
Титульний аркуш 

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

Генеральний 
директор-голова 

правлiння 
      

Костiв М.А. 
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

М.П. 
29.04.2016 

(дата) 
 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2015 рік 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Публiчне акцiонерне товариство "Iскра" 
2. Організаційно-правова форма 
Публічне 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 29.04.2016 

 (дата) 
2. Річна інформація 
опублікована у 

Вiдомостi Нацiональної комiсiї цiнних паперiв та 
фондового ринку №83   29.04.2016 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)   (дата) 

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

в мережі 
Інтернет 29.04.2016 

  (адреса сторінки)   (дата) 

Зміст 

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


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 X 



осіб, послугами 
яких 
користується 
емітент 
12. Відомості про цінні папери емітента: 
1) інформація 
про випуски 
акцій емітента 

X 

2) інформація 
про облігації 
емітента  

3) інформація 
про інші цінні 
папери, 
випущені 
емітентом 

 

4) інформація 
про похідні цінні 
папери  

5) інформація 
про викуп 
власних акцій 
протягом 
звітного періоду 

 

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

X 

2) інформація 
щодо вартості 
чистих активів 
емітента 

X 

3) інформація 
про зобов'язання 
емітента 

X 

4) інформація 
про обсяги 
виробництва та 
реалізації 
основних видів 
продукції 

X 

5) інформація 
про собівартість 
реалізованої 
продукції 

X 

15. Інформація 
про забезпечення 
випуску  



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

X 

17. Інформація 
про стан 
корпоративного 
управління 

X 

18. Інформація 
про випуски 
іпотечних 
облігацій 

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 
1) інформація 
про розмір 
іпотечного 
покриття та його 
співвідношення з 
розміром (сумою) 
зобов'язань за 
іпотечними 
облігаціями з 
цим іпотечним 
покриттям 

 

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

 

3) інформація 
про заміни  



іпотечних 
активів у складі 
іпотечного 
покриття або 
включення 
нових іпотечних 
активів до 
складу 
іпотечного 
покриття 
4) відомості про 
структуру 
іпотечного 
покриття 
іпотечних 
облігацій за 
видами 
іпотечних 
активів та інших 
активів на 
кінець звітного 
періоду 

 

5) відомості щодо 
підстав 
виникнення у 
емітента 
іпотечних 
облігацій прав на 
іпотечні активи, 
які складають 
іпотечне 
покриття 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. Звіт про стан 
об'єкта 
нерухомості (у 
разі емісії 
цільових 
облігацій 
підприємств, 
виконання 
зобов'язань за 

 



якими 
здійснюється 
шляхом передачі 
об'єкта (частини 
об'єкта) 
житлового 
будівництва) 

33. Примітки 

1. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, так як 
корпоративний секретар в товариствi вiдсутнiй; 
2. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, так як таке в товариствi 
вiдсутнє; 
3. Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй 
емiтента вiдсутня; 
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 
аппери не випускалися; 
8. Iнформацiя про викуп власних акцiй вiдсутня, так як викуп власних 
акцiй за звiтнiй перiод не здiйснювався; 
9. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв 
вiдсутня, так як борговi цiннi паепри не випускалися; 
10. Iнформацiя про випуск iпотечних облiгацiй вiдсутня, так як iпотечнi 
облiгацiї не випускалися; 
11. 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; 
12. 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; 
13. 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; 
14. Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за 
видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду 
вiдсутнi, так як iпотечнi облiгацiї вiдсутнi; 
15. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, атк як 
iпотечнi сертифiкати не випускалися; 
16. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, так як вiдсутнi 
iпотечнi активи, а тому i вiдсутнiй даний реєстр; 
17.Iнформацiя про основнi вiдомостi про ФОН вiдсутня, атк як ФОН в 
товариствi не створювався; 
18. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, так як ФОН не 
створювався; 
19. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, так 
як ФОН не створювався; 
20. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, так як ФОН не 
створювався; 



21. Правила ФОН вiдсутнi, так як ФОН не створювався; 
22. 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 
Публiчне акцiонерне товариство "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) 
1901 
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 
Публiчне акцiонерне товариство "Укрсоцбанк"" 
2) МФО банку 
300023 
3) поточний рахунок 
26009010736878 
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті 



Публiчна акцiонерне товариство "Укрсоцбанк" 
5) МФО банку 
300023 
6) поточний рахунок 
26009010736919 

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 

роздрiбна торгiвля алкогольними 
напоями 

АЕ 
№548494 16.10.2014 

Головне управлiння 
Мiндоходiв у 
Львiвськiй областi 
Мiнiстерство 
доходiв i зборiв 
України 

25.10.2015 

Опис Емiтент продовжено доз-вiл на роздрiбну торгiвлю 
алкогольними напоями 

  

роздрiбна торгiвля алкогольними 
напоями 

АЖ № 
003966 22.10.2015 

Головне 
управлшiння ДФС у 
Львiвськiй областi 
Денржавна 
фiскальна служба 
України 

25.10.2016 

Опис Емiтент має намiр продовжувати дозвiл щодо 
роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями 

  

роздрiбна торгiвля тютюновими 
виробами 

АЕ № 
556488 16.10.2014 

Головне управлiння 
Мiндоходiв у 
Львiвськiй областi 
Мiнiстерство 
доходiв i зборiв 
України 

25.10.2015 

Опис Емiтент продовжив дозвiл на роздрiбну торгiвлю 
тютюновими виробами 

  

роздрiбна торгiвля тютюновими 
виробами 

АЖ № 
003965 22.10.2015 

Головне управлiння 
ДФС у Льiвськiй 
областi Державна 
фiскальна служба 
Украни 

25.10.2016 

Опис Емiтент планує продовження дозволу щодо роздрiбної 
торгiвлi тютюновими виробами 

  
перевезення небезпечних вантажiв 
залiзничним транспортом 458 04.12.2015 Державна iнспекцiя 

України з безпеки Необмежена 



на наземному 
транспортi 
(Укртрансiнспекцiя) 

Опис 
Емiтент планує продогвжувати дозвiл щодо 
перевезення небезпечних вантажiв залiзничним 
транспортом 

  

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб 

1) найменування 
ТзОВ “Гелiос” “HELIOS” Sp.z o.o. 
2) організаційно-правова форма 
240 
3) код за ЄДРПОУ 
0000323946 
4) місцезнаходження 
Польша, Шльонське воєводство, м. Катовiце, вул. 1 Мая, № 11/13, поштовий код 40-224 
5) опис 
Форма участi: засновник. Вiдсоток акцiй, що належать емiтенту: 91,05. 
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, Прав, що належать 
емiтенту: входить в склад Наглядової ради. 
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. 
1) найменування 
ТзОВ “Лендком” 
2) організаційно-правова форма 
240 
3) код за ЄДРПОУ 



32248796 
4) місцезнаходження 
01103, м. Київ, Залiзничне шосе, будинок 21 
5) опис 
Форма участi: засновник. Вiдсоток акцiй, що належать емiтенту: 19. 
1) найменування 
ТзОВ “Спектргаз” 
2) організаційно-правова форма 
240 
3) код за ЄДРПОУ 
39258250 
4) місцезнаходження 
79066, м. Львiв, вул. Вулецька, 14 
5) опис 
Форма участi: засновник. Вiдсоток акцiй, що належать емiтенту: 9 

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

Найменування 
юридичної особи 

засновника та/або 
учасника 

Код за ЄДРПОУ 
засновника 

та/або учасника 
Місцезнаходження 

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

учаснику (від загальної 
кількості) 

ФДМУ 00032945 01133Україна Київ 
Кутузова,18/9 0.000000 

Прізвище, ім"я, по 
батькові фізичної 

особи 

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

паспорт* 

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

учаснику (від загальної 
кількості) 

Усього 0.000000 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. 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 
Крiскон Лiмiтед (предст.- юр.особи Орест Ляйєр) 
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
96115 
4) рік народження** 
0 
5) освіта** 
 



6) стаж роботи (років)** 
0 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
17.03.2014 до вiдкликання 
9) Опис 
Права та обовязки: 
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi 
з дiяльнiстю Товариства;  
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення 
та про 
включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових 
Загальних зборiв;  
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв 
вiдповiдно до Статуту 
Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»; 
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;  
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних 
паперiв;  
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про 
акцiонернi товариства»;  
8) обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу; 
9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, 
встановлення розмiру їх винагороди; 
10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд 
здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження 
голови виконавчого органу; 
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;  
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України 
«Про акцiонернi товариства»;  
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, 
встановлення розмiру оплати його послуг;  
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, 
порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною 
другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»;  
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про 
проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про 
акцiонернi товариства» та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 
цього Закону;  
16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших 
об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;  
17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону 
України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або 
перетворення Товариства; 
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених 
частиною першою статтi 70 Закону України «Про акцiонернi товариства»;  
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття 
ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або 
викупу акцiй;  
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов 
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв 



Товариства, зберiгача, депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що 
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  
22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою 
(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 
Закону України «Про акцiонернi товариства»; 
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно 
iз Статутом Товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй 
документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. 
Винагорода посадовiй особi-Головi Наглiдової ради не виплачувалася.  
Посадова ососба не погашеної удимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Повноваження припинено з 03.04.15р. згiдно рiшення наглшядово ради. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 
ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у 
описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 
1) посада 
Член Наглядової ради 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Сiфонт Холдiнгз Лiмiтед (предст.-юр.особи Зiгрфрiд Берн Пiльц) 
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
93789 
4) рік народження** 
0 
5) освіта** 
 6) стаж роботи (років)** 
0 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
17.04.2014 до вiдкликання 
9) Опис 
Права та обовязки: 
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi 
з дiяльнiстю Товариства;  
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення 
та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових 
Загальних зборiв;  
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв 
вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про 
акцiонернi товариства»; 
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;  
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних 
паперiв;  
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про 
акцiонернi товариства»;  
8) обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу; 
9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, 
встановлення розмiру їх винагороди; 
10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд 



здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження 
голови виконавчого органу; 
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;  
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України 
«Про акцiонернi товариства»;  
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, 
встановлення розмiру оплати його послуг;  
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, 
порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною 
другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»;  
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про 
проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про 
акцiонернi товариства» та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 
цього Закону;  
16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших 
об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;  
17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону 
України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або 
перетворення Товариства; 
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених 
частиною першою статтi 70 Закону України «Про акцiонернi товариства»;  
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття 
ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або 
викупу акцiй;  
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов 
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв 
Товариства, зберiгача, депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що 
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  
22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою 
(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 
Закону України «Про акцiонернi товариства»; 
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно 
iз Статутом Товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй 
документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. 
Винагорода посадовiй особi не виплачувалася.  
Посадова ососба не погашеної удимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
З 03.04.15 вiдвовiдно до рiшення наглядової радщи обрано на посаду голови наглядової ради. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 
ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у 
описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 
1) посада 
Член Наглядової ради 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Росiнанте Ентерпрайзес (предст.-юр.особи Козiброда Ярослав Iванович) 
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
93887 
4) рік народження** 
0 
5) освіта** 
 



6) стаж роботи (років)** 
0 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
29.04.2015 до переобрання 
9) Опис 
Юрид ична особа перебувала на посадi з 17.04.14р. Повноваження припинено згiдно рiшення 
загальних 
зборiв вiд 29.04.15р. 
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв та рiшення Наглядової ради вiд 29.04.2015р. обрано 
на посаду  
члена Наглядової ради - ПАТ "Iскра" Росiнанте Ентерпрайзес Лiмiтед.Винагороди (в т.ч. у 
натуральнiй формi) 
не отримувало. Повноваження та обовязки визначенi у Статутi товариства. Непогашеної 
судимостi за посадовi чи корисливi злочини - немає. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 
ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у 
описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 
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) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
КВ 029955 04.12.1998 Галицьким РВЛМУУМВС України у Львiвськiй областi 
4) рік народження** 
1976 
5) освіта** 
Вища 
6) стаж роботи (років)** 
36 
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) 
30.04.2015 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. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 
ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у 
описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 
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) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
КА 945029 09.08.1998 Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi 
4) рік народження** 
1960 
5) освіта** 
Вища 
6) стаж роботи (років)** 
37 
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 пребувала 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. 
Посади на  
будь - яких iнших пiдприємствах не обiймає. Повноваження та обов"язки визначенi у Статутi 
та у внутрiшнiх документах товариства. Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi 
злочини - немає.  

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



ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у 
описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 
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) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
КА 794572 21.04.1998 Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi 
4) рік народження** 
1966 
5) освіта** 
Вища 
6) стаж роботи (років)** 
32 
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 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 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. 

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



ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у 
описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 
1) посада 
Голова Правлiння – Генеральний директор 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Костiв Мирон Андрiйович 
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
КА 418706 21.04.1997 Галицьким РВЛМУУМВС України у Львiвськiй областi 
4) рік народження** 
1967 
5) освіта** 
Вища 
6) стаж роботи (років)** 
25 
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"зки: 
Генеральний директор органiзовує i здiйснює оперативне керiвництво поточною дiяльнiстю 
Правлiння. Генеральний 
директор обирається Наглядовою Радою i вважається таким, що вступив на посаду з моменту 
пiдписання з ним трудового 
контракту. Генеральний директор дiє вiд 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 100 000 (Сто) 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. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 
ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у 
описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 
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) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
КА 375587 05.04.1997 Личакiвським РВЛМУУМВС України у Львiвськiй областi 
4) рік народження** 
1980 
5) освіта** 
Вища 
6) стаж роботи (років)** 
10 
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 вiдкликання 
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. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 
ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у 
описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 
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) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
КА 474441 20.06.1997 Франкiвським РВЛМУУМВС України у Львiвськiй областi 
4) рік народження** 
1950 
5) освіта** 
Вища 
6) стаж роботи (років)** 
42 
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. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 
ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у 
описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 
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) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
СС 500283 23.03.1998 Калузьким МВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй областi 
4) рік народження** 
1970 
5) освіта** 
Вища 
6) стаж роботи (років)** 
25 
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. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 
ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у 
описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 
1) посада 
Член Правлiння - Директор бiзнес-одиницi виробничого пiдроздiлу «Скляний завод» 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Рабець Вiктор Мирославович 
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
КА 410462 14.04.1997 Галицьким РВЛМУУМВС України у Львiвськiй областi 
4) рік народження** 
1972 
5) освіта** 
Вища 
6) стаж роботи (років)** 
13 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
Фiнансовий директор-Головний бухгалтер ВАТ «Iскра» 
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
16.12.2010 до вiдкликання 
9) Опис 
Повноваження та обов'язки: 
1.По узгодженню iз Генеральним директором призначає на посаду керiвникiв пiдроздiлу, 



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 
виробничого пiдроздiлу 
4.Затверджує правила, процедури, положення, посадовi iнструкцiї. 
б. Розробка стратегiї розвитку пiдприємства. 
7. Пошук нових напрямкiв розвитку скляного виробництва. 
8.Пошук сучасних технологiй виготовлення традицiйних та перспективних 
(майбутнiх)джерел свiтла. 
9.Супровiд проектiв, якi впроваджує пiдприємство. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття винагороди, 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. 
Вiдповiдно до рiшення наглядової ради товариства 09.09.15 припинено повноваження. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 
ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у 
описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 
1) посада 
Член правлiння - Директор бiзнес-одиницi «Представництва» 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Щудло Орест Ярославович 
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
КА 260880 11.10.1996 Личакiвським РВЛМУУМВС України у Львiвськiй областi 
4) рік народження** 
1971 
5) освіта** 
Вища 
6) стаж роботи (років)** 
26 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
ВАТ «Iскра» - заступник директора «Продажi» 
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
18.11.2011 до вiдкликання 
9) Опис 
Права та обовязки: 
1. Забезпечувати рентабельну, беззбиткову дiяльнiсть представництва. 
2. Розробляти стратегiю розвитку представництва з урахуванням стратегiї Товариства й 
особливостей регiону. 
3. Забезпечувати представництво необхiдними ресурсами в рамках затвердженого бюджету. 
4. Органiзовувати нормальну взаємодiю з органами влади й iншими зовнiшнiми структурами 
у регiонi. 
5. Пiдвищувати продуктивнiсть працi i рiвень заробiтної плати спiвробiтникiв за рахунок 
оптимiзацiї бiзнес – процесiв, сполучення функцiй, пiдвищення квалiфiкацiї спiвробiтникiв i 



зменшення їхньої чисельностi (до необхiдної при нормуваннi затрат працi). 
6. Здiйснювати рацiональний розподiл обов’язкiв мiж працiвниками представництва, подiл 
функцiй, задач, дiй. 
7. Визначати прiоритети i черговiсть виконання поставлених задач. 
8. Контролювати роботу пiдлеглих по затверджених звiтних документах. 
9. Органiзовувати i проводити з колективом щоденнi оперативки, щотижневi i щомiсячнi 
наради по пiдведенню пiдсумкiв i постановцi нових цiлей, задач на наступний перiод роботи. 
10. Пiдтримувати необхiдний рiвень трудової i виконавської дисциплiни. 
11. Органiзовувати оптимальну взаємодiю пiдлеглого йому колективу з iншими пiдроздiлами 
Товариства. 
12. Контролювати роботу з пiдтримки i розвитку клiєнтської та партнерської мережi. 
13. Пiдтримувати i розвивати рiвень лояльностi клiєнтiв та партнерiв. 
14. Налагоджувати спiвпрацю з фiнансовими установами (банками, лiзинговими компанiями, 
кредитними спiлками, страховими компанiями, тощо). 
15. Здiйснювати операцiї по укладенню договорiв на користь фiнансових установ. 
16. Залучати фiнансовi установи до спiвпрацi з Товариством. 
17. Забезпечувати консультацiї та супровiд фiнансових установ по питаннях страхового 
покриття 
18. Регулярно вести i надавати звiти про пророблену роботу за перiод. 
19. Брати участь у пiдборi i навчаннi персоналу. 
20. Брати участь в атестацiї спiвробiтникiв по закiнченню iспитового термiну. 
21. Визначати можливiсть i способи застосування прийнятої на представництвом системи 
заохочень i стягнень. 
22. Вживати заходи по запобiганню i лiквiдацiї конфлiктних ситуацiй у довiреному йому 
колективi. 
23. Доводити до вiдома працiвникiв представництва поставленi перед ними завдання, 
перевiряти готовнiсть до вирiшення поставлених завдань, розподiляти дiлянки роботи мiж 
ними. 
24. Здiйснювати необхiднi дiловi, iмiджевi контакти з бiзнесовими колами та органами 
державної виконавчої влади. 
25. Перевiряти забезпеченiсть представництва матерiально-технiчними, iнформацiйними 
ресурсами, необхiдними для виконання поставлених завдань, запобiгати простоям, аварiям, 
тимчасовим зупинкам роботи. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття винагороди. 
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. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 
ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у 
описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 
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) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
КА 850720 20.08.1998 Галицьким РВЛМУУМВС України у Львiвськiй областi 
4) рік народження** 
1974 
5) освіта** 
Вища 



6) стаж роботи (років)** 
26 
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 вiдкликання 
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. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 
ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у 
описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 
1) посада 
Член Правлiння – Директор бiзнес-одиницi «Продажi» 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Звiрко Олеся Василiвна 
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
АЮ 080733 03.11.2008 Ратнiмським РВ УМВС України у Волинськiй областi 
4) рік народження** 
1983 
5) освіта** 
Вища 



6) стаж роботи (років)** 
11 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
ПАТ «Iскра» - Менеджер з експорту бiзнес-одиницi «Продажi» 
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
11.06.2011 До вiдкликання 
9) Опис 
Повноваження та обов'язки: 
1 .Органiзовує, керує та контролює забезпечення товариства матерiальними ресурсами, 
проведенням маркетингових дослiджень, зберiгання та збут готової продукцiї.  
2.3дiйснює органiзацiю, керiвництво, контроль за роботою пiдлеглих йому пiдроздiлiв та 
осiб. З.Своєчасно, ефективно i повно забезпечує виробничi i допомiжнi пiдроздiли 
товариства, сировиною, комплектуючими та запасними частинами, матерiалами для потреб 
виробництва i управлiння. 
4.Органiзовує i проводить роботу з дослiдженням характеристики ринку продукцiї 
товариства, особливостей ринку по регiонах, територiях по Українi та за її межами, що 
можуть мати вплив на обсяги продажу. 
5. Очолює роботу по створенню системи збуту готової продукцiї, пошуку нових ринкiв, 
вивченню дiлової репутацiї партнерiв-дилерiв, окремих покупцiв. 
6. Обрганiзовує, керує i контролює виконання планiв реалiзацiї продукцiї. Забезпечує 
необхiдний рiвень запасiв, органiзовує вiдвантаження та транспортування продукцiї, 
матерiалiв у вiдповiдностi з договорами та замовленнями.  
7. 3абезпечує своєчасне складання встановлених звiтiв про виконання планiв збуту готової 
продукцiї, матерiально-технiчного постачання, маркетингу.  
8. Здiйснює набiр, навчання i оцiнку персоналу для досягнення високого рiвня квалiфiкацiї i 
продуктивностi працi працiвникiв.  
Посадова особа не надала дозволу про розголошення iнформацiї щодо виплати винагорогди, 
не обiймає  
посапди на будь - якому iншому пiдприємствi, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 
ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у 
описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 
1) посада 
Член Правлiння – Директор бiзнес-одиницi «Медична технiка» 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Кiзима Ярослав Володимирович 
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
КА 902407 18.09.2013 Франкiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi 
4) рік народження** 
1982 
5) освіта** 
Вища 
6) стаж роботи (років)** 
10 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
ПАТ «Львiвський завод радiоелектронної медичної апаратури» комерцiйний директор 



8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
11.11.2013 до вiдкликання 
9) Опис 
Повноваження та обов'язки: 
1.Визначає, формулює, планує, здiйснює i координує всi види дiяльностi по напрямку 
медичної технiки. 
2.Визначає напрями розвитку медичної технiки, формування цiнової полiтики, виробничих 
планiв, збуту, зовнiшньоекономiчної дiяльностi. 
З.Направляє дiяльнiсть персоналу на досягнення високих економiчних та фiнансових 
результатiв. 
4.Вирiшує всi питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих 
органiзацiйно-господарських iншим функцiй 
iншим посадовим особам: заступникам керiвника. 
5. Забезпечує вiдповiднiсть продукцiї вимогам по якостi з метою задоволення потреб 
замовникiв i споживачiв, забезпечує створення умов щодо пiдвищення продуктивностi працi, 
ефективностi виробництва, впроваджує новi технологiї, здiйснює органiзацiю працi, 
виробництва i управлiння та удосконалення господарського механiзму. 
6. Здiйснює набiр, навчання i оцiнку персоналу для досягнення високого рiвня квалiфiкацiї i 
продуктивностi працi працiвникiв.  
Посадова особа не надала згоди на розголошення iнформацiї про виплату винагороди.  
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Посадова особа пребувала на посадi з 12.11.13р Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради 
товариства 
з 09.09.15 припинено повноваження. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 
ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у 
описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 
1) посада 
Член Правалiння - директор БО "Науково - виробничий пiдроздiл СДСiЕП" ПАТ "Iскра" 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Блаженко Микола Ярославович 
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
КА 577592 30.09.1997 Франкiвський РВУМВС України у Львiвськiй областi 
4) рік народження** 
1977 
5) освіта** 
Вища 
6) стаж роботи (років)** 
19 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
директор технiчний БО "Науково - виробничий пiдроздiл СДСiЕП" ПАТ "Iскра" . 
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
10.09.2015 до переобрання 
9) Опис 
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради вiд 09.09.15 особу призначено на посаду члена 
правлiння з 10.09.15. 



Винагороди (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував, посади на будь - яких iнших 
пiдприємствах не обiймає. Повноваження та обовязки визначеннi у Статутi товариства та у 
внутрiшнiх документах товариства. Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi злочини 
у посадової особи емiтента немає. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 
ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у 
описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 
1) посада 
Голова Наглядової ради ПАТ "iСКРА" 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Сiфонт Холдiнгз Лiмiтед 
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
93789 
4) рік народження** 
0 
5) освіта** 
 6) стаж роботи (років)** 
0 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
29.04.2015 до переобрання 
9) Опис 
Особа перебувала на посадi з 03.04.2015р. Рiшенням загалтьних зборiв припинено 
повеноваження 29.04.15р. 
Вiдовiдно до Рiшення Загальних зборiв та рiшення Наглядово ради вiд 29.04.15 р. прийнято 
рiшення про  
обрання Головою Наглядової ради ПАТ "Iскра" - Сiфонт Холдiнгс Лiмiтед. Винагороди (в 
т.ч. у натуральнiй  
формi) не отримувало. Повноваження та обовязки визначенi у Статутi товариства. 
Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi злочини - немає. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 
ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у 
описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 
1) посада 
член Наглядової ради 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Крiскрн Лiмiтед 
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
96115 
4) рік народження** 
0 
5) освіта** 
 6) стаж роботи (років)** 



0 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
29.04.2015 до переобрання 
9) Опис 
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв та рiшення Наглядогвої ради товариства вiд  
29.04.2015р. обрано на посаду членом Наглядової ради ПАТ "iСКРА" - Крiскон Лiмiтед. 
Винагороди (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримувало. Повноваження та обогвязки 
визначенi у Статутi товариства. Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi злочини - 
немає. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 
ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у 
описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, 
ім'я, по 

батькові 
посадової 
особи або 

повне 
найменува

ння 
юридичної 

особи 

Паспортні 
дані 

фізичної 
особи 
(серія, 
номер, 
дата 

видачі, 
орган, 
який 

видав)* 
або код за 
ЄДРПОУ 
юридично

ї особи 

Кількі
сть 

акцій 
(штук) 

Від 
загально

ї 
кількості 
акцій (у 
відсотка

х) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явн

ика 

привілейо
вані 

іменні 

привілейо
вані на 

пред'явни
ка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Член 
Наглядо
вої ради 

Крiскон 
Лiмiтед 
(предст.- 
юр.особи 
Орест 
Ляйєр) 

96115 349771
3 

9.9694950
6 

34977
13 0 0 0 

Голова 
Наглядо
вої ради 

Сiфонт 
Холдiнгз 
Лiмiтед 
(предст.-
юр.особи 
Зiгрфрiд 
Берн 
Пiльц) 

93789 346628
1 

9.8799047
57 

34662
81 0 0 0 

Член 
Наглядо
вої ради 

Росiнанте 
Ентерпрайз
ес (предст.-
юр.особи 

93887 332054
0 

9.4645006
97 

33205
40 0 0 0 



козiброда 
Ярослав 
Iванович) 

Голова 
правлiнн
я 

Костiв 
Мирон 
Андрiйович 

КА 418706 
21.04.1997 
Галицьким 
РВЛМУУ
МВС 
України у 
Львiвськiй 
областi 

773672 2.205189 77367
2 0 0 0 

Член 
правлiнн
я 

Костєєв 
Володимир 
Володимир
ович 

КА 474441 
17.06.1997 
Франкiвсь
ким 
РВЛМУУ
МВС 
України у 
Львiвськiй 
областii 

0 0 0 0 0 0 

Член 
Правлiн
ня 

Бойчук 
Вiталiй 
Романович 

СС 500283 
25.03.1998 
Калузьким 
МВ УМВС 
України в 
Iвано-
Франкiвсь
кiй областi 

0 0 0 0 0 0 

Член 
Правлiн
ня 

Рабець 
Вiктор 
Мирославо
вич 

КА 410462 
14.04.1997 
Галицьким 
РВЛМУУ
МВС 
України у 
Львiвськiй 
областi 

0 0 0 0 0 0 

Член 
Правлiн
ня 

Хамуляк 
Богдана 
Богданiвна 

КА 375587 
03.04.1997 
Личакiвськ
им 
РВЛМУУ
МВС 
України у 
Львiвськiй 
областi 

0 0 0 0 0 0 

Член 
Правлiн
ня 

Щудло 
Орест 
Ярославови
ч 

КА 260880 
11.10.1996 
Личакiвськ
им 
РВЛМУУ
МВС 
України у 
Львiвськiй 

0 0 0 0 0 0 



областi 

Член 
Правлiн
ня 

Андрусеви
ч Валерiй 
Олександро
вич 

КА 850720 
26.06.1998 
Галицьким 
РВЛМУУ
МВС 
України у 
Львiвськiй 
областi 

0 0 0 0 0 0 

Член 
Правлiн
ня 

Кiзима 
Ярослав 
Володимир
ович 

КА 902407 
22.09.2013 
Франкiвсь
ким РВ 
ЛМУ 
УМВС 
України у 
Львiвськiй 
областi 

0 0 0 0 0 0 

Член 
Правлiн
ня 

Звiрко 
Олеся 
Василiвна 

АЮ 
080733 
24.11.2008 
Ратнiмськ
им РВ 
УМВС 
України у 
Волинськi
й областi 

0 0 0 0 0 0 

Голова 
Ревiзiйн
ої 
комiсiї - 
Директо 

Лелюх 
Петро 
Iванович 

КВ 029955 
04.12.1998 
Галицьким 
РВЛМУУ
МВС 
України у 
Львiвськiй 
областi 

375 0.0011 375 0 0 0 

Член 
Ревiзiйн
ої 
комiсiї 

Фарина 
Нестор 
Васильович 

КА 794572 
21.04.1998 
Залiзнични
м 
РВЛМУУ
МВС 
України у 
Львiвськiй 
областi 

693 0.0020 693 0 0 0 

Член 
Ревiзiйн
ої 
комiсiї 

Шило 
Галина 
Василiвна 

КА 945029 
11.08.1998 
Галицьким 
РВ ЛМУ 
УМВС 
України у 
Львiвськiй 
областi 

0 0 0 0 0 0 

Член Блаженко КА 577592 0 0 0 0 0 0 



правлiнн
я-
директо
р О 
"Науков
о-
виробни
чий 
пiдроздi
л 
СДСiЕП
" 

Микола 
Ярославови
ч 

30.09.1997 
Франкiвсь
кий 
РВУМВС 
України у 
Львiвсьiй 
областi 

Усього 110592
74 

31.522189
514 

11059
274 

0 0 0 

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

VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних 
зборів* 

чергові позачергові 
X  

Дата 
проведення 29.04.2015 

Кворум 
зборів** 62.65 

Опис 

Порядок денний: 
1. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв 
товариства. 
2. Обрання голови та секретарiату загальних зборiв акцiонерiв товариства. 
3. Затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв товариства. 
4. Звiт Генерального директора – Голови правлiння про господарську 
дiяльнiсть Товариства за 2014 рiк та визначення основних напрямкiв 
дiяльностi на 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 
5. Звiт Наглядової Ради за результатами роботи в перiод мiж загальними 
зборами. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 
6. Звiт Ревiзiйної комiсi ї за пiдсумками перевiрки дiяльностi Товариства у 
2014 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 
7. Затвердження рiчного звiту Товариства та розподiл прибутку (збиткiв) 
Товариства з урахуванням вимог, передбачених ЗУ «Про акцiонернi 
товариства». 
8.Припинення повноважень та обрання Генерального директора Товариства. 
9. Припинення повноважень та обрання членiв Наглядової ради. 
10. Припинення повноважень та обрання членiв Ревiзiйної комiсiї. 
З усiх питань порядку денного було прийнято рiшення. 

 

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 23.09.2006 
Міжміський код та телефон (044)3777016 
Факс (044)2791322 
Вид діяльності Обслуговування 

випуску акцiй 
Опис ПАТ«НДУ-

обслуговує випуск 
акцiй ПАТ «Iскра» 
Договiр про 
обслуговування 
випуску цiнних 
паперiв  

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

Товариство з 
обмеженою 
вiдповiдальнiстю 
Аудиторська фiрма 
«УкрЗахiдАудит» 

Організаційно-правова форма Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 2083340 
Місцезнаходження 79011 Україна 

Львівська Галицький 
м.Львiв Рутковича,7, 
офiс 11а 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0541 
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата 

України 
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2006 
Міжміський код та телефон (032)2256870 
Факс (032)2256880 
Вид діяльності Аудиторськi послуги 

емiтенту 
Опис Аудиторською 

фiрмою 
«УкрЗахiдАудит» 
згiдно з договором 



№ 22 вiд 22.10.2015 
року проведена  
перевiрка з метою 
пiдтвердження 
достовiрностi, 
повноти i 
вiдповiдностi 
чинному 
законодавству 
та нормативним 
документам даних 
бухгалтерського 
облiку i фiнансової 
звiтностi за 2015 р. 
Роботи були  
розпочатi 17.11.2015 
року та закiнченi 
20.04.2016 року., про 
що  
складений акт 
приймання-здачi 
виконаних робiт. 

 
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 
ПАТ «Iскра»  
№ 4-161 вiд 
31.03.2015 р. про 
обслуговування 
рахунку ву 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 15.12.2009 
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, с 
трахування 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 10.01.2005 
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 
реєст
рації 
випус

ку 

Номер 
свідоц

тва 
про 

реєстр
ацію 

випуск
у 

Наймену
вання 

органу, 
що 

зареєстру
вав 

випуск 

Міжнародн
ий 

ідентифіка
ційний 
номер 

Тип 
цінного 
паперу 

Форма 
існування 
та форма 
випуску 

Номіна
льна 

вартіст
ь акцій 

(грн) 

Кільк
ість 

акцій 
(штук

) 

Загаль
на 

номіна
льна 

вартіст
ь (грн) 

Частка 
у 

статут
ному 

капіта
лі (у 

відсот
ках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

08.10.
2010 

78/13/1
/10 ДКЦПФР UA 

4000107148 

Акція 
проста 
бездокуме
нтарна 
іменна 

Бездокуме
нтарні 
іменні 

0.25 35084
154 

877103
8.5 

100.000
000 

Опис 

Рiшення 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 



Публiчне акцiонерне товариство «Iскра» (далi – Компанiя) є українським публiчним 
акцiонерним товариством. 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 31.12.2015 р. частки державного майна у статутному фондi (капiталi) Компанiї 
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 Компанiю 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 2013-2015 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 ПАТ "Iскра": Органами управлiння Товариства є: Загальнi збори акцiонерiв 
Товариства, Наглядова рада, Правлiння. Органом контролю 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 
9-ти осiб: Фiнансовий директор-гол. бухгалтер, директор бiзнес одиницi «Продажi»; 
директор бiзнес одиницi «Представництво»; директор бiзнес одиницi-виробничого 
пiдроздiлу «Цокольний завод», технiчний директор, директор бiзнес одиницi-виробничого 
пiдроздiлу «Скляний завод», в.о. директора бiзнес-одиницi «Медична технiка», директор з 
економiчної безпеки.  
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. 
  
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб)- 1684; середня 
чисельнiсть осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) – 6; чисельнiсть працiвникiв, якi 
працюють умовах неповного робочого часу (дня, тижня)(осiб) - 21 ; фонд оплати працi – 
76276 тис.грн., в тому числi 741,9 грн. 5 днiв лiкарняних за рахунок пiдприємства; 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 щодло реорганiзацiї з боку третiх осiб вiдсутнi. 
  
Бухгалтерський облiк на пiдприємствi у 2015роцi 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 2015 р. є четвертим 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 та росiйський рубль. 



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 дольової iнструменти пiдприємств, якi Компанiя придбала з метою 
участi у дiяльностi об’єкта iнвестування, вiдображати за справедливою вартiстю через 
сукупний прибуток. 
Фiнансовi iнвестицiї у статутний капiтал iнших пiдприємств вiдображати 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 ПАТ «Iскра» є виробництво ламп розжарювання, 
газорозрядних ламп, ламп спецiального призначення. Пiдприємство здiйснює продаж 
лампової продукцiї та компонентiв у 33 країни свiту. Це - Азербайджан, Бiлорусiя, Вiрменiя, 



Iзраїль, Литва, Македонiя, Нiмеччина, Польща, Сербiя, Словаччина та iншi. Збiльшення 
обсягу продажу лампової продукцiї на експорт було досягнуто за рахунок росту продаж. 
Товариству необхiдно своєчасно реагувати на ринкову ситуацiю, змiну цiн. Тiльки детальний 
аналiз ринку нам дозволить не допускати падiння рiвня виробництва та реалiзацiї продукцiї 
ПАТ "Iскра". Слiд зазначити, що протягом 2015 року спостерiгався рiст цiн на основнi 
матерiали, енергоносiї та послуги, вiдповiдно збiльшилась собiвартiсть продукцiї. 
  
Вiдчуження активiв пiдприємства за вiдповiднi перiоди тис.грн. 
2010 рiк: 
Всього iнвестицiй - 26587 в т.ч. фiнансовi iнвестицiї - 126,8, в т.ч. в основнi засоби - 26460,3. 
2011 рiк: 
Всього iнвестицiй - 63731 в т.ч. фiнансовi iнвестицiї - 35073 в т.ч. в основнi засоби - 28 658. 
2012 рiк: 
фiнансовi iнвестицiї - 41267. 
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. 
  
Правочини з власниками iстотної участi, членами Наглядової ради або членами виконавчого 
органу 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. 
  
На дiяльнiсть емiтента впливають такi фактори: значний податковий тиск, недосконалiсть 



законiв, виробничо-технологiчнi фактори- наявнiсть застарiлого обладнання, соцiальнi-
необхiднiсть скорочень. Проблемним є вимивання обiгових коштiв при сплатi ПДВ на 
митницi при iмпортi матерiалiв для виробничої дiяльностi. Емiтент здiйснює свою дiяльнiсть 
в галузi, де спостерiгається недобросовiсна конкуренцiя зi сторони зарубiжних виробникiв 
електроламп. 
  
Виплати штрафних санкцiй вiдсутнi. 
  
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 ПАТ «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 ПАТ «Iскра». 
Закупiвля обладнання по склу у «Sylvania» не тiльки для виробництва ЛЗП/ рефлекторних 
колб, а також для люмiнiсцентних трубок, закупiвля обладнання для виробництва ламп 
розжарення та газорозрядних ламп високої 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:  
По складальному виробництву (цех №3): 
- Проводиться матування колби методом згорання тетроетилксилану (SiO2), що здешевлює 
собiвартiсть матування зi 100 грн. до 64 грн. за 1000 шт колб.  
- Проводиться матування колби методом нанесення аеросилiв в електростатичному полi, що 
здешевлює собiвартiсть матування.  
- Введено в експлуатацiю високошвидкiсний автомат розгортки тарiлки 4000 шт. за год.  
- Встановлено механiзм обрiзки бокового i верхнього електроду iз автоматичним 
розбракуванням лампи з необрiзаним електродом, що покращило якiсть лампи.  
- Встановлено механiзм маркування цоколя Е14 на СЛ №6, що забезпечило маркування 
покупних цоколiв Е14 з високою заливкою.  
- Впроваджено 4-рьох ланковi електроди для виготовлення ламп, що дає економiю припою - 
проводиться приварювання бокового електроду при забезпеченнi 2-х запобiжникiв в лампi.  
- Проводиться виготовлення цоколювальної мастики iз сухих компонентiв, що дає економiю 
електроенергiї, яка використовувалась для приготування лаку, зменшує трудоємкiсть i 
покращує санiтарнi умови працi.  
- Проводиться виготовлення флюсу для пайки бокового уводу до стакана алюмiнiєвого 
цоколя на основi АМСО 64 i моноетаноламiну, що дає економiчний ефект 308 грн на 1 кг 
флюсу  
- Фарбування купола рефлекторних ламп водними фарбами «Satin» взамiн фарб на основi 
розчинника, що зменшує витрати фарби на 30%.  
-Покращує санiтарнi умови працi.  
- Замiна молiбденового дроту О120мкм на О120 мкм для тримачiв спiралi, економiя кожен 
мiсяць приблизно 7000 грн  
- Проведено технологiчнi роботи по зменшенню норм витрат припою, зменшенi норми 
витрат припою ПОССу 18-2 в середньому по типах ламп на 0,016 кг/1000 ламп, що = 1,3 
грн/1000 ламп  
- Проведено роботи по зменшенню використання оборотної води, економiя електроенергiї 27 
тис кВт год в мiсяць. 
- Впроваджено лiнiї Novalamp для контролю i пакування ламп/ 
По цокольному виробництву (цех №11):  
- Перейшли на виготовлення цоколiв з алюмiнiєвої стрiчки товщиною 0,22 мм.  
- Впроваджено у виробництво лiнiю плавлення алюмiнiєвих вiдходiв.  
- Впроваджено локальну систему опалення адмiнiстративних, побутових а також частину 
виробничих примiщень.  
- Проведено капiтальний ремонт всiх рiзi-давильних автоматiв.  
- На одному пресi SZ-230 впроваджено виробництво цоколiв з заготовки" чашки" - 
Проведено ремонт адмiнiстративних i побутових примiщень.  
- Встановлено пластиковi вiкна.  
По скляному виробництву (цех № 13):  
- Завершено ремонт та запуск карусельного колбовидувного автомата Olivotto.  
-виробництво та продаж колби великого дiаметру. 
- роботи iз запуску колбовидуваного автомату Рiббон-3.  
У цьому роцi було виконано:  
- будiвельнi роботи монтаж фiдера та системи горiння,  
- встановлення та ремонт АКВ Рiббон-3  
- Виготовлено та змонтовано захист печi Рiббон вiд осiдання пилу шихти на склепiннi та 



обладнаннi. 
- Здiйснено капiтальний ремонт лiнiї матування колби.  
- Змонтовано мундштучну камеру та системи горiння лiнiї ГВТ-1.  
- На всiх мундштучних камерах лiнiй ГВТ здiйснено замiну повiтря високого тиску, яке 
використовується для горiння, на повiтря вiд повiтродувок. Це дозволили суттєво скоротити 
витрати газу в камерах, покращити температурнi режими та зменшити використання 
високозатратного компресорного повiтря.  
- Вiдремонтовано та встановлено англiйську вагу, а також розпочато зважування склобою на 
печi ГВТ. Це дозволили суттєво пiдвищити однорiднiсть скла в печi та пiдвищити вихiд 
придатної продукцiї на лiнiях витягання трубки. 
- Змонтовано другу лiнiю транспортування соди у шихтоскладовому виробництвi, що 
забезпечує вищу загальну потужнiсть виробництва шихти.  
- Вiдремонтовано та вдосконалено лiнiю сiяння та транспортування доломiту. Це дозволяє 
скоротити втрати доломiту пiд час його обробки та, вiдповiдно, пилiння у виробничому 
примiщеннi.  
- Вiдремонтовано та запущено автомати рiзання штенгеля, привезенi з Англiї. Якiсть 
продукцiї, виготовленої на цьому обладнаннi, є вищою, я i їх продуктивнiсть.  
- Проведено ремонт та встановлено в роботу кисневi автомати розгортки тарiлки Badalex, 
привезенi з Sylvania  
- Реконструйовано два старi АРТ на зразок кисневих автоматiв Рilips, що дозволяє пiдвищити 
їх продуктивнiсть та якiсть продукцiї.  
- Здiйснено капiтальний ремонт двигуна тепловоза.  
- Проведено документальне оформлення залiзничного моста через вул. Зелену, який тепер 
належить ПАТ «Iскра».  
- Придбано залiзничну колiю, яка ранiше належала Iзоляторнiй компанiї. Її використання в 
майбутньому дозволить покращити логiстичнi процеси, пов'язанi iз готовою продукцiєю та 
сировиною.  
- Здiйснено капiтальний ремонт та розпочато експлуатацiю дизельного автонавантажувача 
Тоуоtа, привезеного з Польщi.  
- Проведено монтаж системи освiтлення дiльницi ГВТ.  
- Вiдремонтовано всi лiхтарi та вiкна у головному та шихтоскладовому корпусах.  
- Вiдновлено систему опалення у адмiнiстративно-побутовому корпусi ВП Скляний завод.  
- Запущено та розпочато експлуатацiю автономної парової котельнi №4.  
- Змонтовано систему аварiйного електричного живлення електропiдiгрiву печi Рiббон.  
По спiральному виробництву (цех № 14)^ 
- Проведено запуск газових автоматiв для 4-ох ланкових СУ  
- проведено запуск реактора, змiнено систему охолодження реактора  
- Проведено ремонт регiстрiв охолодження печей  
- Проведено запуск однозональних та двозональних печей 1 за кожну  
- Проведено монтаж чотирьох автоматiв газової зварки струмових вводiв з усiма 
необхiдними газомагiстрапями. Повнiстю запущено два автомати . Чотирьохланковi струмовi 
вводи випускаються серiйно в кiлькостi близько 250-300 тис. в мiсяць. На черзi запуск ще 
двох автоматiв  
- Проведено капiтальний ремонт регiстрiв охолодження печей. Виготовлено новi ковпаки для 
печей .  
По картонажному виробництву (цех № 15)^ 
-. Збiльшено власне виробництво 5-тi шарової тари для скляного виробництва.  
- Впроваджено технологiю виготовлення 5-ти шарового гофрокартону формату 1650мм для 
випуску ящика висотою 400мм. Закуплений та встановлений комплект клеєвих валiв на 
станок зклейки г/агрегата.  
- Котельня №1 передана у ВП ЗКВ.  
- Проведено аудит роботи парового котла i системи повернення конденсату.  
- Вiдновлено роботу системи повернення конденсату.  
- Вирiшено питання по збiльшенню продуктивностi установки пом’якшення води для 



парового котла (при неповерненнi конденсату).  
По виробництву ламп фар (цех № 04):  
- Проведено ремонт всiх автоматiв на лiнiї по запуску автолампи НЗ.  
- Проведено запуск лiнiї на вогнях.  
- Перейшли на 100 % приварку цоколя НЗ .  
- Зробленi першi кроки по приварцi цоколiв Н1 i Н4. Для цього вiдправленi в Чехiю для 
модернiзацiї два ручних станка для лампи Н1 i карусель для лампи Н4. На сьогоднiшнiй день 
станки повнiстю перероблено i повернулися на Україну. На цих станках нашi працiвники 
навчалися на протязi мiсяця в Чехiї. Пiсля переходу на 100% приварку ми зможемо 
продавати автолампи як на Схiдний так i на Захiдний ринки.  
- Змонтували i запустили в роботу дiльницю для виготовлення спiралей для галогенових 
автолам.  
- Розроблено дизайн упаковки пiд торговою маркою ТЕS-LАМР - це для дорогого цiнового 
сегмента, дизайн торгової марки «Iскра» для низького цiнового сегменту. Також провели 
переговори з постачальниками «орiхiв», для опробування можливостi складання ламп типу 
Н1, НЗ, Н4, Н7 з покупних «орiхiв».  
- Модернiзували упаковку для того, щоб зменшити розхiд матерiалiв на груповiй та 
iндивiдуальнiй упаковцi.  
- Закуплено в Чехiї лiнiю по виготовленню лiнiйних i спецiальних галогенових ламп.  
- Виробництво газорозрядних ламп  
- По розроблених проектах проводяться роботи по монтуванню та пiдготовцi до вводу в 
експлуатацiю мереж газу, кисню, водню, азоту, повiтря високого та низького тиску.  
- Введено в експлуатацiю двi автономних локальних системи оборотного водоохолодження: 
охолодження машин штампування пальникiв, постiв попереднього вiдкачування пальникiв, 
постiв вiдкачування та наповнення пальникiв;- охолодження 10- камерних вакуумних насосiв 
автомату вiдкачування ламп, постiв тренування пальникiв металогапогенних ламп.  
- Виготовлено, встановлено та введено в експлуатацiю першу чергу вентиляцiйної системи 
ДС ГРЛВТ для обслуговування обладнання, на якому проводяться вогневi роботи з 
кварцовими деталями пальникiв та дозування пальникiв.  
- Продовжуються роботи по створенню власної системи оборотної технологiчної води, 
другої та третьої черги вентиляцiї на ДС ГРЛВТ.  
- Закiнчено роботу по розробцi комплекту технологiчної документацiї на виробництво ламп 
типу ДРЛ. Роботу по розробцi комплекту ТД буде завершено пiсля виготовлення по 
розробленiй документацiї перших промислових партiй ламп та внесення в документацiю 
вiдповiдних змiн.  
- Розпочато розробку документацiї на виробництво ламп типу ДНаТ.  
- В груднi мiсяцi 2010 року розпочато виготовлення перших промислових партiй ламп типу 
ДРЛ125, ДРЛ250, ДРЛ400.  
- Проведений вхiдний контроль комплектувальних виробiв, визначенi електричнi параметри 
пальникiв, виконано монтування пальникiв на нiжки.  
- Розроблено проект комплекту технологiчної документацiї на металогалогеннi лампи.  
- Розроблено першу редакцiю конструкторської документацiї на металогалогеннi лампи 
потужнiстю 1000 та 2000Вт.  
- На виконання попередньо складених домовленостей проведено роботу по купiвлi та 
перевезенню на ПАТ «Iскра» додаткового комплекту обладнання для виробництва 
металогапогенних ламп та ртутних ламп спецiального призначення. Значно розширено (в 
2,2рази) парк транспортних засобiв, що практично, в основному, забезпечило потреби ПАТ 
«Iскра», незважаючи на вагомий рiст вiдвантажень. Наступним характерним показником, що 
вплинув на покращення роботи стало достатньо вiдчутне зменшення простоїв. 
Це перелiк лише основних напрямкiв роботи пiдприємства, багато було зроблено i ще 
планується не менш значних робiт, якi необхiднi для успiшного ведення виробництва. 
Розвиток ринкової економiки України вимагає виробництва якiсної продукцiї, вiдповiдно 
завданням пiдприємства є постiйна робота з покращення показникiв якостi. 
  



Не проводилось нiяких дослiджень i розробок за звiтний перiод. 
  
Судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше 
вiдсоткiв активiв емiтента немає. 
  
На пiдприємствi розроблена програма технiчного переоснащення та впровадження 
органiзацiйно-технiчних заходiв.  
По складальному виробництву: 
- Запущена лiнiя по переробцi вiдходiв - вiдокремлення колби i цоколя з нiжкою в лампах з 
колбою В35  
- Впроваджено на всiх складальних лiнiях маркування ламп мастикою на основi окису мiдi 
без вмiсту срiбла.  
- Запущена лiнiя пакування ламп в iiндивiдуальних пачках в ящики, оклеювання ящикiв.  
- Запущена лiнiя NOVALAMP для контролю i пакування ламп в колбах В35 з цоколем Е27 
Для запуску лiнiї N9 54 (свiчка на вiтру) пiдведенi енергоносiї до автоматiв. Запущений 
автомат для виготовлення колб «свiчка на вiтру» iз скло трубки.  
На даний час вiдпрацьовуються вогневi режими i виготовляються пробнi колби iз склотрубок 
26,0 х 1,2, 25,5 х 0,65, 23,5 х 0,95.  
- Для модернiзацiї лiнiї № 53 Проведений капiтальний ремонт гнiзд на заварювальнiй 
каруселi iз змiненою конструкцiєю фрикцiонiв. Механiчна частина лiнiї готова.  
- ПП «I.С.С.» надало комерцiйну пропозицiю на виконання робiт i матерiали для проведення 
робiт по модернiзацiї електронної системи керування лiнiєю.  
- Для пiдготовки виробництва ламп з галогеновим пальником лiнiя № 35 перевезена в 
Тернопiль.  
- Вiдремонтовано чотири насоса для центрального форвакууму  
- Для проведення реконструкцiї газифiкацiйної станцiї на ПАТ «Iскра» фiрма 
«Кислородсервiс» надало на пропозицiю проект по розмiщенню 2-х ємностей ZТ-20 i надали 
креслення фундаментiв. В даний час проводяться пiдготовчi роботи по виготовленню 
фундаментiв. 
- На лiнiї № 26 встановленi i працюють пристрої для блокування колби при вiдсутностi нiжки 
i нiжки при вiдсутностi колби. На лiнiяї №№ 27 i 29 встановленi i налагоджуються аналогiчнi 
пристрої.  
- Виготовленi пробнi партiї ламп з криптоновим наповнення (14% азоту, 86% криптону) iз 
спiралями по спецiально розробленiй конструкцiї з пiдвищеною свiтловiддачею .Проведенi 
випробування. Криптоновi лампи входять в групу Є, але не досягають необхiдної 
свiтловiддачi для переходу в групу С i нормованої тривалостi свiчення . Пiдготований звiт. - 
Запущена лiнiя по переробцi вiдходiв - вiдокремлення колби i цоколя з нiжкою в лампах з 
колбою В35  
По цокольному виробництву: 
- Було проведено ремонтнi роботи виробничих площ ВП Цокольний завод,  
- завершено ремонт адмiнiстративних примiщень;  
- заверешно монтаж локальної системи опалення адмiнпримiщень ВП ЦЗ;  
- демонтовано залишки старої гальванiчної лiнiї для травлення контактної пластини та 
змонтовано нову дiльницю для цих цiлей  
- вiдремонтовано пiдвал площею 600 м2 та переоснащено його пiд складськi примiщення;  
- запущено в дiю компресор високого тиску;  
- запущено обладнання для вибивки дефектного цоколя та подальшого його брикетування; - 
завершено ремонт жiночої роздягалки;  
- зроблено ремонт туалету;  
- проведено ремонт венткамери та переоснащення її пiд виробничi потреби;  
- розпочато ремонт преса АIDA, що в майбутньому буде використовуватися для штамповки 
стаканчика цоколя.  
По скляному виробництву (цех № 13):  



- Покращено роботу карусельної машини видування колби типу Олiвотто та розпочато 
виготовлення нових видiв колби. У 2011 роцi виготовлено: R80 - понад 50 тис шт, А80 - 
майже420 тис шт.  
По спiральному виробництву (цех № 14)  
- Проведено роботи по впровадженню у серiйне виробництво спiралей для ламп потужнiстю 
500 Вт. Виготовлене все необхiдне оснащення для машин спiралiзацiї та рiзки, виготовлено 
пробнi партiї спiралей 500 Вт.  
- Капiтально вiдремонтовано та налагоджено для виготовлення струмових вводiв для ламп 
"екогалоген" один з автоматiв для зварювання електродiв ЛА-8, закуплених у Вiрменiї. 
Розпочато капiтальний ремонт ще одного автомата.  
- На воднево-кисневiй станцiї встановлено автономну систему охолодження електролiзерiв, 
що дало змогу вiдмовитися вiд централiзованої системи подачi оборотної води. Було 
розпочато процес встановлення системи автономного опалення - закуплено сучасний 
конденсацiйний котел, радiатори та труби. 
- На дiльницi вилучення оксиду молiбдену здiйснено ремонт фiльтр-преса iз повною замiною 
однiєї з плит.  
- Встановлено електричний бойлер для беперебiйної подачi теплої води у жiночому 
гардеробi.  
По картонажному виробництву структура ВП ЗКВ поповнилася новим пiдроздiлом - 
дiльницею по пiдготовцi та подачi теплоносiїв (Котельня №1).  
- Було зекономлено матерiалiи, за рахунок контролю технологiчних режимiв виробництва, 
квалiфiкованих кадрiв, оптимiзацiя розкрою гофрополотна. 
- здiйснювався пошук покупцiв та продаж продукцiї на сторону.  
По виробництву ламп фар та автолампи^ 
- Було освоєно технологiчний процес напилення колби R 80, 125 А 55, ПС 65, а також почали 
роботи по переходу на напилення без пiску, що дасть можливiсть збiльшити продуктивнiсть i 
якiсть.  
- переробладнано дiючу установку пiд наRпилення колби К 80, П125  
- по виробництву автоламп пiдготовлений для роботи новий цех автоламп з з хорошими 
побутовими примiщеннями, опаленням i витяжною вентиляцiєю.  
- ввели в експлуатацiю двi складальнi лiнiї автоламп, в даний час ведуться роботи по запуску 
третьої лiнiї.  
- складальнi лiнiї переробладнанi з ручних на механiзованi з системою блокiровок, що 
дозволяє зменшити перевитрати комплектуючих.  
- змонтували i ввели в експлуатацiю дiльницю по виготовленню спiралей для гапогенових 
автолам.  
- провели модернiзацiю по упаковцi, що зменшить розхiд матерiалiв на груповiй та 
iндивiдуальнiй упаковцi.  
Основним завданням виробництва на 2015 р це:  
- вийти на ринок продаж ламп-фар для лiтакiв виробництва Америки i Європи.  
- в перспективi перейти на виготовлення склодетапей iз твердого скла виробництва ПАТ 
"Iскра" для ламп-фар.  
По виробництву газорозрядних ламп:  
- Проведено капiтальний ремонт даху на дiльницi складання газорозрядних ламп високого 
тиску (ДС ГРЛ ВТ).  
- Проведено ремонти чоловiчого та жiночого гардеробiв ДС ГРЛ ВТ, випробувального 
центру ВП ЗГРЛ.  
- проведено пiдготовку по встановленню металопластикових вiкон на галереї ДС ГРЛ ВТ) та 
випробувальному центрi.  
- придбано 20 шт. тепловентиляторiв для обiгрiву примiщень та технологiчних потреб 
виробництва.  
- введено в експлуатацiю 18 одиниць обладнання для виробництва газорозрядних ламп 
високого тиску (створено додатковi робочi мiсця).  
- освоєно новi види газорозрядних ламп в т.ч. металогалогенових та ламп спецiального 



призначення.  
Слiд вiдзначити, що менеджмент ПАТ «Iскра» працює над розвитком iнших видiв дiяльностi, 
так починаючи з 2006 року продовжується розвиватися дiяльнiсть - мiжнароднi перевезення 
вантажiв, створено бiзнес одиницю пiд назвою «Iскра-Транс_логiстика», 
- придбано та введено в експлуатацiю перших 26 тягачiв МАN ТGА та 26 напiвпричепiв 
Schwarzmueller.  
Основним завданням даного проекту було забезпечення транспортування продукцiї власного 
виробництва, але така кiлькiсть транспорту не забезпечувала навiть половини власних 
потреб. Перевезення вантажiв здiйснюється близько в 30 країн Євразiї, в основному до таких 
як: Польща, Нiмеччина, Iталiя, Iспанiя, Францiя, Голландiя, Бельгiя, Бiлорусiя, Казахстан, 
Грузiя.  
Географiя наших перевезень щорiчно розширюється, що паралельно-пропорцiйно потребi 
збiльшення автопарку. На ринку створюється вiдповiдна конкуренцiя з боку транспортних 
органiзацiй i вона постiйно наростає. Однак, слiд вiдзначити ,що в данiй ситуацiї наш бiзнес 
має свої суттєвi переваги. На даний час близько 35-и % перевезень припадає на потреби ПАТ 
«Iскра». Забезпечення потреб пiдприємства в транспортуваннi готової продукцiї та 
постачаннi комплектуючих, сировини та матерiалiв, а також робота транспортних засобiв в 
мiжнародному сполученнi в напрямку надання послуг зовнiшнiм замовникам. 
Продовжується робота над розвитком вiдпочинкових комплексiв (Моршин, Коростiв, 
Розлуч), в даний час проводяться ремонтнi роботи. Цей бiзнес в майбутньому поповнить 
дохiдну частину пiдприємства. 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

13.1. 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 42483 42626 0 0 42483 42626 

машини та 
обладнання 68426 58382 0 0 68426 58382 

транспортні 
засоби 13948 7258 0 0 13948 7258 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 
інші 85 86 0 0 126526 109936 
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 126526 109936 0 0 126526 109936 

Опис В товариствi основнi засоби використовуються за призначенням. Основнi 
засоби зараховуються на баланс пiдприємства по їх iсторичнiй вартостi. 
Ступiнь використання визначається з урахуванням їх модифiкацiї. Знос 
нараховується прямолiнiйним методом, за яким рiчна сума амортизацiї 
визначається дiленням вартостi, що амортизується, на очiкуваний перiод 
часу використання обєкту основних засобiв. Очiкуванний строк корисного 
використання основних засобiв визначається Наказом про облiкову 
полiтику пiдприємства. Основнi засоби перебувають у власному та 
постiйному користуваннi. 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) 

-240388 -90571 

Статутний капітал 
(тис. грн.) 8771 8771 

Скоригований 
статутний капітал 
(тис. грн) 

8771 8770 

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 Внаслiдок економiчних змiн в державi у звiтному перiодi, що впливає 
на фiнансову та господарську дiяльнiсть товариства Статутний капiтал 
перевищує розрахункову вартiсть чистих активiв на 249159 тис.грн. 
Скоригований статутний капiтал перевищує розрахункову вартiсть 
чистих активiв на 249159 тис.грн. Порушенi вимоги частини третьої 
статтi 155 Цивiльного кодексу України. 

3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань Дата 
виникнення 

Непогашена 
частина боргу 

(тис. грн.) 

Відсоток за 
користування 

коштами (відсоток 
річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 645908 X X 
у тому числі:   
короткостроковий 30.03.2005 4612307.58 16 31.03.2016 
довгостроковий 22.05.2007 35155828.63 6 31.03.2017 
довгостроковий 07.09.2011 70707829.83 6 31.12.2017 



довгостроковий 14.12.2012 21178187.60 6 31.08.2017 
довгостроковий 23.07.2008 52446258.00 10.70 25.06.2017 
довгостроковий 15.06.2012 100939694.96 6 15.06.2017 
короткостроковий 01.02.2011 34459398.06 14 31.12.2016 
короткостроковий 06.09.2011 22027034.31 14 31.12.2016 
короткостроковий 18.10.2013 2868549.88 12.5 16.10.2015 
довгостроковий 05.11.2013 3388459.00 21 04.11.2016 
довгостроковий 05.11.2013 10472307.03 11.5 04.11.2016 
довгостроковий 01.12.2006 48001334.00 10.75 25.06.2017 
короткостроковий 30.03.2005 239650373.62 6 31.03.2016 
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 7371 X X 
Фінансова допомога на 
зворотній основі 

X 168 X X 

Інші зобов'язання X 654165 X X 
Усього зобов'язань X 661704 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 Ламповi 122 млн.шт 351378 76.9 130 млн.шт 392674 78.6 



джерела 
свiтла 

2 Компоненти - 105300 23.1 - 106670 21.4 

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

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

1 2 3 

1 Основнi матерiали, купованi 
напiвфабрикати 36.1 

2 Допомiжнi матерiали 5.6 
3 Енергоносiї 23.2 
5 Заробiтна плата 16.7 
6 Нарахування на зарплату 5.5 
7 Iншi витрати 7.3 
4 Амортизацiя 5.6 

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

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 

09.09.2015 10.09.2015 
Відомості про зміну 
складу посадових осіб 
емітента 

29.04.2015 30.04.2015 
Відомості про зміну 
складу посадових осіб 
емітента 

03.04.2015 07.04.2015 
Відомості про зміну 
складу посадових осіб 
емітента 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю аудиторська 
фiрма «УкрЗахiдАудит» 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* 
платника податків - фізичної особи) 2083340 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 79011, м. Львiв, вул. 
Рутковича, буд.7, офiс 11 а 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру № 0541 26.01.2001 



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

373 П 000373 25.03.2016 
24.09.2020 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової 
звітності 2015 

Думка аудитора*** умовно-позитивна 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю аудиторська 
фiрма «УкрЗахiдАудит» 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* 
платника податків - фізичної особи) 2083340 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 79011, м. Львiв, вул. Рутковича, 
буд.7, офiс 11 а 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру 
аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською 
палатою України 

№ 0541 24.01.2001 

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** 

69 П 000069 01.04.2013 
30.11.2015 

Текст аудиторського висновку (звіту)  
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК  
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 
щодо фiнансової звiтностi  
Публiчного акцiонерного товариства “Iскра” 
Адресат аудиторського висновку: 
Загальнi збори акцiонерiв ПАТ “Iскра”, керiвництво ПАТ “Iскра” 
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. 
Основнi вiдомостi про емiтента 
Повна назва: Публiчне акцiонерне товариство “Iскра” 
Код ЄДРПОУ: 00214244 
Мiсцезнаходження: Україна, Львiвська область, Сихiвський р-н, 79060, м. Львiв вул. 
Вулецька, 14  
Державну реєстрацiю ТОВАРИСТВА проведено 31.01.1994 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 та 
фiзичних осiб-пiдприємцiв серiї АА № 551473, видана 12.12.2012 р.). 
Звiт щодо фiнансової звiтностi (висловлення думки щодо формування повного комплекту 
фiнансової звiтностi) 
Опис аудиторської перевiрки  
Ми провели аудит iндивiдуальної фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства 
“IСКРА” (у подальшому – ТОВАРИСТВО), що додається, яка включає баланс (Звiт про 
фiнансовий стан)станом на 31 грудня 2015 р., звiт про фiнансовi результати (Звiт про 
сукупний дохiд) за 2015 рiк, звiт про рух грошових коштiв (прямим методом) за 2015 рiк, звiт 
про власний капiтал за 2015 рiк, а також стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi 



пояснювальнi примiтки ТОВАРИСТВА.  
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть 
Управлiнський персонал ТОВАРИСТВА несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне 
подання цiєї iндивiдуальної фiнансової звiтностi, що складена у вiдповiдностi до 
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, та за такий внутрiшнiй контроль, який 
управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової 
звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. 
Вiдповiдальнiсть аудитора 
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 29.12.2015 р. № 320/1, зокрема Мiжнародних 
стандартiв аудиту 700 “Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi”, 
705 “Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора”, 706 “Пояснювальнi параграфи та 
параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора”. Цi стандарти, а також iншi 
нормативнi документи вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також 
планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова 
звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.  
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв 
щодо сум та розкриттi iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд 
судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi 
внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає 
заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання 
суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, 
якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi 
внутрiшнього контролю ТОВАРИСТВА. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi 
використаних облiкових полiтик, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку 
загального подання фiнансової звiтностi.  
Перевiрцi пiдлягали: установчi документи, свiдоцтва про реєстрацiю, свiдоцтва про 
реєстрацiю випуску акцiй, фiнансова звiтнiсть станом на 31 грудня 2015 р. та за 2015 р., 
головна книга, регiстри синтетичного та аналiтичного облiку. 
Достовiрнiсть та повнота бухгалтерського балансу i фiнансової звiтностi товариства 
встановлювалась шляхом перевiрки наявностi, а одночасно вiдсутностi, суттєвих 
розбiжностей мiж даними первинних документiв, аналiтичного облiку та статтями балансу i 
показниками фiнансової звiтностi.  
Виходячи з сутностi аудиту та вимог Мiжнародних стандартiв аудиту, а також характеру 
робiт можлива ймовiрнiсть того, що в ходi перевiрки будь-якi суттєвi невiдповiдностi можуть 
бути не виявленi, за що аудитор не несе вiдповiдальностi 
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої 
думки. 
 
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки 
Пiдставою для висловлення умовно-позитивної думки є незгода з керiвництвом 
ТОВАРИСТВА щодо вiдповiдностi фiнансової звiтностi вимогам Мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi з питань, якi наведенi нижче:  
- протягом 2015 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 -240 
388 тис. грн., а розмiр статутного капiталу 8 771 тис. грн.). 
Умовно-позитивна думка 
На нашу думку, iндивiдуальна фiнансова звiтнiсть ТОВАРИСТВА, за винятком впливу 
питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», 
вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ТОВАРИСТВА станом на 
31 грудня 2015 р., його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що минув на 
зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi в редакцiї, що 



офiцiйно оприлюднена на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.  
Думка аудитора щодо iншої допомiжної iнформацiї 
1. Порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу свiдчить про їх 
невiдповiднiсть вимогам ч. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України (чистi активи 
ТОВАРИСТВА станом на звiтну дату складають -240 388 тис. грн., а розмiр статутного 
капiталу 8 771 тис. грн.).  
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. 
3. Було проведено роботи по визначенню значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi 
активiв ТОВАРИСТВА за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi).  
Вартiсть активiв ТОВАРИСТВА за даним рiчної фiнансової звiтностi за 2015 р. складає 662 
615 тис. грн., тому для визначення значних правочинiв ТОВАРИСТВА враховувалась сума 
66 261 500 грн., в результатi встановлено що такi правочини на суму 66 261 500 грн., i бiльше 
в ТОВАРИСТВI на протязi 2015 р. були вiдсутнi. 
4. Система корпоративного управлiння ТОВАРИСТВОМ вiдповiдає вимогам ст. 89 
Господарського Кодексу України вiд 16.01.2003 р. № 436-IV.  
5. 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 
низький та складається з: властивого ризику (низький рiвень), ризик контролю (низький 
рiвень) та ризик невиявлення (низький рiвень).  
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 
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”: 
1. Вiдповiдно до Рiшення Наглядової ради ТОВАРИСТВА вiд 03.04.2015 року (Протокол вiд 
03.04.2015р.): 
- припинено повноваження Голови Наглядової ради – Крiскон Лiмiтед; 
- обрано Головою Наглядової ради – Сiфонт Холдiнгз Лiмiтед. 
2. Вiдповiдно до Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ТОВАРИСТВА вiд 29.04.2015 року 
(Протокол № 23) та : 
- припинено повноваження Члена Наглядової ради – Крiскон Лiмiтед; 
- обрано Члена Наглядової ради – Крiскон Лiмiтед; 
- припинено повноваження Голови Наглядової ради – Сiфонт Холдiнгс Лiмiтед; 
- обрано Генерального директора – Костiва Мирона Андрiйовича; 
- припинено повноваження Генерального директора – Костiва Мирона Андрiйовича; 
- обрано Члена Наглядової ради – Сiфонт Холдiнгс Лiмiтед (Рiшення Наглядоовї ради вiд 
29.04.2015 року); 
- припинено повноваження Члена Наглядової ради – Росiнанте Ентерпрайзес Лiмiтед; 
- обрано Члена Наглядової ради – Росiнанте Ентерпрайзес Лiмiтед; 
- припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї – Лелюха Петра Iвановича; 
- обрано Голову Ревiзiйної комiсiї – Лелюха Петра Iвановича (Рiшення Ревiзiйної комiсiї вiд 
29.04.2015 року); 
- припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї – Шило Галину Василiвну; 
- обрано Члена Ревiзiйної комiсiї – Шило Галину Василiвну (Рiшення Ревiзiйної комiсiї вiд 
29.04.2015 року); 
- припинено повноваження Члена ревiзiйної комiсiї – Фарини Нестора Васильовича; 



- обрано Члена Ревiзiйної комiсiї – Фарину Нестора Васильовича (Рiшення Ревiзiйної комiсiї 
вiд 29.04.2015 року). 
3. Вiдповiдно до Наказу Генерального директора ТОВАРИСТВА вiд 08.09.2015 року 
звiльнено Геляру Юрiя Iгоровича з посади Директора Бiзнес одиницi "Управлiння майном 
невиробничого призначення". 
4. Вiдповiдно до Протоколу № б/н Засiдання Наглядової ради ТОВАРИСТВА вiд 09.09.2015 
р.: 
- припинено повноваження Члена правлiння Рабця Вiктора Мирославовича з 09.09.2015 р.; 
- призначено Членом Правлiння Блаженка Миколу Ярославовича з 10.09.2015 р.; 
- припинено повноваження Члена правлiння Кiзими Ярослава Володимировича з 09.09.2015 
р.  
5. Вiдповiдно до Наказу Генерального директора ТОВАРИСТВА вiд 11.09.2015 року 
звiльнено Рабця Вiктора Мирославовича з посади Директора Бiзнес одиницi "Скляний 
завод". 
6. Вiдповiдно до Наказу Генерального директора ТОВАРИСТВА вiд 14.09.2015 року 
призначено Данилишина Романа Євгеновича виконуючим обов’язки Директора Бiзнес 
одиницi "Скляний завод".  
Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї про подiї пiсля звiтної дати, якi вiдбулися до 
подання фiнансової звiтностi за 2015 рiк  
Iнформацiя про подiї, якi вiдбулися пiсля звiтної дати, але до подання фiнансової звiтностi за 
2015 р. та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан ТОВАРИСТВА, аудитору 
невiдома. 
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму 
Повне найменування: Господарське товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська 
фiрма “УкрЗахiдАудит”. 
Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 20833340. 
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, 
виданого АПУ: Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 0541 
вiд 26.01.2001 р., термiн дiї до 24.09.2020 р. 
Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi 
перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв за реєстрацiйним номером 373. 
Серiя та номер Свiдоцтва П 000373 
Строк дiї Свiдоцтва з 25.03.2016 р. по 24.09.2020 р. 
Телефон (факс): тел. (+0 32) 225-68-70, тел / факс (+0 32) 225-68-80. 
Поштова адреса: 79011, м. Львiв, вул. Рутковича, 7, офiс 11а. 
Е-mail: UkrZahidAudyt@mail.lviv.ua. 
Офiцiйний сайт: www.uza-audyt.com.ua.  
Номер та дата видачi Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi, виданого АПУ: 
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0097, вiдповiдно до рiшення АПУ 
вiд 27.01.2011 р. № 227/4. 
Iнформацiя про аудиторiв, що брали участь в аудиторськiй перевiрцi – номер, серiя, дата 
видачi та термiн дiї Сертифiката аудитора:  
аудитор Озеран Алла Володимирiвна, сертифiкат серiї А № 004118 виданий 28.01.2000 р., 
термiн дiї до 28.01.2019 р. 
аудитор Озеран Володимир Олександрович, сертифiкат серiї А № 003519 виданий 25.06.1998 
р., термiн дiї до 25.06.2017 р. 
Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту 
Аудиторською фiрмою “УкрЗахiдАудит” згiдно з договором № 22 вiд 22.10.2015 р. 
проведена перевiрка з метою пiдтвердження достовiрностi, повноти i вiдповiдностi чинному 
законодавству та нормативним документам даних бухгалтерського облiку i фiнансової 
звiтностi за 2015 р. Роботи були розпочатi 17.11.2016 р. та закiнченi 20.04.2016 р., про що 
складений акт приймання-здачi виконаних робiт. 
Фiнансовi звiти наведенi у додатках. 
Аудиторський висновок вiддруковано у трьох примiрниках, з яких перших два передано 
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ЗАМОВНИКУ, третiй – ВИКОНАВЦЮ. 
Аудитор, 
(сертифiкат серiї А № 004118) А. В. Озеран 
Генеральний директор,  
аудитор (сертифiкат серiї А № 003519) В.О. Озеран 
м.п.  
Аудиторський висновок наданий 20 квiтня 2016 року 
Вих. № 45 м. Львiв  
Фактичне мiсцезнаходження офiсу Аудиторської фiрми «УкрЗахiдАудит»: 79011, м. Львiв, 
вул. Рутковича, 7, офiс 11а. 

   
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 2015 1 0 
2 2014 1 0 
3 2013 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 у звітному періоді? 

 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 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 
Кількість членів наглядової ради 3 
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0 
Кількість представників держави 0 
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0 
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 3 
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 3 
 

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? 15 

 

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)  
 
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? 9 
 

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 Ні Ні Ні 

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

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

Обрання та припинення 
повноважень голови та членів 
виконавчого органу 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення 
повноважень голови та членів 
наглядової ради 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення 
повноважень голови та членів 
ревізійної комісії 

Так Ні Ні Ні 



Визначення розміру винагороди 
для голови та членів виконавчого 
органу 

Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди 
для голови та членів наглядової 
ради 

Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про 
притягнення до майнової 
відповідальності членів 
виконавчого органу 

Ні Так Так Ні 

Прийняття рішення про 
додатковий випуск акцій Так Так Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, 
реалізацію та розміщення власних 
акцій 

Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього 
аудитора Ні Так Так Ні 

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 
Положення про загальні збори акціонерів X  
Положення про наглядову раду X  
Положення про виконавчий орган X  
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X  
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  
Положення про акції акціонерного товариства X  
Положення про порядок розподілу прибутку X  
Інше (запишіть): Статут 
 

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

 

Інформація 
розповсюджуєтьс

я на загальних 

Публікується у 
пресі, 

оприлюднюється 

Документи 
надаються 

для 

Копії 
документі

в 

Інформація 
розміщуєтьс
я на власній 



зборах в 
загальнодоступні
й інформаційній 

базі даних 
НКЦПФР про 
ринок цінних 

паперів 

ознайомленн
я 

безпосереднь
о в 

акціонерном
у товаристві 

надаються 
на запит 

акціонера 

інтернет-
сторінці 

акціонерног
о товариства 

Фінансова 
звітність, 
результати 
діяльності 

Так Так Так Так Так 

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

Так Так Так Так Ні 

Інформація 
про склад 
органів 
управління 
товариства 

Так Так Так Так Так 

Статут та 
внутрішні 
документи 

Так Ні Так Так Ні 

Протоколи 
загальних 
зборів 
акціонерів 
після їх 
проведення 

Ні Ні Так Так Ні 

Розмір 
винагороди 
посадових 
осіб 
акціонерног
о 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) 2016 | 01 | 01 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Iскра" за ЄДРПОУ 00214244 
Територія  за КОАТУУ 4610136800 
Організаційно-
правова форма 
господарювання  за КОПФГ 410 

Вид економічної 
діяльності  за КВЕД 27.40 

Середня кількість 
працівників 1901  
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 31.12.2015 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 2821 2805 0 
первісна вартість 1001 2983 3011 0 
накопичена амортизація 1002 162 206 0 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 
Основні засоби: 1010 126526 109936 0 
первісна вартість 1011 367956 375079 0 
знос 1012 241430 265143 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 54140 54140 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 183487 166881 0 
II. Оборотні активи 
Запаси 1100 154517 208281 0 
Виробничі запаси 1101 33083 40541 0 
Незавершене виробництво 1102 19261 21182 0 
Готова продукція 1103 101245 144264 0 
Товари 1104 928 2294 0 
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 
Депозити перестрахування 1115 0 0 0 
Векселі одержані 1120 3199 3199 0 
Дебіторська заборгованість за 
продукцію, товари, роботи, послуги 1125 120356 236325 0 

Дебіторська заборгованість за 
розрахунками: 
за виданими авансами 

 
1130 

 
7980 

 
10070 

 
0 

з бюджетом 1135 49 2 0 
у тому числі з податку на прибуток 1136 4 0 0 
з нарахованих доходів 1140 0 0 0 
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 
Інша поточна дебіторська 
заборгованість 1155 5015 5164 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 
Гроші та їх еквіваленти 1165 31553 32629 0 
Готівка 1166 18 5 0 
Рахунки в банках 1167 31535 32624 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 28 64 0 
Усього за розділом II 1195 322701 495734 0 
III. Необоротні активи, 
утримувані для продажу, та групи 
вибуття 

1200 0 0 0 

Баланс 1300 506188 662615 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 99342 249159 0 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 
Інші резерви 1435 0 0 0 
Усього за розділом I 1495 90571 240388 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 113888 237226 0 
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 
Довгострокові забезпечення 1520 0 3392 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 114569 241299 0 
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 
Короткострокові кредити банків 1600 198526 303618 0 
Векселі видані 1605 496 2712 0 
Поточна кредиторська заборгованість: 
за довгостроковими зобов’язаннями 1610 154619 105064 0 

за товари, роботи, послуги 1615 107337 224086 0 
за розрахунками з бюджетом 1620 955 7371 0 
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 
за розрахунками зі страхування 1625 2125 1504 0 
за розрахунками з оплати праці 1630 5273 5709 0 
за одержаними авансами 1635 3121 2352 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 9738 9288 0 
Усього за розділом IІІ 1695 482190 661704 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 506188 662615 0 
 

Примітки  
Керівник Костiв Мирон Андрiйович 

Головний бухгалтер Хамуляк Богдана Богданiвна 

   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 
число) 2016 | 01 | 01 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Iскра" за ЄДРПОУ 00214244 

 (найменування)   
 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за 12 місяців 2015 р. 



 
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього року 
Чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 2000 523538 335565 

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 ( 306282 ) ( 235388 ) 

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

Валовий: 
 прибуток 

 
2090 

 
217256 

 
100177 

 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 300689 79362 
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 ( 20153 ) ( 15507 ) 
Витрати на збут 2150 ( 34545 ) ( 31946 ) 
Інші операційні витрати 2180 ( 555755 ) ( 297992 ) 
Витрат від зміни вартості активів, які 
оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Фінансовий результат від операційної 
діяльності: 
 прибуток 

 
2190 

 
0 

 
0 

 збиток 2195 ( 92508 ) ( 165906 ) 
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 
Інші фінансові доходи 2220 4573 3414 
Інші доходи 2240 228 1497 



Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 
Фінансові витрати 2250 ( 62545 ) ( 35944 ) 
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрати 2270 ( 1 ) ( 2506 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на 
монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 
2290 

 
0 

 
0 

 збиток 2295 ( 150253 ) ( 199445 ) 
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 ( 150253 ) ( 199445 ) 
 
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 150253 199445 

 
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
Матеріальні затрати 2500 233318 163265 
Витрати на оплату праці 2505 76329 62366 
Відрахування на соціальні заходи 2510 24611 26013 
Амортизація 2515 25611 24847 
Інші операційні витрати 2520 601806 331505 
Разом 2550 961675 607996 
 
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 4.28265 5.68476 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію 2615 4.28265 5.68476 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 
 

Примітки  
Керівник Костiв Мирон Андрiйович 
Головний 
бухгалтер Хамуляк Богдана Богданiвна 

   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 
число) 2016 | 01 | 01 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Iскра" за ЄДРПОУ 00214244 

 (найменування)   
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за 12 місяців 2015 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 

 
463041 

 
387387 

Повернення податків і зборів 3005 1741 6160 
у тому числі податку на додану вартість 3006 299 4908 
Цільового фінансування 3010 71 23 
Надходження від отримання субсидій, 
дотацій 3011 2352 0 

Надходження авансів від покупців і 
замовників 3015 2337 0 

Надходження від повернення авансів 3020 4573 1279 
Надходження від відсотків за залишками 
коштів на поточних рахунках 3025 0 0 

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

Надходження від операційної оренди 3040 1538 2240 
Надходження від отримання роялті, 
авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 159 



Надходження фінансових установ від 
повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 17650 15349 
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 

 
3100 

 
( 257632 ) 

 
( 224039 ) 

Праці 3105 ( 59830 ) ( 52801 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 27955 ) ( 27568 ) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 11904 ) ( 6793 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань з 
податку на прибуток 3116 ( 6 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з 
податку на додану вартість 3117 ( 1870 ) ( 905 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших 
податків і зборів 3118 ( 10028 ) ( 5888 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 10070 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату повернення 
авансів/td> 3140 ( 5662 ) ( 0 ) 

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 ( 24172 ) ( 6290 ) 
Чистий рух коштів від операційної 
діяльності 3195 96078 95106 

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

необоротних активів 3205 53 23707 
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 ( 1386 ) ( 6567 ) 
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 -1333 17140 

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

Отримання позик 3305 38891 13661 
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 68666 58238 
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 48574 ) ( 35944 ) 
Витрачання на сплату заборгованості з 
фінансової оренди 3365 ( 14378 ) ( 4159 ) 

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 -92727 -84680 

Чистий рух грошових коштів за звітний 
період 3400 2018 27566 

Залишок коштів на початок року 3405 31553 3116 
Вплив зміни валютних курсів на залишок 
коштів 3410 942 871 

Залишок коштів на кінець року 3415 32629 31553 
 

Примітки  
Керівник Костiв Мирон Андрiйович 

Головний бухгалтер Хамуляк Богдана Богданiвна 

   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 
число) 2016 | 01 | 01 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Iскра" за ЄДРПОУ 00214244 

 (найменування)   
 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 
за 12 місяців 2015 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) 
дебіторської заборгованості 
за продукцію, товари, роботи, 
послуги 

3553 0 0 0 0 

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: 
фінансових інвестицій 3255 X 0 X ( 0 ) 

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 3280 X 0 X 0 



дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 
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) 2016 | 01 | 01 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Iскра" за ЄДРПОУ 00214244 



 (найменування)   
 

Звіт про власний капітал 
за 12 місяців 2015 р. 

 

Стаття 
Код 
ряд
ка 

Зареєстров
аний 

капітал 

Капіта
л у 

дооцін
ках 

Додатко
вий 

капітал 

Резерв
ний 

капіта
л 

Нерозподіл
ений 

прибуток 
(непокрит
ий збиток) 

Неоплач
ений 

капітал 

Вилуче
ний 

капітал 

Всьо
го 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок 
на початок 
року 

400
0 8771 0 0 0 99342 0 0 9057

1 

Коригуван
ня: 
Зміна 
облікової 
політики 

400
5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправленн
я помилок 

401
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 409
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригова
ний 
залишок на 
початок 
року 

409
5 8771 0 0 0 99342 0 0 9057

1 

Чистий 
прибуток 
(збиток) за 
звітний 
період 

410
0 0 0 0 0 150253 0 0 1502

53 

Інший 
сукупний 
дохід за 
звітний 
період 

411
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 
(уцінка) 
необоротни
х активів 

411
1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 
(уцінка) 
фінансових 
інструменті
в 

411
2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 
курсові 

411
3 0 0 0 0 0 0 0 0 



різниці 
Частка 
іншого 
сукупного 
доходу 
асоційовани
х і спільних 
підприємств 

411
4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший 
сукупний 
дохід 

411
6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 
прибутку: 
Виплати 
власникам 
(дивіденди) 

420
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямуванн
я прибутку 
до 
зареєстрова
ного 
капіталу 

420
5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахуван
ня до 
резервного 
капіталу 

421
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума 
чистого 
прибутку, 
належна до 
бюджету 
відповідно 
до 
законодавст
ва 

421
5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума 
чистого 
прибутку на 
створення 
спеціальних 
(цільових) 
фондів 

422
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума 
чистого 
прибутку на 
матеріальне 
заохочення 

422
5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 
учасників: 
Внески до 
капіталу 

424
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 424 0 0 0 0 0 0 0 0 



заборговано
сті з 
капіталу 

5 

Вилучення 
капіталу: 
Викуп акцій 
(часток) 

426
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 
викуплених 
акцій 
(часток) 

426
5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулюванн
я 
викуплених 
акцій 
(часток) 

427
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 
частки в 
капіталі 

427
5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 
номінальної 
вартості 
акцій 

428
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 
капіталі 

429
0 0 0 0 0 436 0 0 436 

Придбання 
(продаж) 
неконтроль
ованої 
частки в 
дочірньому 
підприємств
і 

429
1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін 
у капіталі 

429
5 0 0 0 0 149817 0 0 1498

17 
Залишок 
на кінець 
року 

430
0 8771 0 0 0 249159 0 0 2403

88 

 
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 2015 року  
1. Загальна iнформацiя 



1.1. Iнформацiя про компанiю 
Публiчне акцiонерне товариство «Iскра» (далi – Компанiя) є українським 
публiчним акцiонерним товариством. 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 31.12.2015 р. частки державного майна у статутному фондi (капiталi) 
Компанiї 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 
Компанiю 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 2013-2015 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 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 2015 р. є четвертим 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 на 31 сiчня 2015 року 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 та росiйський рубль. 
Курси обмiну гривнi по вiдношенню до основних валют, якi були використанi при 
пiдготовцi консолiдованої фiнансової звiтностi, на 31 грудня є такими (табл. 1): 
Таблиця 1 
Назва валюти Курси валют станом на: 
31 грудня 2014 року 31 грудня 2015 року 
Долар США 15,7686 24,0007 
Євро 19,2329 26,2231 
Росiйський рубль 0,3030 0,3293 
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 
його 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 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. 
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 нараховуються 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 списуються при продажу або якщо вiд його використання 
або вибуття не очiкується майбутнiх економiчних вигод. Дохiд або збиток вiд 
списання нематерiального активу, що являє собою рiзницю мiж чистими 
надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю активу, включається у 
прибутку i 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 до 
вiдшкодування. Збитки вiд зменшення корисностi поточної дiяльностi визнається 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 незалежнi 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.  
2.4.6. 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 амортизацiю не 
нараховувати.  
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. Транспортно-заготiвельнi витрати 
Облiк транспортно-заготiвельних витрат (далi – ТЗВ) здiйснюється методом 
прямого облiку. 
2.4.8. Фiнансовi активи 
Фiнансовi активи класифiкуються за наступними категорiями: 
- грошовi кошти 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. Грошовi кошти та їх еквiваленти 
Грошовi кошти 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 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 дольової iнструменти пiдприємств, якi Компанiя придбала з 
метою участi у дiяльностi об’єкта iнвестування, вiдображати за справедливою 
вартiстю через сукупний прибуток. 
Фiнансовi iнвестицiї у статутний капiтал iнших пiдприємств вiдображати 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 його 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 воно 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 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 їх погашення, 
анулювання або термiн їх 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 здiйсненне в 
цей момент юридичне право на взаємозалiк визнаних сум, а також 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 Державного 
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, вiдносити 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. 
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядають на кожну 
звiтну дату та знижувати в тiй мiрi, в якiй отримання достатнього 
оподатковуваного прибутку, який 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 визнаються 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) визнаються 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), доход 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 доход визнається по мiрi нарахування i розраховується, виходячи з 
балансової вартостi фiнансового активу (без врахування вiдсотку) та ефективної 
ставки вiдсотку.  
Доход 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 (примiтка 21). 
3. Основнi засоби 
Рух основних засобiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 р., представлений таким 
чином (табл. 2):  
Таблиця 2 
(у тисячах гривень) 
Рух основних засобiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 р. 
Земля Будiвлi Машини та 
обладнання Транс-портнi засоби Офiсне облад- 
нання i меблi Незавер-шене 
будiв- 
ництво Iншi основнi засоби Усього 
Первiсна вартiсть  
На 1 сiчня 2015р. 1 446 80 873 226735 52 384 3 586 0 2 932 367 956 
Надходження 0 1462 7 058 276 116 0 205 9117 
Вибуття 0 37 308 1637 6 0 6 1994 
Iншi змiни 0 0 6 -6 0 0 0 0 
На 31 грудня 2015 р. 1 446 82298 233491 51017 3 696 0 3 131 375079 
Накопичений знос i збитки 
вiд зменшення корисностi  
На 1 сiчня 2015 р. 0 38930 158309 38436 3448 0 2 847 241430 
Нарахований знос 0 1 282 17114 6850 116 0 204 25566 
Вибуття 0 0 308 1533 6 0 6 1853 
Iншi змiни 0 0 -6 6 0 0 0 0 
На 31 грудня 2015 р. 0 36972 175109 43759 3558 0 3045 265143 
Чиста балансова вартiсть  
На 01 сiчня 2014 р. 1446 42483 68426 13948 138 85 126526 
На 31 грудня 2014 р. 1446 42626 58382 7258 138 86 109936 
На 31 грудня 2014 р. вартiсть основних засобiв, по яких був нарахований 100 % 
знос, становить 11 715 тисяч гривень, на 31 грудня 2015 р. – 12 775 тисяч гривень. 
(а) Умовна вартiсть 



Основнi засоби тобто на 1 сiчня та 31 грудня 2015 р. були оцiненi за первiсною 
вартiстю, яка використовується як умовна вартiсть основних засобiв на цю дату. 
(б) Забезпечення 
На 31 грудня 2015 року основнi засоби балансовою вартiстю 295 401 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 31 грудня 2014 р. 2983 
Надходження 28 
Вибуття 0 
Iншi змiни 0 
На 31 грудня 2015 р. 3011 
Накопичена амортизацiя i збитки 
вiд зменшення корисностi  
На 31 грудня 2014 р. 162 
Нарахована за рiк 44 
Вибуття 0 
На 31 грудня 2015 р. 206 
Чиста балансова вартiсть  
На 31 грудня 2014р. 2 821 
На 31 грудня 2015 р. 2 805 
Нематерiальнi активи на 31 грудня 2015 р. включають програмне забезпечення, 
науково-технiчну документацiю з виробництва апарату мiкрохвильової терапiї 
«Луч-5», технологiчну i конструкторську документацiю. 
5. Фiнансовi iнвестицiї 
На 31 грудня 2015 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 
Гелiос Сп. З о.о. Фабрика ламп розжарення. Польща 50 503 87,14 
СПЕКТРГАЗ ТОВА 1 9,0 
Всього 54 140 х 
Всi фiнансовi iнвестицiї Компанiя у звiтному роцi вiдображала за собiвартiстю з 
урахуванням витрат на зменшення корисностi.  
6. Запаси 
Запаси на 31.12.2014 р. i 31.12.2015 р. представленi таким чином (табл. 5): 
Таблиця 5 
(у тисячах гривень) 
Номенклатура статей 31 грудня 2014 р. 31 грудня 2015 р. 
Виробничi запаси 33083 40541 
Товари 928 2294 
Готова продукцiя 101245 144264 
Номенклатура статей 31 грудня 2014 р. 31 грудня 2015 р. 



Незавершене виробництво 19261 21182 
Разом 154517 208281 
Структура виробничих запасiв i товарiв вiдображена наступним чином (табл. 6): 
Таблиця 6 
(у тисячах гривень) 
Номенклатура статей 31 грудня 2015р. 
Сировина i матерiали 29472 
Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби 243 
Паливо 1012 
Тара i тарнi матерiали 108 
Матерiали в переробцi 415 
Запаснi частини, автошини 7456 
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 1835 
Незавершене виробництво 21182 
Готова продукцiя 144264 
Товари 2294 
Разом 208281 
9. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги  
Торгова дебiторська заборгованiсть на 31 грудня 2014 р. i 31 грудня 2015 р. 
представлена таким чином (табл. 7): 
Таблиця 7 
(у тисячах гривень) 
31 грудня 2014р. 31 грудня 2015 р. 
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги:  
- первiсна вартiсть 124173 236448 
- резерв сумнiвних боргiв (3 717) (123) 
- чиста реалiзацiйна вартiсть 120356 236325 
10. Iнша дебiторська заборгованiсть, крiм податкiв до вiдшкодування 
Iнша дебiторська заборгованiсть на 31 грудня 2014 р. i 31 грудня 2015 р. 
представлена таким чином (табл. 8): 
Таблиця 8 
(у тисячах гривень) 
Найменування статтi 31 грудня 2014 р. 31 грудня 2015 р. 
Векселi одержанi 3 199 3 199 
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами 7980 10070 
Iнша дебiторська заборгованiсть 5015 5 164 
Разом 16 194 18433 
На 31 грудня 2014 р. i 31 грудня 2015 р. торгова та iнша дебiторська 
заборгованiсть є безпроцентною та погашається в ходi звичайної господарської 
дiяльностi Компанiї. 
11. Узгодження резервiв на покриття збиткiв вiд зменшення торгової дебiторської 
заборгованостi 
Таблиця 9 
(у тисячах гривень) 
Сальдо на 31 грудня 2014 р. (3 717) 
Нараховано резерву у 2015р. (2949) 
Списано суму резерву протягом звiтного року (6543) 
Сальдо на 31 грудня 2015 р. (123) 



У складi сальдо резерву сумнiвних боргiв станом на 31 грудня 2014 року. 
перебувала сума 3 717 тис. грн. (резерв було створено в минулих перiодах). 
Компанiя протягом 2015 року створила резерв сумнiвних боргiв на суму 2 949 тис. 
грн., списала дебiторську заборгованiсть за рахунок резерву 6 543 тис. грн., сальдо 
резерву сумнiвних боргiв станом на 31.12.2015 р. складає 123 тис. грн.  
12. Податки до вiдшкодування 
Податки до вiдшкодування на 31 грудня 2014 р. i 2015 р. представленi таким 
чином (табл. 10): 
Таблиця 10 
(у тисячах гривень) 
31 грудня 2014 р. 31 грудня 2015 р. 
Податок на додану вартiсть 43 2 
Податок на прибуток 4 0 
Iншi податки 2 0 
Iншi оборотнi активи 28 64 
Разом 77 66 
За даними бухгалтерського облiку з податку на додану вартiсть дебiторська 
заборгованiсть по Компанiї станом на 31 грудня 2015 р. складає 2тис.грн. 
На 31 грудня 2014 р. i 2015 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. 
13. Грошовi кошти та їх еквiваленти 
Грошовi кошти та їх еквiваленти на 31 грудня 2014 р. i 2015 р. представленi таким 
чином (табл. 11): 
Таблиця 11 
(у тисячах гривень) 
31 сiчня 2014 р. 31 грудня 2015 р. 
Грошовi кошти в нацiональнiй валютi 27838 28138 
Грошовi кошти в iноземнiй валютi 3715 4491 
Всього 31553 32629 
На 31 грудня 2014 р. i 2015 р. залишки грошових коштiв на банкiвських рахунках 
не є знецiненими чи простроченими. 
14. Власний капiтал 
(а) Статутний (акцiонерний) капiтал 
Заявлений та сплачений статутний капiтал Компанiї на 31 грудня 2015 року 
складає 8 771 тис. грн., який подiлений на 35 084 154 простих iменних акцiї 
номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна (на 01 сiчня 2014 р. – 35 084 154).  
Структура статутного капiталу станом на 31 грудня 2015 року представлена нижче 
у табл. 12. 
Таблиця 12 
№ за пор. Повне найменування, номiнального утримувача, юридичної особи, код 
ЄДРПОУ, кiлькiсть фiзичних осiб Мiсцезнаходження згiдно з реєстрацiйними 
документами Кiлькiсть ЦП, штук Загальна номiнальна вартiсть ЦП, грн. Частка у 
СК товариства, %% 
Данi про номiнальних утримувачiв: 
1 Акцiонерний банк IНГ БАНК УКРАЇНА, код ЄДРПОУ 21684818 04070, вул. 



Спаська, 30А м. Київ 17011522 4252880,50 48,4878 
2 Акцiонерно-комерцiйний банк соцiального розвитку “Укрсоцбак», код ЄДРПОУ 
0039019 03150,м. Київ, вул. Ковпака,29 35224 8806,00 0,1004 
3 Вiдкрите акцiонерне товариство “ МIЖРЕГIОНАЛЬНИЙ ФОНДОВИЙ СОЮЗ”, 
код ЄДРПОУ 24917996 01032, м. Київ, 
вул. 
Ветрова7Б 11309 2827,25 0,0322 
Всього по номiнальних утримувачах 
4 Власники – юридичнi особи (1 – юридична особа-резидент, 10 юридичних осiб – 
нерезиденти) 16411980 4102995,00 46,7789 
5 Власники – фiзичнi особи в кiлькостi 5172 чол. 1614119 403529,75 4,6007 
Всього 35084154 8771038,50 100,00 
(б) Дивiденди 
Дивiденди визнаються як зобов’язання у перiодi, в якому вони оголошенi. 
Протягом рокiв, що закiнчилися та 31 грудня 2014 р., 31 грудня 2015 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 українськими 
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. 
15. Процентнi кредити та позики 
На 31 грудня 2014 р. та 31 грудня 2015 р. процентнi кредити та позики включали 
(табл. 13): 
Таблиця 13 
(у тисячах гривень) 
31 грудня 2014 р. 31 грудня 2015 р. 
Довгостроковi  
Забезпеченi банкiвськi кредити 43 885 125091 
Незабезпеченi банкiвськi кредити 70 003 112135 
Разом довгостроковi кредити 113 888 237226 
Поточнi зобов’язання за довгостроковими кредитами  
Забезпеченi банкiвськi кредити 154 619 105064 
Незабезпеченi банкiвськi кредити 0 0 
Разом поточних зобов’язань за довгостроковими кредитами 154 619 105064 
Короткостроковi  
Забезпеченi банкiвськi кредити 198 526 303618 
Незабезпеченi банкiвськi кредити 0 0 
Разом короткострокових кредитiв 198 526 303618 
Разом 467 032 645908 
У Компанiї станом на 31 грудня 2015 року заборгованiсть по кредитах банкiв (в 
розрiзi банкiв) складає: 
I Довгостроковi кредити:  
№ п/п Назва банку Сума заборгованостi станом на 31.12.15 № та дата договору % 



ставка 
1 ПАТ Укрсоцбанк 1 340 642,02 EUR 35 155 828,63 грн. 642-CB вiд 22.05.07 6%+ L 
(1M) 
2 ПАТ Укрсоцбанк 2 946 077,70 USD 70 707 829,83 грн. 104-CB вiд 07.09.11 6%+ L 
(1M) 
3 ПАТ Укрсоцбанк 882 399,96 USD 21 178 187,60 грн. 06.1-20/78 вiд 14.12.12 6%+ 
L (1M) 
4 Bank Gutmann 2 000 000,00 USD 48 001 334,00 грн. 071268/2017 вiд 01.12.06 
10,75% 
5 Bank Gutmann 2 000 000,00 EUR 52 446 258,00 грн. ISK-LOAN-0807 вiд 23.07.08 
10,70% 
6 ПАТ ВiЄсбанк 4 205 703,74 USD 100 939 694,96 грн. KU017692 вiд 15.06.12 6%+ 
L (3M) 
7 АБ Укргазбанк 436 334,00 USD 10 472 307,03 грн. 45/1 вiд 05.11.13 11,50% 
3 388 459,00 грн. 3 388 459,00 грн. 21,00% 
 
II Короткостроковi кредити  
 
№ п/п Назва банку Сума заборгованостi станом на 31.12.15 № та дата договору % 
ставка 
1 ПАТ Укрсоцбанк 9 985 154,73 USD 239 650 373,62 грн. 345-CB вiд 30.03.05 6%+ 
L (1M) 
4 612 307,58 грн. 4 612 307,58 грн. 16,00% 
2 ПАТ Мегабанк 1 435 768,35 USD 34 459 398,06 грн. 01/2011 вiд 01.02.11 14,00% 
3 ПАТ Мегабанк 917 767,59 USD 22 027 034,31 грн. 08/2011 вiд 06.09.11 14,00% 
4 ПАТ "Профiнбанк" 119 519,59 USD 2 868 549,88 грн. 1052/840-ЮО вiд 18.10.13 
12,50% 
Протермiнована заборгованiсть ПАТ «Профiбанк» станом на 31.12.2015 року 
складає 119 519,59 дол. США, що в гривнях складає 2 868 549,88 грн. 
16. Векселi виданi 
На 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2015 року векселi виданi включали (табл. 14) 
Таблиця 14 
(у тисячах гривень) 
на 31 грудня 2014 р. на 31 грудня 2015р.  
Векселi виданi довгостроковi 0 0 
Векселi виданi короткостроковi 496 2712 
Всього 496 2712 
17. Зобов’язання з фiнансової оренди (лiзингу). 
На 31 грудня 2014 р. та 31 грудня 2015 р. зобов’язання з фiнансової оренди має 
вигляд (табл. 15):  
Таблиця 15 
(у тисячах гривень) 
на 31 грудня 2014 р. на 31 грудня 2015 р. 
Довгостроковi зобов’язання з фiнансової оренди  
УнiКредитлiзинг 1898 1007 
«ОТП «Лiзинг» 2235 1188 
Разом довгостроковi 4133 2195 
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями  



УнiКредитлiзинг 2469 1168 
ОТП «Лiзинг» 1613 763 
Разом поточної заборгованостi за довгостроковими зобов’язаннями 4 082 1931 
Разом зобов’язання з фiнансової оренди 8215 4126 
18. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 
Торгова кредиторська заборгованiсть на 31 грудня 2014 р. та 31 грудня 2015 р. 
представлена таким чином (табл. 16): 
Таблиця 16 
(у тисячах гривень) 
31 грудня 2014 року 31 грудня 2015 року 
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 105196 215210 
Кредиторська заборгованiсть перед страховою компанiєю 0  
Кредиторська заборгованiсть за транспортування 626 1905 
Кредиторська заборгованiсть за електроенергiю та комунальнi послуги 1515 6971 
Разом 107337 224086 
19. Податки до сплати, крiм податку на прибуток 
Податки до сплати, крiм податку на прибуток на 31 грудня 2014 р. та 31 грудня 
2015 р. складалися з такого (табл. 17): 
Таблиця 17 
(у тисячах гривень) 
31 грудня 2014 р. 31 грудня 2014 р. 
Податок на доходи фiзичних осiб 885 5867 
Iншi податки 70 
1504 
Разом 955 7371 
 
20. Виплати працiвникам i заборгованiсть за соцiальним страхуванням 
Заборгованiсть iз заробiтної плати на 31 грудня 2014 р. та 31 грудня 2015 р. 
становила 5273 тис. грн. та 5 709 тис. грн. вiдповiдно. 
Заборгованiсть за соцiальним страхуванням на 31 грудня 2014 р. та 31 грудня 2015 
р. представлена таким чином (табл. 18): 
Таблиця 18 
(у тисячах гривень) 
31 грудня 2014 р. 31 грудня 2015 р. 
Внески на державне обов’язкове соцiальне страхування 2125 1504 
Iнше 0 0 
Разом 2125 1504 
21. Iнша кредиторська заборгованiсть 
Iнша кредиторська заборгованiсть на 31 грудня 2014 р. та 31 грудня 2015 р. 
представлена таким чином (табл. 19): 
Таблиця 19 
(у тисячах гривень) 
31 грудня 2014 р. 31 грудня 2015 р. 
Кредиторська заборгованiсть з одержаних авансiв 3121 2352 
Кредиторська заборгованiсть з учасниками 0 0 
Iнша кредиторська заборгованiсть 9738 9288 
Разом 12859 11640 
22. Вiдстроченi податковi активи i зобов’язання 



Згiдно з ПКУ ставка оподаткування у 2015роцi зафiксована на рiвнi 18 %. 
Станом на 31 грудня 2015 року Компанiя не розраховувала вiдстроченi податковi 
активи. Вiдстроченi податковi зобов’язання складають 681 тис. грн. 
23. Доходи вiд основної дiяльностi  
Доходи вiд основної дiяльностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року, 31 
грудня 2015 року, представленi таким чином (табл. 20): 
Таблиця 20 
Види доходiв 2014 р. 2015 р. 
тис. грн. тис. грн. 
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї в Українi 
Доходи вiд реалiзацiї готової продукцiї (Україна) без ПДВ 150997 253983 
Доходи вiд реалiзацiї готової продукцiї ЗЛФ без ПДВ 0 0 
Доходи вiд реалiзацiї готової продукцiї ЛЗНЕЛ без ПДВ 0 0 
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї закордоном 
Доходи вiд реалiзацiї готової продукцiї (Експорт) 141095 245360 
Доходи вiд реалiзацiї готової продукцiї (Експорт) ЗЛФ 0 0 
Дохiд вiд виконаних робiт в наданих послуг 
Дохiд вiд транспортних послуг без ПДВ 21460 20672 
Дохiд вiд операцiйної оренди без ПДВ 1747 3573 
Наведена вище iнформацiя розкривається тiльки для зручностi користувачiв цiєї 
iндивiдуальної 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.  
24. Адмiнiстративнi витрати 
Адмiнiстративнi витрати за 2014 i за 2015 роки складали (табл. 21): 
Таблиця 21 
2014 рiк 2015 рiк 
тис. грн. тис. грн. 
Амортизацiя та утримання основних засобiв 413 430 
Заробiтна плата та нарахування на зарплату 9 398 11028 
Матерiальнi витрати 1 306 1054 
Вiдрядження 390 498 
Послуги страхування 582 692 
Аудит та iнформацiйнi послуги 717 646 
Юридичнi та нотарiальнi витрати 484 777 
Експертна оцiнка 73 53 
Обслуговування операцiй з цiнними паперами 13 0 
Банкiвське обслуговування 1 067 3814 
Послуги зв'язку 171 164 
Податки 1 1 
Iншi витрати 892 996 
Разом 15 507 20153 
25. Витрати на збут 
Витрати на збут за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року та за рiк, що закiнчився 
31 грудня 2015 року, складали (табл. 22): 



Таблиця 22 
2014 2015 
тис. грн. тис. грн. 
Амортизацiя та утримання основних засобiв 167 108 
Заробiтна плата та нарахування на зарплату 3 700 4719 
Вiдрядження 806 1289 
Iнформацiйнi послуги 92 103 
Витрати на рекламу та маркетинг 687 855 
Витрати на перевезення 22 966 23597 
Страхування транспортних засобiв 2 465 2464 
Агентська винагорода 301 284 
Матерiальнi витрати 87 74 
Iншi витрати 675 1052 
Разом 31946 34545 
26. Iншi операцiйнi доходи i витрати 
Сума iнших операцiйних витрат i доходiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 
року та за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року, представлена так (табл. 23): 
Таблиця 23 
2014 2015 
тис. грн. тис. грн. 
Iншi операцiйнi доходи  
Операцiйна курсова рiзниця 52 483 290876 
Реалiзацiя iнших оборотних активiв 79 5171 
Штрафи, пенi, неустойки 16 80 
Доходи вiд списання кредиторської заборгованостi 332 0 
Утримання об’єктiв житлово-комунального i соцiально-культурного призначення 
811 0 
Iншi операцiйнi доходи 25 641 4562 
Разом iнших операцiйних доходiв 79362 300689 
Iншi операцiйнi витрати  
Операцiйна курсова рiзниця 289133 539660 
Реалiзацiя iнших оборотних активiв 2666 0 
Штрафи i пенi 167 0 
Утримання об’єктiв житлово-комунального i соцiально-культурного призначення 
2370 0 
Iншi операцiйнi витрати 3656 16095 
Разом iнших операцiйних витрат 297992 555755 
27. Фiнансовi витрати 
У фiнансовi витрати у 2014 р. та у 2015 р. включено сплаченi вiдсотки за 
кредитними договорами та за договорами фiнансової оренди у розмiрi 35 944 тис. 
грн. та 62 545 тис. грн. вiдповiдно. 
28. Операцiї з пов’язаними особами 
28.1. Позики, наданi пов’язаним особам 
У 2015 роцi ТОВАРИСТВОМ не надавалися безпроцентнi поворотнi фiнансовi 
допомоги пов’язаним особам.  
29. 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 товари, роботи i послуги, iнша 
дебiторська заборгованiсть, грошовi кошти, 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 його 
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 
iндивiдуальної 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. 
24: 
Таблиця 24 
(у тис. грн.) 
2014 р. 2015 р. 
Грошовi кошти та їх еквiваленти 31553 32629 
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 120356 236325 
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 77 66 
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 5015 5164 
Загальна сума кредитного ризику балансових фiнансових iнструментiв 157001 
274184 
Максимальна сума кредитного ризику 157001 274184 
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 товари, роботи, послуги як середню. 
Нижче наводиться класифiкацiя дебiторської заборгованостi за строками 
непогашення станом на 31 грудня 2014 року (табл. 25): 
Таблиця 25 



(у тис. грн.) 
Всього на 31.12.2015 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 236325 211407 11523 13395 
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 5164 5027 112 25 
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 його фiнансових iнструментiв. Мета управлiння 
ринковим ризиком полягає у тому, щоб контролювати схильнiсть до ринкового 
ризику та утримувати її у допустимих нормах. Компанiя встановлює допустимий 
рiвень ризику, який постiйно вiдслiдковується. Але використання такого пiдходу 
не запобiгає збитки 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 та росiйських рублях.  
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 грудня 2014. та 
31 грудня 2015 року становить 0,669 та 0,749 проти оптимального значення 1,0-
2,0, вiдповiдно, при такому рiвнi абсолютної лiквiдностi Компанiя може 
несвоєчасно проводити розрахунки зi своїми боргами.  
27. 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. 
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