 тис. грн.), що узгоджується iз 
залишками непокритого збитку на початок  
звiтного року у сумi (-282 958 тис. грн.), сумою збитку, вiдображеного у звiтi про фiнансовi результати за 2017 р. (-73 
789 тис. грн.), iншими змiнами в капiталi в сумi 212 тис. грн. 
3. Аналiз показникiв фiнансового стану ТОВАРИСТВА 
3.1. Аналiз показникiв фiнансового стану проведено на пiдставi даних Балансу станом на 31.12.2017 р. та Звiту про 
фiнансовi результати за 2017 рiк. 
Розрахунок показникiв фiнансового стану наведено в табл. 1. 
Таблиця 1 
Показники На початок року На кiнець року Оптимальне значення 
Коефiцiєнти лiквiдностi: 
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0 0 0,25-0,5 
Коефiцiєнт покриття (загальної лiквiдностi) 0,760 0,773 1,0-2,0 
Коефiцiєнти фiнансової стабiльностi : 
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi -0,247 -0,254 0,25-0,5 



Коефiцiєнт структури капiталу -5,041 -4,930 0,5-1,0 
Результати аналiзу окремих показникiв фiнансового стану ТОВАРИСТВА дають пiдстави зробити такi висновки: 
– коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує, яка частина поточних зобов’язань може бути погашена негайно. 
Нормативне значення коефiцiєнта повинно бути бiльше 0. Розраховане значення цього показника станом на 31.12.2017 
р. свiдчить про недостатнiсть найлiквiднiших активiв ТОВАРИСТВА для покриття поточних зобов’язань; 
– коефiцiєнт покриття (загальної лiквiдностi) показує яка сума поточних активiв пiдприємства припадає на одну 
гривню поточних зобов’язань. Нижня межа коефiцiєнта дорiвнює 1. Значення коефiцiєнта на дату балансу свiдчить 
про недостатнiсть у ТОВАРИСТВА оборотних коштiв для покриття всiх поточних зобов’язань; 
– коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або незалежностi, або автономiї) показує ступiнь залежностi пiдприємства вiд 
позикових коштiв. Його рекомендоване значення повинно бути не менше нiж 0,25. Цей показник свiдчить про те, що 
ТОВАРИСТВО впродовж 2017 р. було залежним вiд зовнiшнiх джерел фiнансування, вагома частина кредиторської 
заборгованостi на дату балансу не може бути погашеною за рахунок власних джерел без залучення позикових коштiв. 
Значення цього показника на дату балансу є нижчим вiд рекомендованого значення; 
– коефiцiєнт структури капiталу (покриття зобов’язань власним капiталом або фiнансування) характеризує 
недостатнiсть власного капiталу для покриття своїх зобов’язань. Розраховується як вiдношення зобов’язань до 
власного капiталу. Чим нижче значення цього показника, тим бiльш стiйким та стабiльним є фiнансовий стан 
ТОВАРИСТВА.  
 
4. Думка аудитора щодо iншої допомiжної iнформацiї 
4.1. Порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу ТОВАРИСТВА свiдчить про їх 
невiдповiднiсть вимогам ст. 151 Цивiльного кодексу України (чистi активи ТОВАРИСТВА станом на звiтну дату 
складають (-347 764 тис. грн., а розмiр статутного капiталу – 8 771тис. грн.).  
4.2. Вiдповiдно до МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену 
аудитором фiнансову звiтнiсть» пiд час здiйснення аудиту суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що 
пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом 
з фiнансовою звiтнiстю, не виявлено. 
4.3. Органами управлiння ТОВАРИСТВА згiдно ст. 7.1.Статуту є: Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, 
правлiння. Орган контролю ТОВАРИСТВА є ревiзiйна комiсiя. Система управлiння ТОВАРИСТВОМ вiдповiдає 
вимогам ст. 89 Господарського Кодексу України вiд 16 сiчня 2003 р. № 436-IV.  
4.4. Вiдповiдно до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi» 
аудиторський ризик суттєвого викривлення фiнансової звiтностi, розрахований у робочих документах аудитора, 
iдентифiкований та оцiнений як середнiй та складається з: властивого ризику (середнiй рiвень), ризик контролю 
(середнiй рiвень) та ризик невиявлення (середнiй рiвень).  
5. Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та могли б вплинути 
на фiнансово-господарський стан ТОВАРИСТВА та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв 
5.1. За результатами аудиту встановлено iнформацiю про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду та можуть 
вплинути на фiнансово-господарський стан ТОВАРИСТВА та призвести до значної змiни вартостi його цiнних 
паперiв визначених ст. 41 Закону України “Про цiннi папери та фондовий ринок”: 
5.1.1. Господарським судом Львiвської областi 09.03.2017 р. винесена ухвала про порушення провадження у справi 
про банкрутство Публiчного акцiонерного товариства "Iскра" за заявою кредитора – Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Львiвський завод РЕМА" . Справа про порушення провадження у справi про банкрутство № 
914/355/17 розглядається Господарським судом Львiвської областi. Причинами порушення провадження у справi про 
банкрутство ПАТ "Iскра" є невиконання рiшення Господарського суду Львiвської областi вiд 15.03.2016 р. у справi 
№914/3200/15. Загальна сума вимог iнiцiюючого кредитора становить 1 831 200,26 грн. Ухвалою Господарського суду 
Львiвської областi про порушення провадження у справi про банкрутство вiд 09.03.2017р. призначено арбiтражного 
керуючого ПАТ "Iскра" Кирика Вiктора Кириловича. Дата проведення пiдготовчого засiдання суду 09.03.2017 р. 
5.1.2. Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Iскра" вiд 26.04.2017 р. (Протокол № 25) припинено 
повноваження членiв Наглядової ради – представника акцiонера Сiфонт Холдiнгс Лiмiтед – Зiгфрiда Бернда Пiльца, 
представника акцiонера Крiскон Лiмiтед – Ореста Ляйєра, представника акцiонера Росiнанте Ентерпрайзес Лiмiтед – 
Козiброди Я. I.; припинено повноваження Члена Правлiння ПАТ "Iскра" – акцiонера Щудло О. Я. 
5.1.3. Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Iскра" вiд 26.04.2017 р. (Протокол № 25) та Протоколу 
Наглядової ради ПАТ "Iскра" вiд 26.04.2017 р. обрано Головою Наглядової ради ПАТ "Iскра" – представника 
акцiонера Елект Холдiнгс Лiмiтед – Зiгфрiда Бернда Пiльца, обрано членами Наглядової ради ПАТ "Iскра" 
представника акцiонера Фладiс Ентерпрайзес Лiмiтед – Ореста Ляйєра, акцiонера Щудло О. Я. 
5.1.4. Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Iскра" вiд 26.04.2017 р. (Протокол № 25 вiд 26.04.2017 
р.) схвалено вчинення значного правочину, а саме дiї ПАТ "Iскра", що пов’язанi з виконанням умов Договору 
поставки № 51-07-2012 вiд 01.08.2012 р., укладеного мiж ПАТ "Iскра" та ТзОВ "Самбiрський радiозавод "Сигнал", за 
поставлену продукцiю протягом 2016 р. на суму 236 730 тис. грн., що становить 35,73% до вартостi активiв емiтента 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, якi складають 662 615 тис. грн. 
5.1.5. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Iскра" 26.04.2017 р. було прийнято рiшення про змiну типу та 
найменування Товариства (Протокол № 25 вiд 26.04.2017 р.). Змiни до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться 
в ЄДР, зареєстрованi 19.05.2017 р. Повне найменування акцiонерного товариства до змiни – Публiчне акцiонерне 
товариство "Iскра". Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни – Приватне акцiонерне товариство 



"Львiвський електроламповий завод "Iскра". 
6. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму 
Повне найменування: Господарське товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма «УкрЗахiдАудит”.  
Код зa ЄДРПОУ: 20833340. 
Мiсцезнаходження юридичної особи: 79021, м. Львiв, вул. Кульпаркiвська, б. 172, кв. 52. 
Фактичне мiсце розташування юридичної особи: 79011, м. Львiв, вул. Рутковича, 7, офiс 11а.  
Номер i дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого АПУ: Свiдоцтво 
про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 0541 вiд 26.01.2001р., термiн дiї – до 24.09.2020 р. 
Номер, серiя, дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi 
перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, виданого НКЦПФР: Свiдоцтво про внесення до Реєстру 
аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв П № 
000373 вiд 25.03.2016 р., термiн дiї – до 24.09.2020 р. 
Прiзвище, iм’я, по батьковi аудитора, який проводив аудиторську перевiрку, та серiя, номер, дата видачi сертифiката 
аудитора, виданого АПУ:  
Корягiн Максим Вiкторович, сертифiкат серiї А № 003405 виданий 25.06.1998 р., термiн дiї – до 25.06.2022 р. 
Озеран Володимир Олександрович, сертифiкат серiї А № 003518 виданий 25.06.1998 р., термiн дiї – до 25.06.2022 р. 
11. Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту 
Аудиторською фiрмою “УкрЗахiдАудит” згiдно договору № 75 вiд 13 грудня 2017 р. проведена аудиторська 
перевiрка. 
Роботи були розпочатi 02 квiтня 2018 р. та закiнченi 19 квiтня 2018 р., про що складений акт приймання-передачi 
результатiв надання професiйних послуг. 
Фiнансовi звiти наведенi у додатках. 
Аудиторський висновок вiддруковано у двох примiрниках, з яких один передано ЗАМОВНИКУ, другий – 
ВИКОНАВЦЮ. 
Аудитор (сертифiкат серiї А № 004118) А. В. Озеран 
Генеральний директор, 
Аудитор (сертифiкат серiї А № 003519) В. О. Озеран  
М.П. 
Аудиторський висновок наданий 19 квiтня 2018 року 
Вих. № 105, м. Львiв  
Фактичне мiсцезнаходження офiсу Аудиторської фiрми “УкрЗахiдАудит”: 79011, м. Львiв, вул. Рутковича, 7, офiс 11а. 

 
 
 

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний 
контролюючий орган і мають відмітку у паспорті). 
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів. 



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 2017 1 0 

2 2016 1 0 

3 2015 1 0 

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

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  
Акціонери   X 

Депозитарна установа  X 

Інше (запишіть):  Ні 

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

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X 

 
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):  Ні 

 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?  

 Так Ні 

Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X 



Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради  X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)  X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (запишіть): У звiтному перiодi позачерговi збори не скликались. Ні 

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і 
більше відсотків простих акцій товариства  

Інше (зазначити)  
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх 
непроведення  

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина 
їх непроведення  

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3 

членів наглядової ради - акціонерів 1 

членів наглядової ради - представників акціонерів 2 

членів наглядової ради - незалежних директорів  
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 1 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 2 

 
Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 Так Ні 

Складу  X 

Організації  X 

Діяльності  X 

Інше (запишить)  
 
 



 
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 
останніх трьох років?  20 

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

 Так Ні 

Стратегічного планування   X 

Аудиторський   X 

З питань призначень і винагород   X 

Інвестиційний   X 

Інші (запишіть)  У складi Наглядової ради 
комiтети не створювались. 

Інші (запишіть)   
 
   
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 
(так/ні) Ні 

 
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою   X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 
акцій   X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X  
Інше (запишіть)   
 
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 
товариства?  

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X  
Знання у сфері фінансів і менеджменту  X  
Особисті якості (чесність, відповідальність)  X  
Відсутність конфлікту інтересів  X  
Граничний вік   X 

Відсутні будь-які вимоги   X 

Інше (запишіть):   X 

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



 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 
документів акціонерного товариства  X  

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

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

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

Інше (запишіть)  

26.04.2017р. членами Наглядової 
ради Товариства на рiчних 
Загальних зборах ацiонерiв 

(Протокол №25 вiд 26.04.2017р.) 
було обрано: акцiонера Щудло 
Ореста Ярославовича; Зiгфрiда 
Бернда Пiльца - представника 

акцiонера Elect Holdings Limited; 
Ореста Ляйєра - представника 

акцiонера Fladis Enterprises 
Limited. 

 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або 
введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено 
посаду ревізора / ні) 

так, створено 
ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 
кількість членів ревізійної комісії 3 осіб; 
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 
трьох років? 15 
 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 
кожного з цих питань?  

 

Загальні 
збори 

акціонерів  

Наглядова 
рада  

Виконавчий 
орган  

Не належить 
до 

компетенції 
жодного 
органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Так Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Так Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 
бюджету Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
виконавчого органу Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
ревізійної комісії Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів Ні Так Ні Ні 



виконавчого органу 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової ради Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Так Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій  Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

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

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

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X  
Положення про наглядову раду  X  
Положення про виконавчий орган X  
Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  
Положення про акції акціонерного товариства   X 

Положення про порядок розподілу прибутку   X 

Інше (запишіть):  Статут 

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

 

Інформація 
розповсюджується 

на загальних 
зборах 

Публікується у 
пресі, 

оприлюднюється 
в 

загальнодоступній 
інформаційній 

базі даних 
НКЦПФР про 
ринок цінних 

паперів  

Документи 
надаються 

для 
ознайомлення 
безпосередньо 

в 
акціонерному 

товаристві 

Копії 
документів 
надаються 
на запит 

акціонера 

Інформація 
розміщується 

на власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності  Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які Ні Так Так Так Ні 



володіють 10 відсотків та 
більше статутного капіталу  

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  Так Ні Так Так Так 

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства  Ні Ні Ні Ні Ні 

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

 Так Ні 

Не проводились взагалі   X 

Менше ніж раз на рік   X 

Раз на рік  X  
Частіше ніж раз на рік   X 

 
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  
Виконавчий орган  X 

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

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень   X 

Не задовольняли умови договору з аудитором   X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X 

Інше (запишіть)   
 
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 
товариства в минулому році?  

 Так Ні 



Ревізійна комісія (ревізор) X  
Наглядова рада X  
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X 

Стороння компанія або сторонній консультант X  
Перевірки не проводились  X 

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

 Так Ні 

З власної ініціативи  X  
За дорученням загальних зборів   X 

За дорученням наглядової ради   X 

За зверненням виконавчого органу  X  
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X 

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 
наступних трьох років? 

 Так Ні 

Випуск акцій   X 

Випуск депозитарних розписок   X 

Випуск облігацій   X 

Кредити банків   X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X 

Інше (запишіть):    
 
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  X 

 



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? Ні 
 
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 
управління? (так/ні) Ні 
 
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:  
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:  
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. 

 
 
 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 2018 | 01 | 01 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство 
"Львiвський електроламповий завод "Iскра" за ЄДРПОУ 00214244 

Територія  за КОАТУУ 4610136800 

Організаційно-
правова форма 
господарювання  за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності  за КВЕД 27.40 

Середня кількість 
працівників 1316  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  
Адреса 79066, м. Львiв, вул. Вулецька,14  
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   
за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 
 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на 31.12.2017 р. 

 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 15262 15213 0 

первісна вартість 1001 15514 15514 0 

накопичена амортизація 1002 252 301 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 1124 0 0 

Основні засоби: 1010 125963 121582 0 

первісна вартість 1011 315529 306725 0 

знос 1012 189566 185143 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 0 



накопичена амортизація 1022 0 0 0 

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

 
1030 

 
0 

 
0 

 
0 

інші фінансові інвестиції 1035 3636 3636 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах 1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 145985 140431 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 96832 116468 0 

Виробничі запаси 1101 83265 86833 0 

Незавершене виробництво 1102 9585 21823 0 

Готова продукція 1103 3978 4877 0 

Товари 1104 4 2935 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 270214 569839 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 1125 515616 433763 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 

 
1130 

 
7336 

 
3328 

 
0 

з бюджетом 1135 3930 268 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 67243 100478 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 483 1633 0 

Готівка 1166 0 0 0 

Рахунки в банках 1167 483 1633 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 4 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 
резервах довгострокових зобов’язань 

 
1181 

 
0 

 
0 

 
0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 0 



Інші оборотні активи 1190 343 642 0 

Усього за розділом II 1195 962001 1226419 0 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 
та групи вибуття 1200 0 0 0 

Баланс 1300 1107986 1366850 0 

 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 8771 8771 0 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -282958 -356535 0 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 274187 347764 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 681 681 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 111227 123125 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 3673 3585 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 
звітного періоду) 1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 
початок звітного періоду) 1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 
періоду) 1533 0 0 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 



Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 115581 127391 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 329247 339656 0 

Векселі видані 1605 2712 2712 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 
за довгостроковими зобов’язаннями 1610 238612 251048 0 

за товари, роботи, послуги 1615 657615 952981 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 6164 5477 0 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 

за розрахунками зі страхування 1625 1022 827 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 4845 4341 0 

за одержаними авансами 1635 1081 3698 0 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 25294 26483 0 

Усього за розділом IІІ 1695 1266592 1587223 0 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
активами, утримуваними для продажу, та 
групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 
пенсійного фонду 1800 0 0 0 

Баланс 1900 1107986 1366850 0 

 
Примітки  
Керівник Костiв Мирон Андрiйович 

Головний бухгалтер Хамуляк Богдана Богданiвна 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 2018 | 01 | 01 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство 
"Львiвський електроламповий завод "Iскра" за ЄДРПОУ 00214244 

 (найменування)   
 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за 12 місяців 2017 р. 

 
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2000 254749 524959 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2050 ( 212747 ) ( 429336 ) 

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

Валовий: 
 прибуток 

 
2090 

 
42002 

 
95623 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 
зобов’язань 2105 0 0 

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

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 108670 335426 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 28842 ) ( 30116 ) 

Витрати на збут 2150 ( 9362 ) ( 21136 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 137727 ) ( 351239 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 2182 ( 0 ) ( 0 ) 



сільськогосподарської продукції 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 
2190 

 
0 

 
28558 

 збиток 2195 ( 25259 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 7 2183 

Інші доходи 2240 3393 50507 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 51671 ) ( 51774 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 259 ) ( 50505 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 
2290 

 
0 

 
0 

 збиток 2295 ( 73789 ) ( 21031 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 
2350 

 
0 

 
0 

 збиток 2355 ( 73789 ) ( 21031 ) 

 
II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 73789 21031 

 
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 102152 252757 

Витрати на оплату праці 2505 71060 71188 

Відрахування на соціальні заходи 2510 15259 17243 

Амортизація 2515 7413 14438 



Інші операційні витрати 2520 205932 302090 

Разом 2550 401816 657716 

 
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 35084154 35084154 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 35084154 35084154 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 2.10320 0.59944 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 2615 2.10320 0.59944 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 
Примітки  
Керівник Костiв Мирон Андрiйович 

Головний бухгалтер Хамуляк Богдана Богданiвна 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 2018 | 01 | 01 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство 
"Львiвський електроламповий завод "Iскра" за ЄДРПОУ 00214244 

 (найменування)   
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за 12 місяців 2017 р. 

 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 
3000 

 
67482 

 
292229 

Повернення податків і зборів 3005 1508 2380 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 2380 

Цільового фінансування 3010 492 223 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 192 0 

Надходження від повернення авансів 3020 34 5567 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 3025 7 2183 

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

Надходження від операційної оренди 3040 33 1716 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 30936 39046 

Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 

 
3100 

 
( 12439 ) 

 
( 145524 ) 

Праці 3105 ( 61567 ) ( 68375 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 12684 ) ( 14925 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 14865 ) ( 34931 ) 

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

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 
вартість 3117 ( 201 ) ( 19356 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 
зборів 3118 ( 14664 ) ( 15575 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 45 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 32 ) ( 821 ) 



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

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 
контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 14780 ) ( 26875 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -15728 51893 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 3200 16881 19900 

необоротних активів 3205 0 3482 

Надходження від отриманих: 
відсотків 3215 0 0 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 10527 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 16881 12855 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 
Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 13064 

Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 0 74789 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 29246 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 4596 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 ) 



Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 -95567 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 1153 -30819 

Залишок коштів на початок року 3405 483 32629 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 3 1327 

Залишок коштів на кінець року 3415 1633 483 

 
Примітки  
Керівник Костiв Мирон Андрiйович 

Головний бухгалтер Хамуляк Богдана Богданiвна 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 2018 | 01 | 01 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство 
"Львiвський електроламповий завод "Iскра" за ЄДРПОУ 00214244 

 (найменування)   
 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 
за 12 місяців 2017 р. 

 

Стаття Код 
рядка 

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 
діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0 

Коригування на: 
амортизацію необоротних активів 3505 0 X 0 X 

збільшення (зменшення) 
забезпечень 3510 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 
нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 
неопераційної діяльності та інших 
негрошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 
капіталі 3521 0 0 0 0 

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

3522 0 0 0 0 

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

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 
фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 
корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 
оборотних активів 3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 
поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 3553 0 0 0 0 



дебіторської заборгованості за 
продукцію, товари, роботи, 
послуги 

Зменшення (збільшення) іншої 
поточної дебіторської 
заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 
майбутніх періодів 3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 
оборотних активів 3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 
поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 
діяльності 3570 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
товари, роботи, послуги 

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками з бюджетом 

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками зі страхування 

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками з оплати праці 

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 
майбутніх періодів 3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 
поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 
операційної діяльності 3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності   
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 3200 0 X 0 X 

необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 
відсотків 3215 0 X 0 X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 
позик 3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 

Витрачання на придбання: 3255 X 0 X ( 0 ) 



фінансових інвестицій 

необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 
інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності   
Надходження від: 
Власного капіталу 3300 0 X 0 X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки 
в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 X 0 X 0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 
заборгованості з фінансової 
оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 
в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 
неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 
фінансової діяльності 3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 
звітний період 3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 
залишок коштів 3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 
Примітки  
Керівник  

Головний бухгалтер  



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Львiвський електроламповий 
завод "Iскра" за ЄДРПОУ 00214244 

 (найменування)   
 

Звіт про власний капітал 
за 12 місяців 2017 р. 

 

Стаття Код рядка Зареєстрований 
капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподілений 
прибуток 

(непокритий 
збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 
початок року 4000 8771 0 0 0 -282958 0 0 -274187 

Коригування: 
Зміна облікової 
політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 
помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 
залишок на 
початок року 

4095 8771 0 0 0 -282958 0 0 -274187 

Чистий 
прибуток 
(збиток) за 
звітний період 

4100 0 0 0 0 -73789 0 0 -73789 

Інший сукупний 
дохід за звітний 
період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 



Дооцінка 
(уцінка) 
необоротних 
активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 
(уцінка) 
фінансових 
інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Частка іншого 
сукупного 
доходу 
асоційованих і 
спільних 
підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Розподіл 
прибутку: 
Виплати 
власникам 
(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 
прибутку до 
зареєстрованого 
капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 
резервного 
капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 
прибутку, 
належна до 
бюджету 
відповідно до 
законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 



прибутку на 
створення 
спеціальних 
(цільових) 
фондів 

Сума чистого 
прибутку на 
матеріальне 
заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 
учасників: 
Внески до 
капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 
заборгованості з 
капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 
капіталу: 
Викуп акцій 
(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 
викуплених акцій 
(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 
викуплених акцій 
(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Зменшення 
номінальної 
вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 
капіталі 4290 0 0 0 0 212 0 0 212 

Придбання 
(продаж) 
неконтрольованої 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



частки в 
дочірньому 
підприємстві 

Разом змін у 
капіталі 4295 0 0 0 0 -73577 0 0 -73577 

Залишок на 
кінець року 4300 8771 0 0 0 -356535 0 0 -347764 

 
Примітки  
Керівник Костiв Мирон Андрiйович 

Головний бухгалтер Хамуляк Богдана Богданiвна 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 
стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

Примiтки до фiнансової звiтностi  
На 31 грудня 2017 року  
1. Загальна iнформацiя 
1.1. Iнформацiя про Компанiю 
Приватне акцiонерне товариство «Львiвський електроламповий завод «Iскра» (далi – Компанiя) є 
українським приватним акцiонерним товариством. Пiдприємство було засноване у 1972 р. як 
державне пiдприємство. У 1993 р. воно було реорганiзоване у вiдкрите акцiонерне товариство 
згiдно з програмою приватизацiї в Українi. Засновником Компанiї був Фонд Державного майна 
України (зареєстровано у Львiвському обласному фiнансовому управлiннi за № 40-П/1/94 вiд 
15.09.1994 р.). Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства «Iскра» 
(протокол № 25 вiд 26.04.2017р.) прийнято рiшення про змiну типу товариства з ПАТ «Iскра» в 
ПрАТ «Львiвський електроламповий завод «Iскра». 
Станом на 31 грудня 2017 року частки державного майна у статутному фондi (капiталi) Компанiї 
немає. 
Дата проведення державної реєстрацiї: виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, 
фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань Приватне акцiонерне товариство 
«Львiвський електроламповий завод «Iскра», дата державної реєстрацiї 31.01.1994р.,25.03.2005р. 
номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв № 1 
415 120 0000 004033. 
1967 р. – початок будiвництва електролампового заводу, який в 1972 р. став головним 
пiдприємством виробничого об’єднання «Iскра», 1994 р. – вiдбулася змiна форми власностi, 
внаслiдок приватизацiї було створено вiдкрите акцiонерне товариство. У 1999 роцi внаслiдок 
реструктуризацiї компанiї та iнших рiшучих заходiв вдалося врятувати Компанiю вiд фiнансового 
краху.  
2002 р. – Компанiя входить до десятки найпотужнiших електротехнiчних пiдприємств Європи i 
займає провiдне мiсце серед пiдприємств своєї галузi, як таке, що найшвидше розвивається (змiна 
менеджменту, фiнансове оздоровлення, технiчне переозброєння, нарощування експортного 
потенцiалу. 
Компанiя постiйно удосконалює iснуючi технологiї з врахуванням сучасних матерiалiв, 
напiвфабрикатiв та комплектуючих, вкладає значнi кошти в модернiзацiю та розвиток 
виробництва, розробляє новi джерела свiтла. Головним напрямком iнвестування є створення нових 
видiв продукцiї, здатних конкурувати на свiтовому ринку джерел свiтла. 
У 2003 р. Компанiя презентувала енергозберiгаючу продукцiю – компактнi люмiнесцентнi лампи 
пiд новою торговою маркою «Volta». 
Лампи вiд Компанiї свiтять не лише в Українi, але в близько 30 країнах свiту. Експортний 
потенцiал складає 50 % виготовленої продукцiї. 
Комiсiя органу сертифiкацiї у 2003 р. здiйснила оцiнку виробництва, в результатi Компанiя 
отримала сертифiкат на систему управлiння якiстю, що вiдповiдає вимогам ДСТУ ISO 9001-2001. 
До здобуткiв Компанiї додались сертифiкати вiдповiдностi СЕ i ТUV GS на лампи загального 
призначення та сертифiкат СЕ i ТUV GS вiдповiдностi ЕМС на компактнi люмiнесцентнi лампи 
торгової марки «Volta». Це дало можливiсть виходу продукцiї Компанiї на ринки Євросоюзу пiд 
власними брендами. 
Прiоритетними на 2013-2017 рр. стали питання розвитку Компанiї i залучення нових технологiй та 
iнвестицiй. Стратегiя розвитку Компанiї передбачає виробництво основних джерел свiтла, 
зокрема: лампа загального призначення, контактна лампа, газорозрядна, галогенова, 
екогалогенова, автомобiльна, свiтлодiодна лампа та iн. Крiм того, Компанiя є виробником 
компонентiв для електролампової продукцiї, найбiльшу частку займає виробництво 
склокомпонентiв. 



1.2. Загальнi умови функцiонування, ризики та економiчна ситуацiя в Українi 
За останнi роки Україна зазнала значних полiтичних та економiчних змiн. Незважаючи на те, що 
економiка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати деякi особливостi, якi 
бiльшою мiрою властивi економiцi, що розвивається. Такi особливостi включають, але не 
обмежуються низьким рiвнем лiквiдностi на ринках капiталу, вiдносно високим рiвнем iнфляцiї та 
наявнiстю валютного контролю, що не дозволяє нацiональнiй валютi бути лiквiдним засобом 
платежу за межами України. Стабiльнiсть економiки України в значнiй мiрi залежатиме вiд 
полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування адмiнiстративної та правової систем, а також 
економiки в цiлому. Як наслiдок, операцiям в Українi властивi ризики, не типовi для країн iз 
розвинутою економiкою. 
Ця iндивiдуальна фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнського персоналу щодо 
впливу умов здiйснення дiяльностi в Українi на операцiї та фiнансовий стан Компанiї. Майбутнi 
умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок управлiнського персоналу. 
2. Основа складання звiтностi 
2.1. Заява про вiдповiднiсть 
Iндивiдуальна фiнансова звiтнiсть Компанiї була складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi (МСФЗ), в редакцiї, офiцiйно оприлюдненiй на веб-сайтi Мiнiстерства 
фiнансiв України.  
Впродовж звiтних перiодiв, закiнчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 р., Компанiя 
готувала фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) 
бухгалтерського облiку.  
Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 р., була першим пакетом фiнансової 
звiтностi Компанiї, пiдготовленої згiдно з МСФЗ iз застосуванням МСФЗ 1 «Перше застосування 
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi». 
Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 р. є шостим пакетом фiнансової звiтностi 
Компанiї, пiдготовленої згiдно з МСФЗ.  
2.2. Основа оцiнки 
Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi принципу iсторичної собiвартостi.  
2.3. Функцiональна валюта i валюта подання звiтностi  
Нацiональною валютою України є гривня, яка є функцiональною валютою Компанiї i валютою, у 
якiй подається ця фiнансова звiтнiсть. Усi фiнансовi данi, якi наведенi у гривнях, були округленi 
до тисяч гривень без десяткових знакiв. 
2.4. Основнi положення в облiковiй полiтицi 
Принципи облiкової полiтики, наведенi далi, послiдовно застосовувалися до всiх промiжних 
перiодiв, представлених у цiй фiнансовiй звiтностi, та пiд час пiдготовки звiту про фiнансовий стан 
станом на 31 сiчня 2017 р. вiдповiдно до МСФЗ. 
2.4.1. Операцiї в iноземнiй валютi 
Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українськiй гривнi за офiцiйним курсом обмiну 
Нацiонального банку України на дату проведення операцiї.  
Монетарнi активи i зобов’язання в iноземних валютах перераховуються у гривню за обмiнним 
курсом НБУ на звiтну дату. Немонетарнi статтi в iноземних валютах, якi оцiнюються за 
iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiяв на дату 
проведення операцiї. Немонетарнi статтi, якi облiковуються за справедливою вартiстю в iноземнiй 
валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiє на дату визначення справедливої вартостi. 
Прибутки та збитки, отриманi у результатi такого перерахунку, визнаються у звiтi про сукупний 
дохiд.  
Основними iноземними валютами є євро, долар США, злотий, фунт стерлiнг. 
Курси обмiну гривнi по вiдношенню до основних валют, якi були використанi при пiдготовцi 
консолiдованої фiнансової звiтностi, станом на 31 грудня 2017 року були такими (табл. 1): 
Таблиця 1 
Назва валюти Курси валют станом на: 
31 грудня 2016 року 31 грудня 2017 року 
Долар США 27,1909 28,0672 



Євро 28,4226 33,4954 
Злотий 6,3064 8,0117 
Фунт стерлiнг 33,3499 37,7337 
2.4.2. Основнi засоби 
2.4.2.1. Визнання та оцiнка 
Одиницею облiку основних засобiв вважається окремий iнвентарний об’єкт.  
Основнi засоби при надходженнi вiдображаються за первiсною вартiстю, яка включає витрати, що 
безпосередньо вiдносяться до придання активу. Первiсна вартiсть може також включати в себе 
вартiсть професiйних послуг. 
Придбане програмне забезпечення, яке є невiд’ємною частиною функцiональностi вiдповiдного 
обладнання, капiталiзується у складi вартостi цього обладнання.  
Якщо компоненти одиницi основних засобiв мають рiзнi строки корисного використання, такi 
компоненти облiковуються як окремi одиницi (значнi компоненти) за вирахуванням накопиченого 
зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.  
Основнi засоби у фiнансовiй звiтностi вiдображаються за вартiстю, визначеною у результатi 
переоцiнки. Переоцiнена вартiсть являє собою справедливу вартiсть об’єкта основних засобiв на 
дату переоцiнки за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення 
корисностi.  
Будь-яке збiльшення вартостi об’єктiв основних засобiв у результатi переоцiнки включається у 
сукупний дохiд i накопичується в капiталi у тому розмiрi, в якому вiн перевищує попереднє 
зниження вартостi тих самих активiв, вiдображене ранiше як збиток. Переоцiнки у межах суми 
попереднього зниження вiдносяться на фiнансовий результат. Зниження балансової вартостi 
будiвель i землi у результатi переоцiнки також вiдносяться на фiнансовий результат в сумi його 
перевищення над залишком резерву по переоцiнцi, створеного у результатi попереднiх переоцiнок 
даного активу.  
Визнання об’єкту основних засобiв припиняється пiсля його вибуття або якщо не очiкується 
одержання майбутнiх економiчних вигiд вiд його подальшого використання. Будь-якi прибутки 
або збитки, якi виникають у зв’язку iз припиненням визнання активу (розрахованi як рiзниця мiж 
чистими надходженнями вiд вибуття активу та його балансовою вартiстю), включаються до звiту 
про прибутки та збитки за рiк, в якому вiдбулось припинення визнання об’єкту.  
2.4.2.2. Подальшi витрати 
Ремонти основних засобiв, що здiйснюються для пiдтримання об’єктiв в робочому станi та 
одержання первiсно визначеної суми майбутнiх економiчних вигод вiд їх використання, 
вiдображаються як витрати перiоду i облiковуються на рахунках витрат дiяльностi в повному 
обсязi. 
Суми витрат, пов’язанi з полiпшенням об’єктiв основних засобiв (модернiзацiя, модифiкацiя, 
добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), що призводять до збiльшення майбутнiх 
економiчних вигод, вiдносяться на рахунок капiтальних iнвестицiй з подальшим збiльшенням 
первiсної вартостi основних засобiв пiсля введення в експлуатацiю.  
Якщо капiталiзуються новi запаснi частини, замiненi запаснi частини виводяться з експлуатацiї, i 
їх залишкова балансова вартiсть включається до складу операцiйного прибутку (збитку) як збиток 
вiд вибуття. 
2.4.2.3. Знос 
Знос розраховується як зменшення вартостi активiв, крiм землi та об’єктiв незавершеного 
будiвництва, до їх оцiночної лiквiдацiйної вартостi лiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв 
корисного використання вiдповiдних активiв.  
Нарахування зносу починається з моменту, коли об’єкт основних засобiв стає придатним для 
цiльового використання, тобто вiн доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у 
якому вiн придатний до експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським персоналом.  
Амортизацiя активу припиняється на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше:  
1)на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу (або включають до 
лiквiдацiйної групи, яку класифiкують як утримувану для продажу) згiдно з МСФЗ 5; або 
2)на дату, з якої припиняють визнання активу.  



Амортизацiя не припиняється, коли актив не використовують або вiн вибуває з активного 
використання, доки актив не буде амортизований повнiстю 
Метод нарахування зносу, очiкуваний строк корисного використання та залишкова вартiсть 
переглядаються принаймнi раз на рiк i коригуються на перспективнiй основi (тобто без перегляду 
порiвняльних показникiв), якщо це необхiдно. 
2.4.2.4. Незавершене будiвництво 
Об’єкти, якi знаходяться в процесi незавершеного будiвництва, капiталiзуються як окремий 
елемент основних засобiв.  
Об’єкти будiвництва, що створюються для подальшого використання у виробничих або 
адмiнiстративних цiлях, облiковуються за вартiстю будiвництва за вирахуванням будь-яких 
визнаних збиткiв вiд знецiнення. Вартiсть будiвництва включає вартiсть матерiалiв, заробiтну 
плату основних працiвникiв та iншi витрати, що безпосередньо вiдносяться до приведення активу 
у робочий стан для його цiльового використання, вартiсть професiйних послуг, витрати на 
демонтаж та перевезення, витрати на вiдновлення земель, на яких цi активи розмiщенi, а також, 
для квалiфiкованих активiв, витрати на позики, що капiталiзуються. 
Пiсля завершення будiвництва або на момент готовностi до цiльового призначення вартiсть 
об’єкту вiдноситься до вiдповiдної категорiї основних засобiв.  
Знос на об’єкти незавершеного будiвництва не нараховується. 
2.4.2.5. Невстановлене обладнання.  
Невстановлене обладнання являє собою устаткування, придбане Компанiєю, але ще не введене в 
експлуатацiю. Знос на невстановлене обладнання не нараховується. 
2.4.2.6. Земля.  
Земля, що належить Компанiї на правах власностi, облiковується за її iсторичною собiвартiстю. 
Знос на землю, на яку Компанiя має беззаперечне право власностi, не нараховується. 
2.4.3. Нематерiальнi активи 
Одиницею облiку нематерiальних активiв вважається окремий об’єкт. 
Придбанi нематерiальнi активи первiсно визнаються за собiвартiстю. Пiсля первiсного визнання 
нематерiальнi активи вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї 
або будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. 
Нематерiальнi активи, виробленi усерединi Компанiї, за винятком капiталiзованих витрат на 
розробку, не капiталiзуються, i вiдповiднi витрати вiдображаються у звiтi про сукупний доход за 
звiтний рiк, у якому вони виникли. 
Нематерiальнi активи з визначеним строком корисного використання амортизуються протягом 
усього строку їх корисного використання.  
Строки корисного використання та методи амортизацiї нематерiальних активiв переглядаються 
принаймнi раз на рiк i коригуються на перспективнiй основi, якщо це необхiдно. 
Амортизацiю нараховують лiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв корисного 
використання вiдповiдних активiв.  
Нематерiальнi активи з невизначеними термiнами використання облiковуються за вартiстю 
придання за вирахуванням накопиченого збитку вiд знецiнення.  
Нематерiальний актив списується при продажу або якщо вiд його використання або вибуття не 
очiкується майбутнiх економiчних вигод. Дохiд або витрати вiд списання нематерiального активу, 
що являє собою рiзницю мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю активу, 
включається у прибутки чи збитки у момент списання. 
2.4.4. Знецiнення матерiальних та нематерiальних активiв  
На кожну звiтну дату визначається, чи є ознаки можливого зменшення корисностi активу. Якщо 
такi ознаки iснують або якщо необхiдно виконати щорiчне тестування активу на зменшення 
корисностi, здiйснюється оцiнка вартостi очiкуваного вiдшкодування, активу з метою визначення 
розмiру збитку вiд знецiнення. Вартiсть очiкуваного вiдшкодування визначається для окремого 
активу, за вирахуванням випадкiв, коли актив не генерує надходження коштiв, якi здебiльшого є 
незалежними вiд надходжень, генерованих iншими активами або групами активiв.  
Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного використання та нематерiальнi активи, 
що не готовi до використання, оцiнюються на предмет знецiнення мiнiмум щорiчно або частiше, 



якщо з’являються ознаки можливого знецiнення.  
Вартiсть очiкуваного вiдшкодування визначається як найбiльша з двох величин: справедлива 
вартiсть за вирахуванням витрат на реалiзацiю та вартiсть пiд час використання. 
Найкращим свiдченням справедливої вартостi активу є цiна, яку визначили незалежнi сторони в 
юридично обов’язковiй угодi про продаж, скоригована на додатковi витрати, якi можна прямо 
вiднести до вибуття активу. Якщо немає юридично обов’язкової угоди про продаж, але актив 
продається та купується на активному ринку, тодi справедливою вартiстю активу є його ринкова 
цiна. Якщо немає активного ринку, то враховуються останнi операцiї на ринку, за їх наявностi. У 
разi неможливостi визначення таких операцiй використовується вiдповiдна модель оцiнки. Такi 
розрахунки пiдтверджуються оцiночними коефiцiєнтами чи iншими доступними показниками 
справедливої вартостi. 
При оцiнцi вартостi пiд час використання очiкуванi майбутнi потоки грошових коштiв 
дисконтують до теперiшньої вартостi з використанням коефiцiєнта дисконтування до 
оподаткування, що вiдображає поточну ринкову оцiнку вартостi грошей у часi та ризикiв, що 
притаманнi даному активу, вiдносно яких оцiнка майбутнiх грошових потокiв не корегувалась. 
Якщо балансова вартiсть активу перевищує його вартiсть до вiдшкодування, вважається, що 
кориснiсть активу зменшилась, i вiн списується до вартостi вiдшкодування. Збитки вiд зменшення 
корисностi поточної дiяльностi визнаються у звiтi про сукупний дохiд. 
У випадках, коли збиток вiд знецiнення згодом вiдновлюється, балансова вартiсть активу 
(одиницi, що генерує грошовi кошти) збiльшується до суми, отриманої в результатi нової оцiнки 
його вартостi до вiдшкодування, таким чином, щоб нова балансова вартiсть не перевищувала 
балансову вартiсть, яка була визначена, якщо б по цьому активу (одиницi, що генерує грошовi 
кошти) не був вiдображений збиток вiд знецiнення за попереднi роки. Вiдновлення збитку вiд 
знецiнення вiдразу вiдображається у звiтi про сукупний дохiд.  
Одиниця, що генерує грошовi кошти, являє собою найменшу iдентифiковану групу активiв, яка 
генерує грошовi надходження, здебiльшого незалежну вiд грошових надходжень вiд iнших активiв 
або груп активiв. Виходячи зi специфiки операцiйної дiяльностi, керiвництво визначило, що 
Компанiя має одну одиницю, що генерує грошовi кошти, яка являє собою Компанiю у цiлому.  
2.4.5. Запаси 
Одиницею бухгалтерського облiку запасiв визначається кожне їх найменування.  
Запаси вiдображаються за меншою з двох вартостей: за їх первiсною вартiстю (собiвартiстю) за 
вирахуванням резерву на застарiлi запаси чи за чистою вартiстю реалiзацiї.  
Первiсна вартiсть включає затрати, понесенi на придбання запасiв, їх доставку до теперiшнього 
мiсцезнаходження та приведення до вiдповiдного стану. Вартiсть виготовлених запасiв та 
незавершеного виробництва включає вiдповiдну частку накладних витрат на основi звичайної 
виробничої потужностi пiдприємства. 
Вартiсть сировини, палива, запасних частин, незавершеного виробництва та готової продукцiї при 
їх вiдпуску у виробництво, продажу та iншому вибуттi визначається за методом середньозваженої 
вартостi, вартiсть iнших запасiв, якi не є взаємозамiнними, визначається на основi спецiальних 
способiв визначення їх iндивiдуальної вартостi.  
Щодо знецiнених запасiв, що визнаються нелiквiдами, створюється резерв знецiнення запасiв. 
Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiнену цiну продажу запасiв у ходi звичайної дiяльностi за 
вирахуванням оцiнених витрат на завершення виробництва та реалiзацiю. 
2.4.6. Довгостроковi активи, призначенi для продажу 
Довгостроковi активи та групи вибуття класифiкуються як призначенi для продажу, якщо їх 
балансова вартiсть буде вiдновлена в основному не у процесi використання у виробничiй 
дiяльностi, а при їх реалiзацiї. Дана умова вважається виконаною, якщо актив (або група вибуття) 
може бути проданий у своєму теперiшньому станi, є висока ймовiрнiсть продажу та продаж активу 
буде завершений протягом одного року з моменту його класифiкацiї як призначеного для продажу. 
При прийняттi рiшення про продаж основних засобiв їх вартiсть переводиться iз складу 
довгострокових активiв у склад поточних активiв та амортизацiя не нараховується.  
2.4.7. Транспортно-заготiвельнi витрати 
Облiк транспортно-заготiвельних витрат (далi – ТЗВ) здiйснюється методом прямого облiку. 



2.4.8. Фiнансовi активи 
Фiнансовi активи класифiкуються за наступними категорiями: 
- грошi та їх еквiваленти; 
- позики та дебiторська заборгованiсть, у тому числi безпроцентна поворотна фiнансова допомога; 
- фiнансовi iнвестицiї за справедливою вартiстю через прибутки i збитки; 
- фiнансовi iнвестицiї за справедливою вартiстю через сукупний прибуток; 
- фiнансовi iнвестицiї за собiвартiстю з коригуванням на зменшення корисностi. 
Вiдповiдна категорiя присвоюється фiнансовим активам пiд час первiсного визнання. 
При первiсному визнаннi фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю плюс витрати, 
безпосередньо пов’язанi зi здiйсненням операцiї.  
2.4.8.1. Грошi та їх еквiваленти 
Грошi складаються з готiвки в касi та рахункiв в банках. 
2.4.8.2 Дебiторська заборгованiсть 
Дебiторська заборгованiсть включає торгову та iншу дебiторську заборгованiсть, у т.ч. за 
векселями виданими. 
Дебiторська заборгованiсть визнається як фiнансовий актив (за винятком дебiторської 
заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових iнструментiв, за 
розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками з бюджетом) та первiсно оцiнюється за 
справедливою вартiстю плюс вiдповiднi витрати на проведення операцiй. Пiсля первiсного 
визнання дебiторська заборгованiсть оцiнюється за амортизованою собiвартiстю iз застосуванням 
методу ефективного вiдсотка. Якщо є об’єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд 
зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз 
застосуванням рахунку резервiв. 
Величина резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi створюється за методом 
абсолютної суми сумнiвної заборгованостi на основi аналiзу платоспроможностi окремих 
дебiторiв. 
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi щодо iншої дебiторської заборгованостi не 
створюється. Якщо у наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi буде зменшена i 
це зменшення може бути об’єктивно пов’язаним з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання 
зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується за 
рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разi 
неможливостi повернення дебiторської заборгованостi вона списується за рахунок створеного 
резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi.  
2.4.8.3. Фiнансовi iнвестицiї 
Фiнансовi iнвестицiї у дольовi iнструменти пiдприємств, якi Компанiя придбала з метою продажу, 
вiдображаються за справедливою вартiстю через прибутки i збитки. Чистий прибуток (збиток), що 
включає дивiденди i вiдсотки, отриманi вiд утримання фiнансового активу, вiдображається у рядку 
«Iншi прибутки i збитки» звiту про сукупний дохiд. 
Фiнансовi iнвестицiї у дольової iнструменти пiдприємств, якi Компанiя придбала з метою участi у 
дiяльностi об’єкта iнвестування, вiдображаються за справедливою вартiстю через сукупний 
прибуток. 
Фiнансовi iнвестицiї у статутний капiтал iнших пiдприємств вiдображаються за собiвартiстю з 
урахуванням витрат на зменшення корисностi. 
2.4.8.4. Списання фiнансових активiв 
Визнання фiнансових активiв припиняється пiсля закiнчення дiї контрактних прав на грошовi 
потоки вiд фiнансового активу або пiд час їх передачi та вiдповiдних ризикiв та вигод iншому 
пiдприємству. Рiзниця мiж балансовою вартiстю та сума отриманої винагороди вiдображається в 
звiтi про сукупний дохiд. 
Якщо визнання фiнансового активу припиняється не повнiстю, попередня балансова вартiсть 
даного фiнансового активу розподiляється мiж частиною, яку Компанiя продовжує визначати в 
рамках участi, що продовжується, i частиною, яку вона бiльше не визнає, виходячи iз 
спiввiдношення справедливої вартостi цих частин на дату передачi. Рiзниця мiж балансовою 
вартiстю, розподiленою на частину, що списується, та сумою отриманої винагороди за неї, а також 



будь-якi накопиченi розподiленi на неї прибутки i збитки, визнанi у iншому сукупному доходi, 
вiдносяться у звiт про сукупний дохiд. Отриманi прибутки i збитки, що були визнанi в iншому 
сукупному доходi, розподiляються мiж частиною, що продовжує визначатися, i частиною, що 
списується, виходячи iз спiввiдношення справедливої вартостi цих частин.  
2.4.9. Фiнансовi зобов'язання та iнструменти власного капiталу 
2.4.9.1. Акцiонерний капiтал 
Простi акцiї класифiкуються як власний капiтал. Додатковi витрати, що вiдносяться безпосередньо 
до випуску простих акцiй, визнаються як зменшення власного капiталу. 
Викуп власних акцiй вираховується безпосередньо з капiталу. Доходи i витрати, що виникають у 
результатi покупки, продажу, випуску або анулювання власних дольових iнструментiв Компанiї, 
вiдображаються як змiни в капiталi. 
2.4.9.2. Фiнансовi зобов’язання 
Фiнансовi зобов’язання Компанiї включають: кредити та позики, банкiвськi овердрафти, векселi 
виданi, торгову та iншу кредиторську заборгованiсть. 
Такi фiнансовi зобов’язання первiсно визнаються за справедливою вартiстю з урахуванням витрат, 
що безпосередньо вiдносяться на здiйснення операцiй. Пiсля початкового визнання фiнансовi 
зобов’язання з фiксованим термiном погашення оцiнюються за амортизованою вартiстю з 
використанням методу ефективної ставки вiдсотка. 
Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а 
також комiсiйних витрат або витрат, якi є невiд’ємною частиною ефективної процентної ставки. 
Амортизацiя вiдображається у складi фiнансових доходiв у звiтi про сукупний дохiд.  
2.4.9.3. Списання фiнансових зобов’язань 
Визнання фiнансового зобов’язання припиняється у випадку його погашення, анулювання або 
термiн його дiї закiнчився. Рiзниця мiж балансовою вартiстю списаного фiнансового зобов’язання 
та виплаченою винагородою визнається у звiтi про сукупний дохiд. 
При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов’язання iншим зобов’язанням перед тим самим 
кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або у випадку внесення iстотних змiн в умови iснуючого 
зобов’язання, така замiна або модифiкацiя вiдображається як припинення визнання первiсного 
зобов’язання та визнання нового зобов’язання в облiку з визнанням рiзницi в балансовiй вартостi 
зобов’язань у звiтi про сукупний дохiд. 
2.4.10. Взаємозалiк фiнансових iнструментiв 
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання пiдлягають взаємозалiку, а чиста сума – 
представленню у звiтi про фiнансовий стан тодi i тiльки тодi, коли є здiйснене в цей момент 
юридичне право на взаємозалiк визнаних сум, а також є намiр здiйснити розрахунок на нетто-
основi, або реалiзувати активи та одночасно з цим погасити зобов’язання.  
2.4.11. Резерви (забезпечення) майбутнiх витрат i платежiв 
Резерв визнається тодi, коли внаслiдок подiї, що сталася в минулому, Компанiя має юридичне або 
конструктивне зобов’язання, яке може бути оцiнене достовiрно, i коли iснує вiрогiднiсть того, що 
погашення даного зобов’язання буде пов’язано iз зменшенням економiчних вигод. Сума резервiв 
визначається шляхом дисконтування очiкуваних у майбутньому грошових потокiв з 
використанням ставки дисконту без урахування оподаткування, яка вiдображає поточнi ринковi 
оцiнки вартостi грошових коштiв у часi i ризики, притаманнi певному зобов’язанню. Вивiльнення 
дисконту визнається як фiнансовi витрати. 
Компанiя формує на кожну звiтну дату резерв на забезпечення оплати вiдпусток.  
2.4.12. Виплати працiвникам  
Компанiя визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов’язання пiсля 
вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Компанiя визнає очiкувану вартiсть короткострокових 
виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток – пiд час надання працiвниками 
послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних.  
У Компанiї застосовуються форми i системи оплати працi за умовами, передбаченими 
колективним договором.  
При визначеннi величини зобов’язань вiдносно короткострокових виплат працiвникам 
дисконтування не застосовується, i вiдповiднi витрати визнаються по мiрi виконання 



працiвниками своїх трудових обов’язкiв.  
2.4.13. Державна пенсiйна програма з визначеними внесками 
Компанiя здiйснює вiдрахування на користь своїх працiвникiв до Пенсiйного фонду України за 
ставками, що дiють протягом року, виходячи з нарахованої заробiтної плати. Цi вiдрахування 
вiдносяться на витрати у тому перiодi, до якого вiдноситься вiдповiдна заробiтна плата. 
2.4.14. Програми з визначеними виплатами за тривалий стаж роботи, якi фiнансуються за рахунок 
Компанiї 
Згiдно з колективним договором Компанiя здiйснює одноразовi виплати працiвникам у зв’язку з їх 
виходом на пенсiю та iншi виплати працiвникам, якi мають тривалий стаж роботи. 
Компанiя компенсує державi суми пенсiй, що виплачуються державою працiвникам, якi 
працювали у шкiдливих або важких умовах i тому мають право на вихiд на пенсiю i на вiдповiдне 
пенсiйне забезпечення до настання пенсiйного вiку, визначеного законодавством. 
Цi програми з визначеними виплатами (Програми) не забезпеченi вiдповiдними фондами i не iснує 
активiв за цими Програмами. Суми, що виплачуються за цими Програмами, вiдносяться на 
витрати по мiрi виплат. 
2.4.15. Податки 
2.4.15.1. Податок на прибуток 
Витрати з податку на прибуток складаються з поточного i вiдстроченого податкiв.  
Поточний податок на прибуток складається з очiкуваного податку до сплати або до 
вiдшкодування, розрахованого на основi оподатковуваного прибутку чи збитку за рiк з 
використанням ставок оподаткування, що дiють або превалюють на звiтну дату, та будь-яких 
коригувань податку, що пiдлягає сплатi за попереднi роки. 
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом зобов’язань шляхом визначення 
тимчасових рiзниць на звiтну дату мiж податковою базою активiв i зобов’язань та їх балансовою 
вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. 
Вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються за всiма тимчасовими рiзницями, що пiдлягають 
оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються за всiма тимчасовими рiзницями, що 
пiдлягають вирахуванню та перенесеними невикористаними податковими збитками, у тiй мiрi, в 
якiй iснує значна iмовiрнiсть того, що Компанiя матиме оподатковуваний прибуток, проти якого 
можуть бути зарахованi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню, невикористанi податковi 
збитки. 
Балансову вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядають на кожну звiтну дату та 
знижують в тiй мiрi, в якiй отримання достатнього оподатковуваного прибутку дозволить 
використовувати всi або частину вiдстрочених податкових активiв, оцiнюється як малоймовiрне. 
Невизнанi вiдстроченi податковi активи переглядаються на кожну звiтну дату та визнаються в тiй 
мiрi, в якiй з’являється значна ймовiрнiсть того, що майбутнiй оподатковуваний прибуток 
дозволить використовувати вiдстроченi податковi активи. 
Вiдстроченi податковi активи i зобов’язання визначаються за ставками податку, якi 
застосовуватимуться протягом перiоду реалiзацiї активу або врегулювання зобов’язання на 
пiдставi законодавства, яке набуло або фактично набуло чинностi на звiтну дату. 
Вiдстрочений податок, що вiдноситься до статей, визнаних не у складi прибутку або збитку, також 
не визнається у складi прибутку або збитку. Статтi вiдстрочених податкiв визнаються вiдповiдно 
до операцiй, на яких вони ґрунтуються, або у складi iншого сукупного доходу, або безпосередньо 
в капiталi. 
Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов’язання залiковуються один проти 
одного, якщо є юридично закрiплене право залiку поточних податкових активiв i зобов’язань, i 
вiдстроченi податки вiдносяться до однiєї i тiєї ж оподатковуваної компанiї та податкового органу. 
2.4.15.2. Податок на додану вартiсть  
Доходи, витрати та активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартiсть, крiм 
випадкiв, коли: 
- податок на додану вартiсть, що виник при придбаннi активiв або послуг, не вiдшкодовується 
податковим органом; у цьому випадку податок на додану вартiсть визнається як частина витрат на 
придбання активу або частина видаткової статтi; i 



- дебiторська та кредиторська заборгованостi вiдображаються з урахуванням суми податку на 
додану вартiсть. 
2.4.16. Доходи 
2.4.16.1. Визнання та оцiнка доходiв 
Доходи визнаються, якщо iснує висока вiрогiднiсть того, що Компанiя отримає економiчнi вигоди, 
а доходи можуть бути вiрогiдно визначенi. Доходи оцiнюються за справедливою вартiстю 
винагороди, отриманої або такої, що пiдлягає отриманню, за вирахуванням знижок, бонусiв i 
податкiв з продажу.  
2.4.16.2. Реалiзована продукцiя 
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, iнших активiв) визнається при дотриманнi наступних умов: 
- покупцю переданi ризики i вигоди, пов’язанi з правом власностi на продукцiю (товар, iнший 
актив); 
- Компанiя не здiйснює подальшi керiвництво та контроль за реалiзовану продукцiю (товари, iншi 
активи); 
- сума доходу може бути достовiрно оцiнена; 
- iснує впевненiсть, що у результатi операцiї вiдбувається збiльшення економiчних вигод 
пiдприємства, а витрати, пов’язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi. 
Момент передачi ризикiв та вигод залежить вiд конкретних умов договорiв купiвлi-продажу.  
Доходи вiд реалiзацiї продукцiї у ходi звичайної дiяльностi оцiнюються за справедливою вартiстю 
отриманих коштiв або коштiв до отримання, за вирахуванням повернення продукцiї, торгових 
знижок i оптових знижок. Якщо iснує ймовiрнiсть надання знижок, i сума може бути достовiрно 
оцiнена, то знижка визнається як зменшення доходу при визнаннi продажу. 
2.4.16.3. Надання послуг 
Дохiд вiд наданих послуг визнається у звiтi про сукупний дохiд у тому перiодi, в якому цi послуги 
були наданi. 
2.4.17. Витрати 
З метою складання звiту про сукупний прибуток всi загальновиробничi витрати вважаються 
змiнними. 
2.4.18. Фiнансовi доходи i витрати 
До складу фiнансових доходiв входить процентний доход по iнвестованих коштах (включаючи 
фiнансовi активи, наявнi для продажу), дохiд вiд дивiдендiв, прибутки вiд вибуття фiнансових 
активiв, наявних для продажу, змiни справедливої вартостi фiнансових активiв за справедливою 
вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, а також прибутки вiд курсових 
рiзниць.  
Процентний дохiд визнається по мiрi нарахування i розраховується, виходячи з балансової 
вартостi фiнансового активу (без врахування вiдсотку) та ефективної ставки вiдсотку. Дохiд вiд 
дивiдендiв визнається у момент, коли у Компанiї з’являється право на отримання вiдповiдного 
платежу. 
До складу фiнансових витрат входять витрати на виплату процентiв по позиках, дивiденди по 
привiлейованих акцiях, класифiкованi як зобов’язання, збитки вiд курсових рiзниць, змiни 
справедливої вартостi фiнансових активiв, якi облiковуються за справедливою вартiстю, з 
вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.  
Прибутки та збитки вiд курсових рiзниць вiдображаються на нетто-основi як фiнансовi доходи або 
фiнансовi витрати залежно вiд коливань курсiв обмiну валют, в результатi яких виникає або 
позицiя чистого прибутку, або позицiя чистого збитку. 
2.4.19. Витрати на позики 
Витрати на позики, безпосередньо пов’язанi з придбанням, будiвництвом або виробництвом 
активу, який в силу необхiдностi вимагає тривалого перiоду часу для його пiдготовки до 
планового використання або до продажу, капiталiзуються як частина первiсної вартостi такого 
активу. Усi iншi витрати на позики вiдносяться на витрати у тому звiтному перiодi, в якому вони 
були понесенi. Витрати на позики мiстять у собi виплату вiдсоткiв та iншi витрати, понесенi 
Компанiєю у зв’язку з залученням позикових коштiв. Для цiлей капiталiзацiї фiнансових витрат на 
створення квалiфiкацiйних активiв суттєвим часом створення активу вважати перiод бiльше 3 



мiсяцiв. 
2.4.20. Умовнi активи i зобов’язання 
Умовнi активи не визнаються, а розкриваються у фiнансовiй звiтностi, якщо надходження 
економiчних вигiд є ймовiрним. Умовнi зобов’язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, за 
винятком випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов’язання буде потрiбний 
вiдтiк ресурсiв, i при цьому сума таких зобов’язань може бути достовiрно визначена. Iнформацiя 
про такi зобов’язання пiдлягає розкриттю, за винятком випадкiв, коли можливiсть вiдтоку 
ресурсiв, якi являють собою економiчнi вигоди, є малоймовiрною. 
2.5. При складаннi облiкової полiтики вiдбулося використання бухгалтерських оцiнок та суджень. 
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд управлiнського персоналу формування суджень, 
оцiнок та припущень, якi впливають на застосування принципiв облiкової полiтики, а також на 
суми активiв та зобов’язань, доходiв та витрат, що вiдображаються у звiтностi. Оцiнки та пов’язанi 
з ними припущення ґрунтуються на iсторичному досвiдi та iнших факторах, що вважаються 
обґрунтованими за iснуючих обставин, результати яких формують основу для суджень вiдносно 
балансової вартостi активiв та зобов'язань, яка не є очевидною з iнших джерел. Хоча цi оцiнки 
ґрунтуються на розумiннi управлiнським персоналом поточних подiй, фактичнi результати 
зрештою можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. Найбiльш суттєвi оцiнки та припущення 
представленнi далi: 
Знос i амортизацiя. Знос i амортизацiя ґрунтуються на здiйснених керiвництвом оцiнках майбутнiх 
строкiв корисного використання основних засобiв i нематерiальних активiв. Оцiнки можуть 
змiнюватися пiд впливом технологiчного розвитку, конкуренцiї, змiн ринкової кон’юнктури та 
iнших чинникiв, i подiбнi змiни можуть призвести до змiн очiкуваних строкiв корисного 
використання та амортизацiйних нарахувань. Темпи технологiчного розвитку важко вгадати, i 
припущення Компанiї щодо тенденцiй i динамiки розвитку можуть змiнюватися згодом. Деякi 
активи i технологiї, в якi iнвестувала Компанiя кiлька рокiв тому, усе ще використовуються i 
забезпечують базу для нових технологiй. Строки корисного використання основних засобiв i 
нематерiальних активiв переглядаються принаймнi раз на рiк з урахуванням зазначених вище 
чинникiв i всiх iнших суттєвих аспектiв. У випадку iстотних змiн очiкуваних строкiв корисного 
використання амортизацiйнi нарахування коригуються на перспективнiй основi. 
Зменшення корисностi торгової та iншої дебiторської заборгованостi. Управлiнський персонал 
оцiнює ймовiрнiсть погашення торгової та iншої дебiторської заборгованостi на основi аналiзу 
окремих дебiторiв. Фактори, що беруться до уваги, включають аналiз торгової дебiторської 
заборгованостi за строками виникнення порiвняно з умовами вiдпуску клiєнтам товарiв i послуг в 
кредит, а також фiнансовий стан та iсторiю погашення боргу клiєнтом.  
Чиста вартiсть реалiзацiї запасiв. Управлiнський персонал оцiнює необхiднiсть зменшення 
вартостi запасiв до їх чистої вартостi реалiзацiї з урахуванням цiн пiсля кiнця звiтного перiоду, а 
також з урахуванням цiлi, з якою утримуються запаси. Якби вартiсть запасiв не була такою, що 
може бути повнiстю вiдшкодована, Компанiя повинна була б вiдобразити в облiку витрати на 
коригування вартостi запасiв до їх чистої вартостi реалiзацiї. 
Вiдстрочений податковий актив. Вiдстроченi податковi активи визнаються по невикористаних 
податкових збитках, податкових кредитах та тимчасових рiзницях, що вiдносяться на витрати, 
якщо iснує вiрогiднiсть отримання у майбутньому оподатковуваного прибутку, завдяки якому 
вони можуть бути використанi. Вiдстроченi податковi активи перевiряються на кожну звiтну дату i 
зменшуються, якщо реалiзацiя вiдповiдної податкової вигоди не є вiрогiдною. Управлiнський 
персонал оцiнює вiрогiднiсть того, що у майбутньому буде отриманий такий оподатковуваний 
прибуток, який дозволить Компанiї використати цi податковi вигоди. 
3. Основнi засоби 
Рух основних засобiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 р., представлений таким чином (табл. 
2):  
Таблиця 2 
(у тисячах гривень) 
Рух основних засобiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 р. 
Земля Будiвлi Машини та 



обладнання Транс-портнi засоби Iнструменти, прилади Незавер-шене 
будiв- 
ництво Iншi основнi засоби Усього 
Первiсна вартiсть  
На 1 сiчня 2017 р. 1 446 53189 208916 50808 451 0 719 315529 
Надходження 0 254 3429 148 7 0 1286 5124 
Вибуття 540 1312 161 11379 17 0 64 13473 
Iншi змiни 0 0 0 0 0 0 0 0 
На 31 грудня 2017 р. 906 51676 212184 39577 441 0 1 941 306725 
Накопичений знос i збитки 
вiд зменшення корисностi  
На 1 сiчня 2017 р. 0 26381 114787 47488 275 0 635 189566 
Нарахований знос 0 665 4494 869 44 0 1294 7366 
Вибуття 0 428 160 11120 17 0 64 11789 
Iншi змiни 0 0 0 0 0 0 0 0 
На 31 грудня 2017 р. 0 26618 119121 37237 302 0 1865 185143 
Чиста балансова вартiсть  
На 01 сiчня 2017 р. 1446 26808 94129 3320 176 0 84 125963 
На 31 грудня 2017 р. 906 25058 93063 2340 139 0 76 121582 
На 31 грудня 2016 р. вартiсть основних засобiв, по яких був нарахований 100 % знос, становить 
3386 тис. грн., на 31 грудня 2017 р. – 3 344 тис. грн. 
(а) Умовна вартiсть 
Основнi засоби на 1 сiчня та 31 грудня 2017 р. були оцiненi за первiсною вартiстю, яка 
використовується як умовна вартiсть основних засобiв на цю дату. 
(б) Забезпечення 
Станом на 31 грудня 2016 р. основнi засоби балансовою вартiстю 392 057 тис. грн., станом на 31 
грудня 2017 р. основнi засоби балансовою вартiстю 48 886 тис. грн. перебувають у заставi як 
забезпечення банкiвських кредитiв i позик. 
4. Нематерiальнi активи 
Нематерiальнi активи включають авторськi та сумiжнi з ними права (табл. 3). 
Таблиця 3 
(у тисячах гривень) 
Первiсна вартiсть  
На 1 сiчня 2017р. 15514 
Надходження 0 
Вибуття 0 
Iншi змiни 0 
На 31 грудня 2017 р. 15 514 
Накопичена амортизацiя i збитки 
вiд зменшення корисностi  
На 1 сiчня2017 р. 252 
Нарахована за рiк 49 
Вибуття 0 
На 31 грудня 2017 р. 301 
Чиста балансова вартiсть  
На 1 сiчня 2017 р. 15262 
На 31 грудня 2017 р. 15 213 
Нематерiальнi активи на 31 грудня 2017 р. включають програмне забезпечення, науково-технiчну, 
технологiчну i конструкторську документацiю. 
5. Фiнансовi iнвестицiї 
На 31 грудня 2017 року Компанiя має фiнансовi iнвестицiї у такому складi (табл. 4): 
Таблиця 4 
Об’єкт iнвестування Сума iнвестицiї (у тис. грн.) Частка в капiталi у % 



НДI РЕМА ТзОВ 1 344 99,7 
РЕМА ЛЗ ПАТ 2 292 88,55 
Всього 3 636 х 
Всi фiнансовi iнвестицiї Компанiя у звiтному роцi вiдображала за собiвартiстю з урахуванням 
витрат на зменшення корисностi.  
6. Запаси 
Запаси на 31.12.2016 р. i 31.12.2017 р. представленi таким чином (табл. 5): 
 
 
Таблиця 5 
(у тисячах гривень) 
Номенклатура статей 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2017 р. 
Виробничi запаси 83265 86833 
Товари 4 2935 
Готова продукцiя 3978 4877 
Незавершене виробництво 9585 21823 
Разом 96832 116468 
Структура виробничих запасiв i товарiв вiдображена наступним чином (табл. 6): 
Таблиця 6 
(у тисячах гривень) 
Номенклатура статей 31 грудня 2017 р. 
Сировина i матерiали 57638 
Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби 486 
Паливо 1218 
Тара i тарнi матерiали 148 
Матерiали в переробцi 0 
Запаснi частини, автошини 22095 
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 5248 
Незавершене виробництво 21823 
Готова продукцiя 4877 
Товари 2935 
Разом 116468 
7. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги  
Торгова дебiторська заборгованiсть на 31 грудня 2016 р. i 31 грудня 2017 р. представлена таким 
чином (табл. 7): 
Таблиця 7 
(у тисячах гривень) 
31 грудня 2016 р. 31 грудня 2017 р. 
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги:  
- первiсна вартiсть 515739 433821 
- резерв сумнiвних боргiв (123) (58) 
- чиста реалiзацiйна вартiсть 515616 433763 
8. Iнша дебiторська заборгованiсть, крiм податкiв до вiдшкодування 
Iнша дебiторська заборгованiсть на 31 грудня 2016 р. i 31 грудня 2017 р. представлена таким 
чином (табл. 8): 
Таблиця 8 
(у тисячах гривень) 
Найменування статтi 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2017 р. 
Векселi одержанi 270214 569839 
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами 7336 3328 
Iнша дебiторська заборгованiсть 67243 100478 
Iншi оборотнi активи 343 642 
Разом 345136 674287 



На 31 грудня 2016 р. i 31 грудня 2017 р. торгова та iнша дебiторська заборгованiсть є 
безпроцентною та погашається в ходi звичайної господарської дiяльностi Компанiї. 
9. Узгодження резервiв на покриття збиткiв вiд зменшення торгової дебiторської заборгованостi 
Таблиця 9 
(у тисячах гривень) 
Сальдо на 31 грудня 2016 р. (123) 
Нараховано резерву у 2017 р. 684 
Списано суму резерву протягом звiтного року 749 
Сальдо на 31 грудня 2017 р. (58) 
У складi сальдо резерву сумнiвних боргiв станом на 31 грудня 2016 року. перебувала сума 123 тис. 
грн. (резерв було створено в минулих перiодах). Компанiя протягом 2017 року створила резерв 
сумнiвних боргiв в сумi 684тис.грн., списано дебiторську заборгованiсть за рахунок резерву в сумi 
749тис.грн., сальдо резерву сумнiвних боргiв станом на 31 грудня 2017 р. складає 58 тис. грн.  
10. Податки до вiдшкодування 
Податки до вiдшкодування на 31 грудня 2016 р. i 31 грудня 2017 р. представленi таким чином 
(табл. 10): 
Таблиця 10 
(у тисячах гривень) 
31 грудня 2016 р. 31 грудня 2017 р. 
Податок на додану вартiсть 3686 258 
Податок на прибуток 5 9 
Iншi податки 239 1 
Разом 3930 268 
За даними бухгалтерського облiку з податку на додану вартiсть дебiторська заборгованiсть по 
Компанiї станом на 31 грудня 2017 р. складає 258 тис. грн. 
На 31 грудня 2016 р. i 2017 р. у складi iнших оборотних активiв є ПДВ, нарахований по отриманих 
авансах, який буде зарахований з ПДВ, що нараховується пiсля доставки передоплачених товарiв 
або послуг, та ПДВ на iмпортованi запаси та обладнання, який може бути вiдшкодований 
протягом наступних податкових перiодiв. 
11. Грошi та їх еквiваленти 
Грошi та їх еквiваленти на 31 грудня 2016 р. i 31 грудня 2017 р. представленi таким чином (табл. 
11): 
Таблиця 11 
(у тисячах гривень) 
31 грудня 2016 р. 31 сiчня 2017 р. 
Грошовi кошти в нацiональнiй валютi 474 1536 
Грошовi кошти в iноземнiй валютi 9 97 
Всього 483 1633 
На 31 грудня 2016 р. i 31 грудня 2017 р. залишки грошових коштiв на банкiвських рахунках не є 
знецiненими чи простроченими. 
Станом на 31.12.2017 р. Компанiя має вiдкритi поточнi рахунки в нацiональнiй та iноземнiй 
валютах у розрiзi банкiв (табл. 12): 
Таблиця 12 
№ Назва банку Код валюти 
UAH RUB EUR USD PLN BYN 
980 643 978 840 985 933 
1 АБ "Дiамант-банк" 2600032904216 2600032904216 2600032904216  
2 ПуАТ "Фiдобанк" 26009000056913 26009000056913 26009000056913  
3 АТ "ОТП Банк" 26003101300437 26003101300437 26000201300437 26003101300437  
АТ "ОТП Банк" 26005002300437 26005002300437 26005002300437 26005002300437  
АТ "ОТП Банк" 26004003300437 26004003300437  
АТ "ОТП Банк" 26006001300437 26006001300437 26006001300437  
4 АТ Банк "Фiна-нси та кредит" 26003000259002 26003000259002  



5 ПАТ "Про-Кредит Банк" 26007210096407 26007210096407 26007210096407  
6 ПАТ "ВiЕс Банк" 26008000005145 26008000005145 26008000005145 26008000005145 
26008000005145  
7 ЦФ ПАТ "Кредобанк" 2600101001791 2600101001791 2600101001791 2600101001791  
8 Львiв. Вiддi-лення ЦФ ПАТ "Кредобанк" 26006010613 26006010613 26006010613 26006010613  
Львiв. Вiддi-лення ЦФ ПАТ "Кредобанк" 26006055870271 26006055870271 26006055870271  
Львiв. Вiддiле-ння ЦФ ПАТ "Кредобанк" 26008060048643 26008060048643 26008060048643  
9 АТ "Пiреус банк МКБ" 26000001100202 26000001100202  
10 ПАТ "Мегабанк" 26002130505 2600464313005 2600597813036 2600584013041  
11 ПАТ "Банк "Український капiтал" 260090801300 260090801300 260090801300 260090801300  
12 АБ "Укргазбанк" 26006213698 26006213698 26006213698 26006213698 26006213698  
13 Вiддiлення "Львiвська ОД"ПАТ "Мiський коме-рцiйний банк" 260033454901 260033454901 
260033454901  
14 АТ "Родовiд" 260056721 260056721 260056721  
15 ПАТ "БАНК СIЧ" 26005012586 26005012586 26005012586 26005012586 26005012586  
16 ПАТ "Банк "Професiйногоiнвестування" 26009041080000  
17 ПАТ "Укрсоцбанк" 26009010736878 26006011060160 26000010736963 26009010736919 
26000011060177  
ПАТ "Укрсоцбанк" 26008011569551  
ПАТ "Укрсоцбанк" 26044011569560  
ПАТ "Укрсоцбанк" 26043011550611  
ПАТ "Укрсоцбанк" 26040011550294  
ПАТ "Укрсоцбанк" 26006011060193  
ПАТ "Укрсоцбанк" 26004011060203  
ПАТ "Укрсоцбанк" 26007011060211  
ПАТ "Укрсоцбанк" 26004011060225  
ПАТ "Укрсоцбанк" 26007011060233  
№ Назва банку Код валюти 
UAH RUB EUR USD PLN BYN 
980 643 978 840 985 933 
ПАТ "Укрсоцбанк" 26006011060256  
ПАТ "Укрсоцбанк" 26002011060272  
ПАТ "Укрсоцбанк" 26005011060279  
ПАТ "Укрсоцбанк" 26004011060322  
ПАТ "Укрсоцбанк" 26007011060341  
18 ТВБВ №10013/03 фiлiї – Львi-вського обла-сного управ-лiння АТ "Ощадбанк" 26000301520052 
26000301520052 26000301520052 26000301520052 26000301520052 26000301520052 
ТВБВ №10013/03 фiлiї – Львi-вського обла-сного управ-лiння АТ "Ощадбанк" 26044301520052  
ТВБВ №10013/03 фiлiї – Львi- вського обла-сного управ-лiння АТ "Ощадбанк" 26040300551703  
12. Власний капiтал 
(а) Статутний (акцiонерний) капiтал 
Заявлений та сплачений статутний капiтал Компанiї на 31 грудня 2016 року, 31 грудня 2017 року 
складає 8 771 038,50 грн., який подiлений на 35 084 154 простих iменних акцiї номiнальною 
вартiстю 0,25 грн. кожна. 
Структура статутного капiталу станом на 31 грудня 2017 року представлена нижче у табл. 13. 
Таблиця 13 
№ Повне найменування, номiнального утримувача, юридичної особи Кiлькiсть ЦП, штук Загальна 
номiнальна вартiсть ЦП, грн. Частка у статутному капiталi товариства% 
1 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСОЦБАНК» 17112361 4 278 090,25 48,775185 
2 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ВЕКТОР БАНК» 3440 860,00 0,009805 
3 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БАЛТIК ФIНАНС ГРУП» 17968353 4 
492 088,25 51,215010 



Всього 35084154 8 771 038,50 100,00 
(б) Дивiденди 
Дивiденди визнаються як зобов’язання у перiодi, в якому вони оголошенi. Протягом рокiв, що 
закiнчилися та 31 грудня 2016 р., 31 грудня 2017 р. дивiденди не оголошувались. 
Згiдно з чинним законодавством України, сума дивiдендiв, що можуть бути розподiленi, є 
обмеженою. Суми, якi можуть бути розподiленi, дорiвнюють накопиченому нерозподiленому 
прибутку, розрахованому згiдно з Нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського 
облiку. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженнi Компанiї виплачуються 
дивiденди. Виплата дивiдендiв за простими акцiями здiйснюється з чистого прибутку звiтного 
року та/або нерозподiленого прибутку на пiдставi рiшення Загальних зборiв Компанiї у строк, що 
не перевищує 6 мiсяцiв з дня прийняття Загальними зборами рiшення про виплату дивiдендiв. 
13. Процентнi кредити та позики 
На 31 грудня 2016 р. та 31 грудня 2017 р. процентнi кредити та позики включали (табл. 14): 
Таблиця 14 (у грн.) 
31 грудня 2016 р. 31 грудня 2017 р. 
Довгостроковi - - 
Забезпеченi банкiвськi кредити - - 
Незабезпеченi банкiвськi кредити 111 226,92 123125,29 
Разом довгостроковi кредити 111 226,92 123125,29 
Поточнi зобов’язання за довгостроковими кредитами - - 
Забезпеченi банкiвськi кредити 238 612,16 251 048, 05 
Незабезпеченi банкiвськi кредити - - 
Разом поточних зобов’язань за довгостроковими кредитами 238 612,16 251 048, 05 
Короткостроковi - - 
Забезпеченi банкiвськi кредити 329 246,62 339 655,89 
Незабезпеченi банкiвськi кредити - - 
Разом короткострокових кредитiв 329 246,62 339 655,89 
Разом 679 085,70 713 829,23 
У Компанiї станом на 31 грудня 2017 року заборгованiсть по кредитах банкiв (в розрiзi банкiв) 
складає (табл. 15, табл. 16): 
Таблиця 15 
I. Довгостроковi кредити:  
№ п/п Назва банку Сума заборгованостi станом на 31.12.17 р. № та дата договору % ставка 
1 ПАТ Укрсоцбанк 38 306 529,85 грн. 1 143 634,72 EUR 642-CB вiд 22.05.07 6%+ L (1M) 
2 ПАТ Укрсоцбанк 76 678 808,13 грн. 2 731 969,89 US 104-CB вiд 07.09.11 6%+ L (1M) 
3 ПАТ Укрсоцбанк 22 948 895,44 грн. 817 840,40 USD 06.1-20/78 вiд 14.12.12 6%+ L (1M) 
4 ПАТ ВiЄсбанк 113 113 814,49 грн.. 4 030 203,53 USD KU017692 вiд 15.06.12 6%+ L (1M) 
5 Bank Gutmann 56 134 446,00 грн. 2 000 000,00 USD 071268/2017 вiд 01.12.06 10,75% 
6 Bank Gutmann 66 990 848,00 грн. 2 000 000,00 EUR ISK-LOAN-0807 вiд 23.07.08 10,75% 
Разом 374 173 341,91 грн.  
II Короткостроковi кредити Таблиця 16 
№ п/п Назва банку Сума заборгованостi станом на 31.12.17 № та дата договору % ставка 
1 ПАТ Укрсоцбанк 276 000 573,49 грн. 9 833 554,73 USD  
345-CB вiд 30.03.05 
6%+ L (1M) 
6 279 446,87 грн. 6 279 446,87 грн. 16,0% 
2 ПАТ Мегабанк 44 677 234,64 грн. 1 591 793,91 USD 01/2011 вiд 01.02.11 6% 
3 ПАТ Мегабанк 12 698 637,26 грн. 452 436,54 USD 08/2011 вiд 06.09.11 6% 
Разом 339 655 892,26 грн.  
 
14. Векселi виданi 
На 31 грудня 2016 року та 31 грудня 2017 року векселi виданi включали (табл. 17). 
Таблиця 17 



(у тисячах гривень) 
31 грудня 2016р. 31 грудня 2017 р.  
Векселi виданi довгостроковi 0 0 
Векселi виданi короткостроковi 2 712 2 712 
Всього 2 712 2 712 
15. Зобов’язання з фiнансової оренди (лiзингу). 
На 31 грудня 2016 р. та 31 грудня 2017 р. зобов’язання з фiнансової оренди має вигляд (табл. 18):  
Таблиця 18 
(у тисячах гривень) 
31 грудня 2016 р. 31 грудня 2017 р. 
Довгостроковi зобов’язання з фiнансової оренди  
УнiКредитлiзинг 1 102 0 
«ОТП «Лiзинг» 707 950 
Разом зобов’язання з фiнансової оренди 1809 950 
16. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 
Торгова кредиторська заборгованiсть на 31 грудня 2016 р. та 31 грудня 2017 р. представлена таким 
чином (табл. 19): 
Таблиця 19 
(у тисячах гривень) 
31 грудня 2016 року 31 грудня 2017 року 
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 655829 952 705 
Кредиторська заборгованiсть перед страховою компанiєю 30 49 
Кредиторська заборгованiсть за транспортування 512 13 
Кредиторська заборгованiсть за електроенергiю та комунальнi послуги 1244 214 
Разом 657615 952 981 
17. Податки до сплати, крiм податку на прибуток 
Податки до сплати, крiм податку на прибуток на 31 грудня 2016 р. та 31 грудня 2017 р. складалися 
з такого (табл. 20): 
Таблиця 20 
(у тисячах гривень) 
31 грудня 2016 р. 31 грудня 2017 р. 
Податок на доходи фiзичних осiб 6075 5133 
Iншi податки 89 344 
Разом 6164 5477 
18. Виплати працiвникам i заборгованiсть за соцiальним страхуванням 
Заборгованiсть iз заробiтної плати на 31 грудня 2016 р. та 31 грудня 2017 р. становила 4 845 тис. 
грн. та 4 341тис. грн. вiдповiдно. 
Заборгованiсть за соцiальним страхуванням на 31 грудня 2016 р. та 31 грудня 2017 р. представлена 
таким чином (табл. 21): 
Таблиця 21 
(у тисячах гривень) 
31 грудня 2016 р. 31 грудня 2017 р. 
Внески на державне обов’язкове соцiальне страхування 1 022 827 
Iнше 0 0 
Разом 1 022 827 
19. Iнша кредиторська заборгованiсть 
Iнша кредиторська заборгованiсть на 31 грудня 2016 р. та 31 грудня 2017 р. представлена таким 
чином (табл. 22): 
Таблиця 22 
(у тисячах гривень) 
31 грудня 2016 р. 31 грудня 2017 р. 
Кредиторська заборгованiсть з одержаних авансiв 1081 3 698 
Кредиторська заборгованiсть з учасниками 0 0 



Iнша кредиторська заборгованiсть 25294 26 483 
Разом 26375 30 181 
20. Вiдстроченi податковi активи i зобов’язання 
У вiдповiдностi до ПКУ ставка оподаткування у 2017 роцi зафiксована на рiвнi 18 %. 
Станом на 31 грудня 2016 року, 31 грудня 2017 року Компанiя не розраховувала вiдстроченi 
податковi активи. Вiдстроченi податковi зобов’язання складають 681 тис. грн. 
21. Доходи вiд основної дiяльностi  
Доходи вiд основної дiяльностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року, 31 грудня 2017 року, 
представленi таким чином (табл. 23): 
Таблиця 23 
Види доходiв 2016 р. 2017 р. 
тис. грн. тис. грн. 
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї в Українi 
Доходи вiд реалiзацiї готової продукцiї (Україна) без ПДВ 287276 9582 
Доходи вiд реалiзацiї готової продукцiї (Експорт) 163690 74051 
Дохiд вiд транспортних послуг без ПДВ 22800 26445 
Дохiд вiд операцiйної оренди без ПДВ 4623 3105 
Дохiд вiд послуг по виготовленню продукцiї з давальницької сировини без ПДВ 46570 141566 
Наведена вище iнформацiя розкривається тiльки для зручностi користувачiв цiєї фiнансової 
звiтностi. 
Компанiя займається виробництвом та реалiзацiєю електричних лампочок та скляних колб. Обсяги 
виробництва супутньої продукцiї Компанiї не є значними, а реалiзацiї ламп, колб i супутньої 
продукцiї притаманнi подiбнi ризики та вигоди. Крiм того, Компанiя займається виробництвом в 
Українi. Ринкам, на яких Компанiя реалiзує свою продукцiю, притаманнi подiбнi ризики та вигоди.  
22. Адмiнiстративнi витрати 
Адмiнiстративнi витрати за 2016 i за 2017 роки складали (табл. 24): 
Таблиця 24 
2016 рiк 2017 рiк 
тис. грн. тис. грн. 
Амортизацiя та утримання основних засобiв 395 78 
Заробiтна плата та нарахування на зарплату 11404 14 641 
Матерiальнi витрати 320 1 187 
Вiдрядження 627 1 239 
Послуги страхування 772 312 
Аудит та iнформацiйнi послуги 3773 25 
Юридичнi та нотарiальнi витрати 1429 4 348 
Експертна оцiнка 89  
Обслуговування операцiй з цiнними паперами 8  
Банкiвське обслуговування 3753 5 529 
Послуги зв'язку 180 180 
Податки 0  
Iншi витрати 7366 1303 
Разом 30116 28 842 
23. Витрати на збут 
Витрати на збут за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року та за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 
року, складали (табл. 25): 
Таблиця 26 
2016 2017 
тис. грн. тис. грн. 
Амортизацiя та утримання основних засобiв 172 93 
Заробiтна плата та нарахування на зарплату 4 224 2 956 
Вiдрядження 907 438 
Iнформацiйнi послуги 31  



Витрати на рекламу та маркетинг 395  
Витрати на перевезення 12 773 3 744 
Страхування транспортних засобiв 9  
Агентська винагорода 293  
Матерiальнi витрати 148 293 
Iншi витрати 2 184 1 838 
Разом 21 136 9 362 
24. Iншi операцiйнi доходи i витрати 
Сума iнших операцiйних витрат i доходiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року та за рiк, що 
закiнчився 31 грудня 2017 року, представлена так (табл. 27): 
Таблиця 27 
2016 2017 
тис. грн. тис. грн. 
Iншi операцiйнi доходи  
Операцiйна курсова рiзниця 102 960 51 199 
Реалiзацiя iнших оборотних активiв 63 26 854 
Штрафи, пенi, неустойки 31 18 367 
2016 2017 
тис. грн. тис. грн. 
Доходи вiд списання кредиторської заборгованостi 390  
Утримання об’єктiв житлово-комунального i соцiально-культурного призначення 1 378 2 588 
Iншi операцiйнi доходи 230 604 9 662 
Разом iнших операцiйних доходiв 335 426 108 670 
Iншi операцiйнi витрати  
Операцiйна курсова рiзниця 182 796 93 055 
Реалiзацiя iнших оборотних активiв 149622 29 343 
Штрафи i пенi 0 1 587 
Утримання об’єктiв житлово-комунального i соцiально-культурного призначення 3 006 5 974 
Iншi операцiйнi витрати 15 815 7 768 
Разом iнших операцiйних витрат 351 239 137 727 
25. Фiнансовi витрати 
2016 2017 
тис. грн. тис. грн. 
Фiнансовi витрати 51774 51671 
26. Операцiї з пов’язаними особами 
26.1. Позики, наданi пов’язаним особам 
У 2017 роцi у Компанiї не надавалися позики пов’язаним особам.  
27. Управлiння фiнансовими ризиками 
Основнi фiнансовi зобов’язання Компанiї включають кредити i позики, кредиторську 
заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iншу кредиторську заборгованiсть, у т.ч. 
заборгованiсть за фiнансовою допомогою та векселями виданими, а також договори фiнансової 
гарантiї. Основною метою даних фiнансових зобов’язань є фiнансування операцiй Компанiї та 
надання гарантiй для пiдтримання її дiяльностi.  
У Компанiї є дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи i послуги, iнша дебiторська 
заборгованiсть, грошi, якi виникають безпосередньо в ходi її операцiйної дiяльностi. 
Компанiя схильна до кредитного ризику, ринкового ризику та ризику лiквiдностi. Компанiя 
схильна до валютного ризику, оскiльки основна частина її фiнансових зобов’язань деномiнована в 
iноземнiй валютi. 
У цiй примiтцi представлена iнформацiя про рiвень кожного iз зазначених ризикiв, про цiлi та 
полiтики Компанiї, про процеси оцiнки i управлiння ризиками. Бiльш детальна кiлькiсна 
iнформацiя розкрита у вiдповiдних примiтках до цiєї фiнансової звiтностi. 
Управлiнський персонал несе загальну вiдповiдальнiсть за створення структури управлiння 
ризиками i здiйснення нагляду за нею. 



Полiтики управлiння ризиками визначаються з метою виявлення i аналiзу ризикiв, з якими 
стикається Компанiя, встановлення належних лiмiтiв ризикiв i засобiв контролю за ними, 
монiторингу ризикiв i дотримання лiмiтiв. Полiтики i системи управлiння ризиками регулярно 
переглядаються з метою вiдображення змiн ринкових умов i дiяльностi Компанiї. 
Кредитний ризик. Компанiя схильна до кредитного ризику, який є ризиком того, що одна сторона 
фiнансового iнструменту зазнає збиткiв вiд невиконання iншою стороною своїх зобов’язань. 
виникнення кредитного ризику пов’язане з реалiзацiєю Компанiєю продукцiї на кредитних 
умовах, а також з iншими операцiями з контрагентами, якi призводять до виникнення фiнансових 
активiв. Максимальний розмiр кредитного ризику на звiтну дату наведений нижче у табл. 28: 
Таблиця 28 
(у тис. грн.) 
2016 р. 2017 р. 
Грошi та їх еквiваленти 483 1633 
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 515 616 433763 
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами 7 336 3328 
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 3930 268 
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 67 243 100478 
Iншi оборотнi активи 343 642 
Загальна сума кредитного ризику балансових фiнансових iнструментiв  
594 951 540112 
Максимальна сума кредитного ризику 594 951 540112 
З метою зменшення кредитного ризику Компанiя здiйснює регулярний монiторинг непогашеної 
дебiторської заборгованостi клiєнтiв. Необхiднiсть визнання знецiнення дебiторської 
заборгованостi аналiзується на кожну звiтну дату за окремими дебiторами.  
Компанiя не має майна, переданого йому в заставу в якостi забезпечення заборгованостi, що 
пiдлягає погашенню. Компанiя оцiнює концентрацiю ризику вiдносно дебiторської заборгованостi 
за продукцiю, товари, роботи, послуги як середню. 
Нижче наводиться класифiкацiя дебiторської заборгованостi за строками непогашення станом на 
31 грудня 2017 року (табл. 29): 
Таблиця 29 
(у тис. грн.) 
Всього на 31.12.2017 р. в т.ч. за строками непогашення 
до 12 мiсяцiв вiд 12 до  
18 мiсяцiв вiд 18 до  
36 мiсяцiв 
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 433763 23419 86563 323781 
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 100478 66660 33677 141 
Ринковий ризик. Ринковий ризик – це ризик того, що змiни ринкових цiн, зокрема, обмiнних 
курсiв iноземних валют та вiдсоткових ставок, негативно вплинуть на прибуток Компанiї або на 
вартiсть її фiнансових iнструментiв. Мета управлiння ринковим ризиком полягає у тому, щоб 
контролювати схильнiсть до ринкового ризику та утримувати його у допустимих нормах. 
Компанiя встановлює допустимий рiвень ризику, який постiйно вiдслiдковується. Але 
використання такого пiдходу не запобiгає збиткам понад встановленого рiвня у випадку значних 
ринкових коливань. 
Валютний ризик. Компанiя схильна до валютного ризику, здiйснюючи операцiї залучення позик та 
реалiзацiї продукцiї у валютi, що є вiдмiнною вiд функцiональної валюти Компанiї – української 
гривнi. Вказанi операцiї вираженi в основному в доларах США, євро, росiйських рублях та iн. 
Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi – це ризик того, що пiдприємство зiштовхнеться з певними 
труднощами при виконаннi своїх фiнансових зобов’язань. Компанiя щодня схильна до цього 
ризику у зв’язку з вимогами вiдносно використання її вiльних грошових коштiв. Управлiння 
ризиком лiквiдностi здiйснюється Компанiєю щомiсячно за допомогою аналiзу прогнозiв 
грошових потокiв Компанiї на майбутнi перiоди. За розрахунками загальний коефiцiєнт 
лiквiдностi (платоспроможностi) Компанiї станом на 31.12.2015 р. та 31.12.2016 р. становить 0,749 



та 0,760 проти оптимального значення 1,0-2,0, вiдповiдно, при такому рiвнi абсолютної лiквiдностi 
Компанiя може несвоєчасно проводити розрахунки зi своїми боргами.  
28. Управлiння капiталом 
Компанiя розглядає статутний капiтал, прибуток i позиковий капiтал як основнi джерела 
формування капiталу. Також Компанiя може погашати заборгованiсть за допомогою кредитiв, 
наданих акцiонерами, чи шляхом зовнiшнього фiнансування. Завданням Компанiї при управлiннi 
капiталом є забезпечення здатностi продовжувати функцiонувати на безперервнiй основi з метою 
одержання прибутку для акцiонерiв i вигiд для iнших зацiкавлених осiб, а також для забезпечення 
фiнансування Компанiї. 
Керiвництво постiйно контролює структуру капiталу Компанiї та може коригувати свою полiтику 
та цiлi управлiння капiталом з урахуванням змiн в операцiйному середовищi, тенденцiях ринку або 
стратегiї розвитку. 
Керiвник М. А. Костiв 
Головний бухгалтер Б. Б. Хамуляк 
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