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

  

  
Голова правлiння       Жишко Ростислав Васильович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 
  
        18.04.2014 
        (дата) 
    М.П.     
  
  

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2013 рік 

  
I. Загальні відомості 

  
1. Повне найменування емітента   Вiдкрите акцiонерне товариство по виготовленню 

покрiвельних  iзоляцiйних та майолiкових виробiв 
"Львiвпокiзол" 

  
2. Організаційно-правова форма   Відкрите акціонерне товариство 
  
3. Код за ЄДРПОУ   00292735 
  
4. Місцезнаходження   79020, Львівська, Шевченкiвський, м.Львiв, вул.Пiд Голоско, 

буд.  4 
  
5. Міжміський код, телефон та факс   (032) 242-27-41, (032) 242-27-42 
  
6. Електронна поштова адреса   00292735@mail.ru 
  

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
  
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії   28.04.2014 
    (дата) 
2. Річна інформація  опублікована 
у 

  №, "Бюлетень цінні папери України"   01.04.2014 

    (номер та найменування офіційного 
друкованого видання) 

  (дата) 

3. Річна інформація розміщена на  
власній сторінці в мережі Інтернет 

  www.lvivpokizol.bfg.lviv.ua   28.04.2014 

    (адреса сторінки)   (дата) 

mailto:00292735@mail.ru
http://www.lvivpokizol.bfg.lviv.ua


Зміст 
 
  
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 
  
1. Основні відомості про емітента X 
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності   
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб   
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря   
5. Інформація про рейтингове агентство   
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 
часток, паїв) 

X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 
9. Інформація про загальні збори акціонерів X 
10. Інформація про дивіденди   
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

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

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 
3)  інформація про зобов’язання емітента X 
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції   
5)  інформація про собівартість реалізованої продукції   
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів   
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 
протягом звітного періоду 

  

17. Інформація  про  стан  корпоративного  управління X 
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій   

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів   
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів   
23. Основні відомості про ФОН   
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН   
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН   
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН   
27. Правила ФОН   
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)   
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 
30. Річна фінансова звітність X 
31. Річна фінансова звітність,  складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського   



обліку (у разі наявності) 
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 
"Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь - яких об'єднань пiдприємств" вiдсутнi, оскiльки ВАТ станом на 
31.12.2013 року не входить в будь - якi обєднання.  
"Iнформацiя про рейтингове агенство" вiдсутня, так як визначеня рейтингової оцiнки товариство не 
здiйснювало.  
"Iнформацiя про дивiденди" вiдсутня, так як дивiденди за 2032 рiк не нараховувались i не виплачувались.  
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" вiдсутня, так як облiгацiї товариством не випускались.  
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" вiдсутня, так як iншi цiннi папери товариством не 
випускались.  
"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду " вiдсутня, так як викуп власних акцiй 
протягом звiтного перiоду не здiйснювався.  
"Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв" вiдсутня , так як 
боргових цiнних паперiв товариство не випускало.  
"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" вiдсутня, так як товариство iпотечних облiгацiй не випускало.  
"Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" вiдсутня, так як iпотечних сертифiкатiв товариство не 
випускало.  
"Iнформацiя про ФОН" вiдсутня, так як ФОН не створювався.  
"Звiт про стан обєкта нерухомостi" вiдсутнiй, так як товариство не випускало цiльових облiгацiй виконання 
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi 
Загальнi збори акцiонерiв планується провести в 3 кварталi 2013 року. 
Особлива iнформацiя в звiтному перiодi не подавалась. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.04.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV 

 



III. Основні відомості про емітента 
 
1. Повне найменування Вiдкрите акцiонерне товариство по виготовленню 

покрiвельних  iзоляцiйних та майолiкових виробiв 
"Львiвпокiзол" 

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

6506 

3. Дата проведення державної реєстрації 13.11.1996 
4. Територія (область)* Львівська 
5. Статутний капітал (грн) 3808350,00 
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 
державі 

0,000000 

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

0,000000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 1 
  
9. Основні види діяльності із зазначенням 
найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

Оптова торгівля деревиною, будматеріалами та 
сан.технічним обладнанням 46.73, Інші види 
роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах. 
47.19, Виробництво неметалевих мінеральних виробів 
, н.в.і.у. 23.99 

10. Органи управління підприємства Управління товариством здійснюється: 
Загальні збори акціонерів 
Правління товариста- 4 члена 
Ревізійна комісія - 3 членів 
Наглядова Рада - 3 члена 

  
11. Банки, що обслуговують емітента: 
1) найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у 
національній валюті 

філія АТ "Укрексімбанк" м.Львів 

2) МФО банку 325718 
3) поточний рахунок 260030001305 
4) найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у 
іноземній валюті 

д/н 

5) МФО банку д/н 
6) поточний рахунок д/н 

  
* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи 
довідників та класифікаторів. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.04.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV 

 



ІV. 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)  
IК Українськi iнвестицiї" 20819653 Україна, 79057, Львівська, Франкiвський, 

Львiв, вул.Генерала Чупринки 
3,871000 

IФ "Соломон - Iнвест" 23463139 Україна, 61070, Харківська, д/в, Харкiв, п/с 0,294900 
ВНIК "Укрiнвест" 20818524 Україна, 79000, Львівська, Галицький, Львiв, 

вул.Костюшко, буд. 18/2 
0,012900 

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)  
Жишко Роман Ростиславович КА, 161193, 20.05.1996, Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй 

обл. 
55,957300 

Власники ІЦП в кількості 1686 акціонерів  39,863900 
Усього 100,000000 

 
* Заповнювати не обов'язково 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.04.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV 

 



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

КА, 161191, 20.05.1996, Залiзничним РВ УМВС 
України у Львiвськiй обл. 

4) рік народження** 1950 
5) освіта** Вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 43 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

Львiвське заводоуправлiння м'якої покрiвлi, голова 
правлiння, винагороди не виплачувались. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 01.01.1900, до відкликання 
9) опис Повноваження, компетенцiя та функцiї органiв 

управлiння Товариства визначаються внутрiшнiм 
положенням.Основне мiсце роботи ВАТ 
"ЛьвiвПокIзол" - голова правлiння. 
Окремої матерiальної винагороди посадова особа не 
отримувала, заробiтна плата згiдно посадового окладу 
. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. 

 
1) посада Член правлiння - головний iнженер 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Кiчура Мирослав Миколайович 

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

КВ, 833456, 31.01.2002, Залiзничним РВ УМВС 
України у Львiвськiй обл. 

4) рік народження** 1961 
5) освіта** Вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 16 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

Львiвське заводоупралiння м'якої покрiвлi, головний 
механiк, винагороди не виплачувались. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 01.01.1900, до відкликання 
9) опис Повноваження, компетенцiя та функцiї органiв 

управлiння Товариства визначаються внутрiшнiм 
положенням.Основне мiсце роботи ВАТ 
"ЛьвiвПокIзол" - головний iнженер 
Окремої матерiальної винагороди посадова особа не 
отримувала, заробiтна плата згiдно посадового окладу 
. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. 

 
1) посада Член правлiння - нач.руберойдного заводу 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Андрушкiв Мирон Михайлович 

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

КВ, 676434, 28.05.2001, Стрийським РВ УМВС 
України у Львiвськiй обл. 

4) рік народження** 1947 
5) освіта** Вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 17 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

Стрийський руберойдний завод, начальник 
руб.заводу, винагороди не виплачувались. 



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

КВ, 123115, 30.03.1999, Стрийським РВ УМВС 
України у Львiвськiй обл. 

4) рік народження** 1954 
5) освіта** Вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 18 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

Стрийський руберойдний завод, начальник, 
винагороди не виплачувались. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 01.01.1900, до відкликання 
9) опис Повноваження, компетенцiя та функцiї органiв 

управлiння Товариства визначаються внутрiшнiм 
положенням.Основне мiсце роботи Стрийський 
руберойдний завод - начальник 
Окремої матерiальної винагороди посадова особа не 
отримувала, заробiтна плата згiдно посадового окладу 
. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. 

 
1) посада Член правлiння 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Попович Володимир Васильович 

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

КА, 430217, 10.06.1997, Галицьким РВ УМВС України 
у Львiвськiй обл. 

4) рік народження** 1948 
5) освіта** Вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 12 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

Львiвське заводоуправлiння м'якої покрiвлi, 
винагороди не виплачувались. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 01.01.1900, до відкликання 
9) опис Повноваження, компетенцiя та функцiї органiв 

управлiння Товариства визначаються внутрiшнiм 
положенням. Основне мiсце роботи ВАТ 
"ЛьвiвПокIзол" . 
Окремої матерiальної винагороди посадова особа не 
отримувала, заробiтна плата згiдно посадового окладу 
. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. 

 
1) посада Голова наглядової ради - заст.голови правлiння по 

зовнiшньо екон.дiяльн. 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Жишко Роман Ростиславович 

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

КА, 161193, 20.05.1996, Залiзничним РВ УМВС 
України у Львiвськiй обл. 

4) рік народження** 1976 
5) освіта** Вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 11 



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

Крикавський Євген Васильович 

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

КВ, 031538, 21.12.1998, Галицьким РВ УМВС України 
у Львiвськiй обл. 

4) рік народження** 1949 
5) освіта** Вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 11 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

Зав.кафедри екон.хiмiчної промисловостi та 
маркетiнгу, винагороди не виплачувались. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 01.01.1900, до відкликання 
9) опис Повноваження, компеткнцiї та функцiї органiв 

управлiння Товариства визначаються внутрiшнiм 
положенням.Основне мiсце роботи Полiтехнiчний 
унiверситет - Зав.кафедри екон.хiмiчної 
промисловостi та маркетiнгу. 
Окремої матерiальної винагороди посадова особа не 
отримувала, Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. 

 
1) посада Член наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Демчук Ганна Любомирiвна 

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

КВ, 145420, 12.08.1999, Залiзничним РВ УМВС 
України у Львiвськiй обл. 

4) рік народження** 1970 
5) освіта** Вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 23 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

ВАТ "Львiвпокiзол", винагороди не виплачувались. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 01.01.1900, до відкликання 
9) опис Повноваження, компетенцiя та функцiї органiв 

управлiння Товариства визначаються внутрiшнiм 
положенням.Основне мiсце роботи ВАТ 
"ЛьвiвПокIзол" . 
Окремої матерiальної винагороди посадова особа не 
отримувала, заробiтна плата згiдно посадового окладу 
. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. 

 
1) посада Голова ревiзiйної комiсiї 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Олiйник Володимир Петрович 

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

КВ, 273301, 23.09.1999, Шевченкiвським РВ УМВС 
України у Львiвськiй обл. 

4) рік народження** 1964 
5) освіта** Вища 



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

Полiкарчик Iрина Генадiївна 

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

КВ, 423432, 19.04.1998, Шевченкiвським РВ УМВС 
України у Львiвськiй обл. 

4) рік народження** 1960 
5) освіта** Вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 10 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

ВАТ "Львiвпокiзол", винагороди не виплачувались. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 01.01.1900, до відкликання 
9) опис Повноваження, компетенцiя та функцiї органiв 

управлiння Товариства визначаються внутрiшнiм 
положенням.Основне мiсце роботи ВАТ 
"ЛьвiвПокIзол". 
Окремої матерiальної винагороди посадова особа не 
отримувала, заробiтна плата згiдно посадового окладу 
. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. 

 
1) посада Член ревiзiйної комiсiї 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Платош Мар'яна Петрiвна 

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

КВ, 515304, 14.11.2000, Щевченкiвським РВ УМВС 
України у Львiвськiй обл. 

4) рік народження** 1983 
5) освіта** Вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 9 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

ВАТ "Львiвпокiзол", винагороди не виплачувались. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 01.01.1900, до відкликання 
9) опис Повноваження, компетенцiя та функцiї органiв 

управлiння Товариства визначаються внутрiшнiм 
положенням. Основне мiсце роботи ВАТ 
"ЛьвiвПокIзол". 
Окремої матерiальної винагороди посадова особа не 
отримувала, заробiтна плата згiдно посадового окладу 
. 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. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.04.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

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

особи 

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

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках) 

Кількість за видами акцій 

     прості 
іменні 

прості на 
пред'явник

а 

привілейов
ані іменні 

привілейов
ані на 

пред'явник
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Голова правлiння Жишко Ростислав 

Васильович 
КА, 161191, 20.05.1996, 
Залiзничний РВ УМВС 
України у Львiвськiй обл. 

162749 9,999939 162749 0 0 0 

Член правлiння Андрушкiв Мирон 
Михайлович 

КВ, 676434, 28.05.2001, 
Стрийським РВ УМВС 
України у Львiвськiй обл. 

5670 0,348387 5670 0 0 0 

Головний iнженер Кiчура Мирослав 
Миколайович 

КВ, 833456, 31.01.2002, 
Залiзничним РВ УМВС 
України у Львiвськiй обл. 

18225 1,119816 18225 0 0 0 

Член правлiння Цап Василь Антонович КВ, 123115, 30.03.1999, 
Стрийським РВ УМВС 
України у Львiвськiй обл. 

12390 0,761290 12390 0 0 0 

Член правлiння Попович Володимир 
Васильович 

КА, 430217, 10.06.1997, 
Галицьким РВ УМВС 
УКраїни у Львiвськiй обл. 

500 0,030722 500 0 0 0 

Голова спостережної ради Жишко Роман Ростиславович КА, 161193, 20.05.1996, 
Залiзничним РВ УМВС 
України у Львiвськiй обл. 

910705 55,957296 910705 0 0 0 

Член спостережної ради Крикавський Євген 
Васильович 

КВ, 031538, 21.12.1998, 
Галицьким РВ УМВС 
України у Львiвськiй обл. 

210 0,012903 210 0 0 0 

Член спостережної ради Демчук Ганна Любомирiвна КВ, 145420, 12.08.1999, 
Залiзничним РВ УМВС 
України у Львiвськiй обл. 

105 0,006452 105 0 0 0 

Голова ревiзiйної комiсiї Олiйник Володимир 
Петрович 

КВ, 273301, 23.09.1999, 
Шевченкiвським РВ УМВС 
України у Львiвськiй обл. 

2793 0,171613 2793 0 0 0 

Член ревiзiйної комiсiї Полiкакарчик Iрина КВ, 423432, 19.04.1998, 210 0,012903 210 0 0 0 



Генадiївна Шевченкiвським РВ УМВС 
України у Львiвськiй обл. 

Член ревiзiйної комiсiї Платош Мар'яна Петрiвна КВ, 515304, 14.11.2000, 
Шевченкiвським РВ УМВС 
України у Львiвськiй обл. 

0 0,000000 0 0 0 0 

Усього 1113557 68,421321 1113557 0 0 0 
 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.04.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV 

 



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

Код за ЄДРПОУ Місцезнаходжен
ня 

Кількість акцій 
(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

     прості іменні прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані на 
пред'явника 

Прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи* 

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

Кількість 
акцій (штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках) 

Кількість за видами акцій 

    прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейова
ні іменні 

привілейова
ні на 

пред'явника 
Жишко Роман Ростиславович КА, 161193, 20.05.1996, Залiзничним РВ УМВС 

України у Львiвськiй обл. 
886765 54,486329 886765 0 0 0 

Усього 886765 54,486329 886765 0 0 0 
 
* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові. 
 
** Не обов'язково для заповнення. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.04.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV 

 



Опис Загальні збори акціонерів за підсумками 2012 року не 
проводилися Планується їх проведення  у  3-му 
кварталі 2014 році. 

 
* Поставити помітку 'Х' у відповідній графі. 
 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.04.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV 

 



Місцезнаходження Україна, 79020, Львівська, Шевченкiвський, м.Львiв, 
вул.Пiдголоско, буд. 4 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

Сертифікат аудитора 

Назва державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ 

Аудиторською Палатою України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.03.1995 
Міжміський код та телефон (032) 293-59-19 
Факс (032) 293-59-19 
Вид діяльності Аудиторські послуги 
Опис Дата і номер договору на проведення аудиту-Договір 

№ 02  вiд "02" березня  
2014 року  
. 
Дата початку i дата закінчення проведення аудиту  
-"24"березня 2014 р. - "31"березня 2014 р. 

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю  ДКК 
"Український реєстратор" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  
Код за ЄДРПОУ 20830718 
Місцезнаходження Україна, 79012, Львівська, Шевченкiвський, Львiв, ак. 

Сахарова 42 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

АГ № 399227 

Назва державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ 

ДКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 14.09.2010 
Міжміський код та телефон (032) 294-95-06 
Факс (032) 294-95-08 
Вид діяльності Ведення реєстру власникiв IЦП. 
Опис Юридична особа, що здiйснює дiяльнiсть з ведення 

реєстру ( договір 163-Р від 22.10.2010року. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.04.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 
 
 

1. Інформація про випуски акцій 
 
Дата реєстрації 

випуску 
Номер 

свідоцтва про 
реєстрацію 
випуску 

Найменування 
органу, що 
зареєстрував 
випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційн
ий номер 

Тип цінного 
папера 

Форма 
існування та 
форма випуску 

Номінальна 
вартість (грн.) 

Кількість акцій 
(штук) 

Загальна 
номінальна 
вартість (грн.) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
22.11.1999 254/13/1/99 Львiвське 

територiальне 
управлiння 
ДКЦПФР 

1303601009 Акція проста 
документарна 
іменна 

Документарні 
іменні 

2,34 1627500 3808350,00 100,000000 

Опис Цінні папери до лістингу не включались, обіг цінних паперів Емітента відбувається на вторинному позабіржовому ринку. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.04.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV 

 



 
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені 
структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, 
зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 
ВАТ "Львiвпокiзол" об'єднює заводи; 
- Стрийський рубероїдний завод: 
- Завод по виробництву пiнопластових плит: 
- дочiрнє пiдприємство "Будпокiзол". 
 
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність 
позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які 
працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, 
зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно 
попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня 
кваліфікації її працівників операційним потребам емітента 
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб)-4     ;    Фонд оплати праці -  
5940   ;    Протягом звітного періоду кадрова программа емітента, спрямована на забезпечення рівня 
кваліфікації працівників не змінювалася. 
 
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження 
об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному 
об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 
не входить до будь-яких обєднань 
 
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при 
цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий 
результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності 
не проводить 
 
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, 
умови та результати цих пропозицій 
Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб за звiтний перiод не було. 
 
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод 
обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
Бухгалтерський облiк на пiдприємствi здiйснювався згiдно з вимогами Закону України "Про бухгалтерський 
облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99р. №996-XIY. Протягом перiоду, що перевiряється, облiкова 
полiтика була незмiнною. Протягом 2012 року ведення бухгалтерського обліку здійснювалось в програмному 
продукті 1С Підприємство 7.0. Облікова політика  ВАТ "ЛЬВІВПОКІЗОЛ" базується на Національних 
стандартах бухгалтерського обліку. та затверджена наказом № 3 від 30.03.2011р.та передбачає наступні 
принципи бухгалтерського обліку: 
1. Величина вартісного критерію належності матеріального активу до малоцінних необоротних активів (згідно 
П(С)БО 7 "Основні засоби") нижче 2500 грн. Нарахування амортизації здійснюється в першому місяці 
використання об'єкта у розмірі 50 % його вартості та 50% при списанні активу . 
2. Основним засобом визнавати актив, очікуваний термін корисного використання якого більше року та 
вартість якого більше 2500 грн. Метод нарахування амортизації основних засобів - прямолінійний, згідно 
терміну корисного використання, визначеного постійно діючою комісією по підприємству, з врахуванням 
правових та інших обмежень щодо строків використання. 
3.Визнання та облік нематеріальних активів здійснювати відповідно до МСФЗ "Нематеріальні активи". Методи 



загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність 
виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про 
основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали 
збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; 
інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, 
рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про 
конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку 
емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 
10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох 
країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної 
суми доходів за звітний рік 
Основними видами продукцiї, що виробляє ВАТ "Львiвпокiзол" є: пiнопласт полiстерольний, роздрiбна 
торгiвля , iншi види дiяльностi не забороненi законом. 
 
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які 
значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, 
включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування 
Модернiзацiя технологiчної лiнiї виробництва нових видiв м'яких покрiвельних матерiалiв. Модернiзацiя 
процесу виробництва полiстирольного . 
Освоєння випуску елеменнтiв стiн з примiненням блокiв з пiнопласту полiстерольного. 
Спосiб фiнансування - господарським способом та залучення iнвестора. 
 
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, 
афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його 
дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками 
істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими 
правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика 
ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша 
інформація 
не було 
 
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; 
виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, 
місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть 
позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або 
удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже 
зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване 
зростання виробничих потужностей після її завершення 
Придбань та вiдчужень активiв за останнi п'ять рокiв не було 
 
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних 
обмежень 
На дiяльнiсть Товариства впливають такi основнi фактори: кризовий стан економiки в країнi, рiст цiн на 
свiтовому ринку. 
Вiдсутнiсть нафтобiтуму на ринку.При наявностi цiни перевищують свiтовi на 20-35%, що впливає на 
собiвартiсть на цiни готової продукцiї. 
 
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства 



реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на 
діяльність емітента в майбутньому) 
На майбутнє ВАТ "Львiвпокiзол" планує продовжити виробництво м'яких покрiвельних матерiалiв i пiнопласту 
полiстерольного, а також розширення асортименту продукцiї. 
товариство планує провести реконструкцiю технологiчної лiнiї по випуску м'яких покрiвельних 
матерiалiв.Освоїти випуск нових покрiвельних матерiалiв на основi нетканних волокон, скловолокна та iншi. 
Проводиться реконструкцiя лiнiї по випуску пiнопласту полiстерольного. Планується ввести в експлуатацiю 
лiнiї по виробництву елементiв влаштування зовнiшнiх стiн iз пiнопласту полiстерольного. 
 
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку 
за звітний рік 
Спосiб фiнансування - господарським способом з незначним залученням iнвесторiв. 
 
Судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи 
(дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в 
якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це 
зазначається 
Судових справ, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнiх пiдприємств та посадовi особи за звiтний 2012 
рiк не мали. 
 
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів 
діяльності емітента, у тому числі за наявності інформація про результати та аналіз господарювання 
емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі 
Iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi 
емiтента вiдсутня. 
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періоду  періоду періоду  періоду  періоду  періоду  
1 3 4 5 6 7 8 

1. Виробничого 
призначення:  

622,0 421,9 0,0 0,0 622,0 421,9 

будівлі та споруди 622,0 421,9 0,0 0,0 622,0 421,9 
машини та обладнання 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
транспортні засоби 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
інші 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2. Невиробничого 
призначення:  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

будівлі та споруди 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
машини та обладнання 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
транспортні засоби 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
інші 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Усього  622,0 421,9 0,0 0,0 622,0 421,9 
Опис Ступiнь зносу основних засобiв 62%, обмежень на 

використання майна немає. 
Станом на 31.12.2013р. Необоротні активи Товариства 
представлені: 
Балансова вартість основних засобів на 31.12. 2013  
року склала 3474,3 тис. грн.,  
Облік будівель та споруд здійснюється за первісною 
без проведеної переоцінки до справедливої вартості  
При нарахуванні зносу використовувався 
прямолінійний метод. Знос нараховувався на всі 
основні засоби, введені в експлуатацію Товариством. 
Незавершене будівництво станом на 31.12.2013р. - 
15,4 тис. грн. підтверджене даними аналітичного 
обліку . 

 
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 
1 2 3 

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)  1660,9 1785,2 
Статутний капітал (тис. грн.)  3808,4 3808,4 
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)  3808,4 3808,4 
Опис Вартість чистих активів розрахована за даними 

Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх 
видів зобов`язань і забезпечень, відображених в 
Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог 
Методичних рекомендацій щодо визначення вартості 
чистих активів акціонерного товариства, схвалених 
рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. 

Висновок Статутний капітал перевищує розрахункову вартість 
чистих активів на 2147,5 тис.грн. Скоригований 
статутний капітал перевищує розрахункову вартість 
чистих активів на 2147,5 тис.грн. Порушені вимоги 
частини третьої статті 155 Цивільного кодексу 
України. Вимагається зменшення статутного капіталу. 



за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0,00 X X 
за іпотечними цінними паперами (за кожним 
власним випуском): 

X 0,00 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 
випуском): 

X  X X 

за векселями (всього) X 0,00 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 199,80 X X 
Фінансова допомога на зворотній основі X 0,00 X X 
Інші зобов'язання X 2270,20 X X 
Усього зобов'язань X 2470,00 X X 
Опис Товариство не має зобов'язань за цiнними паперами, за 

облiгацiями, за iпотечними цiнними паперами, за 
сертифiкатами ФОН, за векселями, за iншими цiнними 
паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) та за 
фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права. Кредитiв 
банку не має. 
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Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 79020 м. Львів вул. Підголоско ,буд.4 
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до 
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого 
Аудиторською палатою України 

845 30.03.2001 

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** 

   31.03.2011  31.03.16 

  
* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються 
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це 
відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті). 
  
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів. 
 
АУДИТОРСЬКА    ФІРМА "   КОНКУРЕНТ- АУДИТ" 
У формі Товариства з обмеженою відповідальністю 
Свідоцтво про внесення в реєстр аудиторської діяльності №0841 
м.Львів   вул ПідГолоско ,4  тел.(8-032)-293-59-19 
ЄДРПОУ 22334115 п/р26008301186 в ОПЕРв Обл.Упр.ПАТ"Ощадбанк" 
м.Львова  МФО 325796 e-mail  okonkurent@yandex.ru 
www.konckurent.com.ua 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 
(звіт незалежного аудитора) 
щодо фінансової звітності 
 
ВІДКРИТОГО  АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА 
по виробництву покрівельних ізоляційних  та 
майолікових виробів "Львівпокізол" 
станом на 31 грудня 2013 року. 
 
                                    М.Львів-2014 
 
 
Аудиторський висновок містить: 
1. Адресат.       
Аудиторський звіт призначається для  власників цінних паперів  та керівництва  ВАТ "ЛЬВІВПОКІЗОЛ"  , 
фінансовий звіт якого перевіряється,  і може бути використаний  для подання  до Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом  
2. Вступний параграф 
 Аудитором проводилась вибіркова перевірка фінансових звітів Відкритого Акціонерного Товариства 
"Львівпокізол"   станом на 31.12.2013 року, які складають повний комплект фінансової звітності: 
-Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва відповідно до Положення(Стандарту) бухгалтерського обліку 
25" Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" 

mailto:okonkurent@yandex.ru
http://www.konckurent.com.ua


                       
Місцезнаходження 79020 Львівська обл. м.  Львів  
вул. Підголоско  ,  будинок 4; 
  
Дата та орган реєстрації ВАТ "Львівпокізол" зареєстроване 
Шевченківською районною  
адміністрацією  (рішення  від 24.05.  
1995року за № 00292735) номер   
 свідоцтва 6506 дата видачі 13/11/1996 
 року номер запису 
14 15 120  0000 005454. 
 
2.2.ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ  ПЕРЕВІРКИ 
 Аудиторську перевірку проведено  у відповідності  з вимогами та положеннями Закону України "Про 
аудиторську діяльність", інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних 
стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА) 
Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням 
Аудиторської палати України № 122 від 18 квітня 2003 року, в тому числі у відповідності із МСА № 700 
"Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті 
незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного 
аудитора". 
Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання відповідних  етичних вимог  а також зобов'язують нас 
планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що 
фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які 
підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах, а також оцінку і застосованих принципів 
бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку 
загального подання фінансових звітів. 
Аудитором виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500 "Аудиторські докази", що відповідають меті 
отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур аудитор 
звернув увагу на доречність та достовірність інформації, що використовується аудитором як аудиторські 
докази. Аудиторські докази необхідні нам для обґрунтування аудиторської думки та звіту. За своїм характером 
докази є сукупними і отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, які виконувались 
в процесі аудиту.  
 У своїй роботі аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися 
тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних 
підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом 
тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка 
відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і 
звітності в Україні, чинним протягу періоду перевірки. 
  Рівень суттєвості за умовами договору з підприємством не обумовлювався і визначався у разі наявності 
окремих відхилень, виявлених в процесі аудиторської перевірки, виходячи з професійних суджень аудитора у 
відповідності з вимогами Національних (міжнародних) нормативів аудиту і встановлено на рівні 5% валюти 
балансу на початок року. 
2.3. Опис важливих аспектів облікової політики.  
Бухгалтерський облiк на пiдприємствi здiйснювався згiдно з вимогами Закону України "Про бухгалтерський 
облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99р. №996-XIY. Протягом перiоду, що перевiряється, облiкова 
полiтика була незмiнною. Протягом 2013 року ведення бухгалтерського обліку здійснювалось в програмному 
продукті 1С Підприємство 7.0. Облікова політика  ВАТ "ЛЬВІВПОКІЗОЛ" базується на Національних 
стандартах бухгалтерського обліку. та затверджена наказом № 3 від 30.03.2011р.та передбачає наступні 



П(с)БО 9 "Запаси" не відображати в Балансі ,а обліковувати на позабалансовому рахунку. 
5.Резерв сумнівних боргів дебіторської заборгованості за надані послуги створювати згідно з класифікацією 
дебіторської заборгованості як сумнівної. Дебіторська заборгованість за надані  послуги, що визнана 
сумнівною чи безнадійною, списується на інші операційні витрати.  
6.Створення страхових резерву відпусток здійснювати згідно з чинним законодавством України. 
2.4. Опис перевіреної фінансової інформації.  
Під час аудиту було перевірено комплект фінансової звітності у складі:   
Баланс підприємства , Форму №1-м станом на 31.12.2013 року.  
Звіт про фінансові результати за формою № 2-м за 2013 рік .  
Мета перевірки - підтвердити відповідність даних фінансової звітності ВАТ "Львівпокізол" до даних обліку, 
щодо достовірності та повноти представленої фінансової звітності за 2013 рік, яка характеризує зміни 
фінансового стану ВАТ "Львівпокізол"  за період з 01 січня  по 31 грудня 2013 року, та одержати 
обґрунтовану впевненість у тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.  
  У відповідності з договором нарахування податків, зборів та обов'язкових платежів не були безпосередньо 
об'єктом аудиторської перевірки. У випадку відхилення при нарахуванні податків даний факт може мати вплив 
на достовірність фінансової звітності. 
В ході проведення аудиту, аудитором розглянуто заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та 
достовірного подання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають 
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта 
господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність 
облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та загального подання фінансової звітності обліковим 
принципам, що є загальноприйнятими в Україні. 
На  думку аудитора, в процесі проведення аудиторської перевірки отримано достатні та відповідні аудиторські 
докази для висловлення думки щодо фінансової звітності та фінансового стану Товариства. Проведена 
аудиторська перевірка забезпечує розумну основу для аудиторського висновку. 
 При перевірці використані : 
- установчі документи; 
-облікові регістри (журнали - ордера); 
-поточна фінансова звітність, окремі господарські договори та первинні бухгалтерські документи. 
  До аудиторської перевірки  також надавались: Статут Товариства, довідка статистики про включення до 
ЄДРПОУ, Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, наказ щодо 
проведення інвентаризації активів та зобов'язань №33 від 13.09.2012 р. 
 3. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність 
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності 
відповідно до Національних стандартів фінансової звітності та такий внутрішній контроль, який управлінський 
персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих 
викривлень унаслідок шахрайства або помилки; виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості 
активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності ,стану корпоративного управління, у тому 
числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; наявності 
суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що 
розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю; невідповідного 
використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності емітента цінних паперів на 
основі проведеного фінансового аналізу діяльності емітента  у відповідності з вимогами МСА № 200"Загальні 
цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту".     
 
  4. Відповідальність аудитора. 
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів  
проведеного нами аудиту.                  
Обов'язком  аудитора є висловлення висновку стосовно цієї  фінансової  звітності  на  основі інформації, 



не відбувалося.  Облікова політика товариства на 2013 рік була встановлена наказом голови Правління ВАТ 
"Львівпокізол" № 15-А від 30.03.2011р. 
 ВАТ "Львівпокізол" веде бухгалтерський облік за журнально-ордерною системою рахівництва з 
використанням "Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій 
підприємств і організацій та Інструкції про застосування цього плану рахунків, затверджених наказом МФ 
України від 30.11.99р. № 291, з урахуванням особливостей своєї діяльності. Під час перевірки встановлено 
окремі недоліки відображення в обліку деяких господарських операцій, про що після повідомлення нами 
Замовника, ним  внесено відповідні зміни до бухгалтерського обліку. 
Тому ми вважаємо за можливе підтвердити, що надана інформація свідчить про відповідність здійснюваної 
фінансово-господарської діяльності діючому законодавству. Прийнята система бухгалтерського обліку 
задовольняє законодавчим та нормативним вимогам. Фінансова звітність складена на основі дійсних облікових 
даних. Дані окремих форм звітності не протиречать один одному. Усі показники доходів пов'язані з 
відповідними показниками витрат товариства.  
Загальні висновки про результати діяльності ВАТ "Львівпокізол" протягом 2013 року зроблені вірно, що 
підтверджується даними синтетичного бухгалтерського обліку. 
 5.1 Підстави для висловлення умовно-позитивної думки 
Розглянувши необхідність модифікування аудиторського висновку шляхом додавання пояснювального 
параграфу відповідно до Міжнародного стандарту аудиту №705"Модифікація висновку незалежного 
аудитора",аудитор    висловлюючи умовно-позитивну думку ,звертаю увагу на те, що в Товаристві не існує 
значної невизначеності ,вирішення якої залежить від майбутніх подій , що не є під безпосереднім контролем 
суб'єкта господарювання та може вплинути на фінансові звіти за 2013 рік. 
Аудитором не отримано достатню впевненість в частині довгострокових фінансових інвестицій На балансі  
Товариства станом на 31 грудня  2013 року  відображено довгострокових фінансових інвестицій на суму  
придбаних акцій  на суму 3474.3 тис. грн. згідно договору купівлі -продажу цінних паперів від 16.02.11 року 
4 852 200 акцій вартістю 0,25 грн. ВАТ"Віньковецький завод будівельних матеріалів". 
Відповіді  на зовнішній запит аудитора про фінансовий стан на дату складання висновок не отримано. 
   У відповідності до облікової політики підприємство не проводить розрахунку резерву сумнівних боргів, що 
може зумовити викривлення справедливої вартості  дебіторської заборгованості. 
  Аудитори не брали участь в проведеннi iнвентаризацiй активів,зобов'язань, ми не можемо висловити свiй 
висновок стосовно достовiрностi їх результатiв. Вiдповiдальнiсть за їх результати покладається на керiвництво 
товариства та членiв iнвентаризацiйних комiсiй.. 
У зв'язку з неможливістю перевірки окремих фактів викладених вище  аудитор не може висловити думки щодо 
вказаних моментів ,але вони мають обмежений вплив на стан справ в цілому і не перекручують дійсний 
фінансовий стан. 
5.2. Загальний висновок аудитора (умовно - позитивний). 
ВИСНОВОК 
     Аудитор вважає можливим підтвердити, що за винятком згаданих вище обмежень  ,прийнята система 
бухгалтерського обліку в цілому відповідає  встановленим вимогам чинного законодавства України і 
прийнятої на підприємстві облікової політики. 
   На думку аудитора, отримані докази є достатньою умовою для висловлення умовно-позитивної думки про 
відповідність дійсного фінансового стану результатів діяльності ВАТ " Львівпокізол  "   станом на 31 грудня 
2013 року складений  Товариством .  
   Аудитор висловлює думку, що фінансова звітність ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " 
Львівпокізол  "   в усіх аспектах достовірно та повно подає фінансову інформацію про Товариство станом на 
31.12.2013 року за результатами діяльності за період з 01.01.13 по 31.12.13 року згідно з нормативними 
вимогами щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні,а також згідно з визначеною 
концептуальною основою фінансової звітності 
Аудитор не знайшов достатньо доказів,що підтверджують здатність Товариства до безперервної діяльності 
протягом наступних 12 місяців.  Концептуальна основа фінансової звітності, використана для підготовки 



1.3 Оборотні активи 176.7 
1.4 Витрати майбутніх періодів  
1.5. Необоротні активи а групи вибуття  
1.5 Усього активів 3883.8 
2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  
2.1 Довгострокові зобов'язання   
2.2 Поточні зобов'язання 2222.9 
2.3 Забезпечення наступних виплат і 
 платежів  
2.4 Доходи майбутніх періодів  
2.5 Усього зобов'язань 2222.9 
3. ЧИСТІ АКТИВИ (рядок 1.5 - 
 рядок 2.5) 1660.9 
4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, у тому 
 числі: 3808.4 
4.1 Неоплачений капітал  
4.2 Вилучений капітал  
5.  Відвернення (рядок 3 - рядок 4) -2147.5 
Розрахунок вартості чистих активів проведено на підставі даних бухгалтерської звітності та керуючись 
Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств ,які схвалені 
рішення ДКЦПФР від 17.11.2004 року №485.   Розрахункова  вартість чистих активів 1660.9 тис. грн. і значно 
менша розміру скорегованого статутного капіталу 3808.4 тис .грн.  Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу 
України не дотримуються 
З метою реалізації положень ст. 155 "Статутний капітал акціонерного товариства ", зокрема п. 3 "Якщо після 
закінчення другого та кожного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться 
меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та 
зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.  
  Аудитор підтверджує невідповідність чистих активів підприємства діючим вимогам законодавства. 
          6.2.      РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДІЇ, ЯКІ ВІДБУЛИСЯ ПРОТЯГОМ ЗВІТНОГО РОКУ 
(ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЕМІТЕНТА). 
Запит щодо отримання особливої інформації про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути 
на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів , 
визначених частиною першою ст.41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". адресувався 
управлінському персоналу ПІДПРИЄМСТВА. Протягом 2013 року ВАТ " Львівпокізол"    не відбулося 
особливої інформації (відомостей) як про емітента, яка могла би вплинути на його фінансово-господарський 
стан як емітента цінних паперів та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів згідно частини 
першої статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок "  
6.3. Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою 
інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою 
звітністю. 
Під час виконання завдання   аудитор  здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих 
невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається 
емітентом у відповідності з МСА 720 
" Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову 
звітність" а також згідно Рішення  від 20.10.2011  N 1483 Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку була проведена  перевірка звіту  про Корпоративне управління на наявність та достовірність інформації 
у звіті  : 
Проаналізувавши розкриття  іншої  інформації Товариства, а саме 
-соціальні показники Товариства, 



наглядової Ради. 
На підставі  наданих до аудиторської перевірки документів ми можемо зробити висновок, що Товариство  
дотримувалось вимог законодавства виконання значних правочинів. 
6.5. Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього  аудиту  вимогам 
законодавства 
Відкрите акціонерне товариство "Львівпокізол" в період 2013 року  не здійснило перейменування Товариства 
та не прийняло Нової редакції Статуту згідно до Закону України "Про акціонерні товариства". Статутом ВАТ 
"Львівпокізол" не передбачено, що наглядова  рада  акціонерного  товариства  може прийняти  рішення  
щодо запровадження   в товаристві   посади   внутрішнього аудитора   (створення  служби  
внутрішнього  аудиту).  Відповідно,Наглядова  рада  акціонерного  товариства  не прийняла  рішення  
щодо запровадження   в товаристві посади   внутрішнього аудитора   (створення  служби внутрішнього  
аудиту). 
Формування складу органів корпоративного управління акціонерного товариства (назва) здійснюється 
відповідно до: 
розділу 8 Статуту, затвердженого 16  лютого 2007 року рішенням загальних зборів акціонерного товариства 
(протокол №1 від 14.05.1997 року). 
Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління: 
- загальні збори акціонерів, 
- спостережна рада, 
- правління Товариства, 
- ревізійна комісія. 
Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами акціонерного товариства.  
 Статутом не передбачено затвердження Положення про правління акціонерного товариства, Положення про 
ревізійну комісію та Положення про порядок залучення зовнішнього аудитора. На момент здійснення процедур 
аудиту такі положення не затверджено. 
Через відсутність обігових  коштів в звітному періоді товариством  не проводилось скликання загальних 
зборів тому  загальні збори не відбулися. Відповідно до вимог статті 32 Закону України "Про акціонерні 
товариства" - річні загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня року ,наступного за звітним. 
Протягом звітного року правління товариства здійснювало поточне управління фінансово-господарською 
діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом акціонерного товариства. Змін у складі  органів 
корпоративного управління протягом звітного року не відбувалось. 
Контроль за фінансово-господарською діяльністю акціонерного товариства протягом звітного року  не 
здійснювався ревізійною комісією .  
Спеціальні перевірки протягом звітного року ревізійною комісією не проводились.  
Протягом звітного періоду не відбувалось змін зовнішнього аудитора. Затвердження зовнішнього аудитора  
ТОВ "АФ "Конкурент-аудит" відбувалось у відповідності до вимог Статуту Товариства та Договору на 
проведення аудиту. 
Завдання аудитора на даному етапі  аудиторської перевірки полягало в тому, аби встановити чи діють в 
Товаристві засоби контролю щодо ризиків суттєвого викривлення звітності. 
 Аудитор розглянув   функціонування контрольного середовища  як основи для зниження ризиків 
викривлення фінансової звітності в цілому ризики,які мають відношення до аудиту, а саме 
  Засоби контролю які діють в Товаристві щодо ризиків суттєвого викривлення. 
1 Наявні етичні стандарти. Персонал підписується під Кодексом поведінки, який встановлює етичні та моральні 
стандарти. 
2.Якість персоналу керівництво  регулює наявністю у посадових обов'язках для кожної позиції вимог до 
кваліфікації персоналу. 
Оцінка фактичного застосування засобів контролю аудитором проводилась за допомогою опитування 
персоналу, інспектування документів та звітів. 
Перевірка операційної ефективності засобів контролю програмою аудиторської перевірки не передбачалась і не 



фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку", яке 
затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1528 від 19.12.2006 зі змінами 
та доповненнями, внесеними Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку від 22.06.2010 року 
за №981. 
НЕОБОРОТНІ АКТИВИ. 
Iнформацiя щодо необоротних активiв, яка наведена безпосередньо у фiнансових звiтах розкрита  в усiх 
суттєвих моментах повно, достовiрно i вiдповiдно до вимог Національних стандартів бухгалтерського обліку. 
Станом на 31.12.2013 р. Необоротні активи Товариства представлені: 
Балансова вартість основних засобів на 31.12. 2013  року склала 3474,3 тис. грн.,  
Облік будівель та споруд здійснюється за первісною без проведеної переоцінки до справедливої вартості  
При нарахуванні зносу використовувався прямолінійний метод. Знос нараховувався на всі основні засоби, 
введені в експлуатацію Товариством. 
Незавершене будівництво станом на 31.12.2013 р. - 6.7 тис. грн. підтверджене даними аналітичного обліку . 
РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО  ОБЛІК ДОХОДІВ ТОВАРИСТВА. 
При перевірці достовірності даних про виручку (дохід) від реалізації продукції (робіт, послуг) у відповідності з 
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженим наказом Міністерства фінансів 
України від 29.11.1999р. №290 виявлено, що доходи на товаристві визначаються під час збільшення активу або 
зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу за умови, що оцінка доходу може бути 
достовірна визначена. 
Методика визначення реалiзацiї протягом року не змiнювалася. 
В 2013 році ВАТ "Львівпокізол" отримало дохід(виручку) від реалізації продукції(робіт,послуг) в сумі 217,0 
тис.гривень. Ця сума в порівнянні з минулим роком зменшено на 90,2 тис.грн.Інші операційні доходи 
товариства за звітний рік склали 32,8тис. гривень. Найбільшу частину в доходах складають доходи від основної 
діяльності. 
РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОБЛІК ВИТРАТ ТОВАРИСТВА. 
Визнання та класифікація витрат проводиться в ВАТ "ЛьвівПокізол" відповідно до П(С)БО 16 "Витрати". Прямі 
витрати обліковуються безпосередньо на відповідних субрахунках рахунку 23 "Виробництво" і включають 
прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати, змінні та постійні розподілені 
загальновиробничі витрати. Собівартість реалізованих товарівї продукції визначається за П(С)БО 9 "Запаси". 
В процесі операційної діяльності на товаристві виникають витрати, які не включаються до собівартості 
реалізованої продукції. Згідно фінансової звітності такі витрати склали:  
-  інші операційні витрати - 258.9 тис.гривень. 
-  інші  витрати - 29.8 тис.гривень  
Основними складовими витрат є витрати щодо оплати послуг та придбання матеріалів, для ведення основної 
діяльності.  
РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ЧИСТОГО ПРИБУТКУ. 
При складанні звіту про фінансові результати за 2013 рік товариством дотримано вимоги Положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку, які регулюють питання складання фінансової звітності. 
За звітний період, в результаті фінансово-господарської діяльності товариство отримало, виходячи з даних 
форми №2-м "Звіт про фінансові результати", збиток в сумі 216,8 тис.грн. 
Доходи обліковуються на рахунках бухгалтерського обліку класу 9 в момент їх нарахування. Суми попередньої 
оплати продукції та авансів в склад доходів по бухгалтерському обліку не включаються, що відповідає 
принципам, викладеним в П(С)БО 15 "Дохід". 
За результатами проведеного аудиторського контролю встановлено, що дані, які відображено в 
журналах-ордерах та оборотно-сальдових відомостях, наданих аудитору, відповідають даним фінансової 
звітності за  2013 рік. 
 
.8. Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 
шахрайства. 



- джерела та механізми контролю за ризиками; 
- аналіз ризиків. 
Загальну стратегію управління ризиками в ВАТ " Львівпокізол "   визначає спостережна рада, а загальне 
керівництво управлінням ризиками здійснює правління. 
 Аудитор відповідає за аудиторський висновок про фінансову звітність і не відповідає за виявлення фактів 
шахрайства і помилок,що можуть вплинути на достовірність фінансової звітності. Аудитор несе 
відповідальність за правильність  використаних під час аудиту процедур. Використані під час аудиту 
процедури перевірки не виявили випадків шахрайства при аудиті фінансової звітності ВАТ "Львівпокізол ". 
9. Основні відомості про аудиторську фірму: 
Назва аудиторської фірми           Аудиторська фірма  
" Конкурент -     аудит " у формі ТзОВ 
Ідентифікаційний код  
юридичної особи 22334115 
Юридична адреса 
Місцезнаходження юридичної особи 79020 м. Львів вул. Підголоско ,буд.4 
 
Номер, дата видачі 
свідоцтва про державну  
реєстрацію 
 Свідоцтво про Державну реєстрацію серія А00 №378966 від 15.05.1995 року   номер запису в ЄДРПО  
1 415 120 0000 005492 
 
Номер, дата видачі свідоцтва  
про внесення до Реєстру  
суб'єктів, які можуть здійснювати  
Аудиторську  діяльність Свідоцтво про внесення в Реєстр 
 аудиторських фірм та аудиторів,які  
 надають аудиторські послуги№845 
від30 березня 2001 року видане 
 Аудиторською палатою України 
 згідно рішення №100, продовжене 
 рішенням №161 від 30 березня 2006 
 року,  продовжене рішенням  
№200/2         від 26.03.2009року, 
продовжене рішенням 229/4 
 від 31.03.2011року до 31.03.16 року. 
  
Номер, дата видачі свідоцтва 
про внесення до Реєстру Аудиторів,які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що 
надають послуги на ринку цінних паперів не має 
Номер, дата видачі сертифіката   аудитора Сертифікат аудитора серії А за  
№ 002129 від 30.03.1995 року   
 
Телефон (032)-293-59-19 
 
10.Основні відомості про умови договору про проведення аудиту: 
Дата і номер договору на проведення аудиту Договір № 2  вiд "01" березня 2014 року  
. 
Дата початку i дата закінчення проведення аудиту             "24"березня 2014 р. - "31"березня 2014 р. 



Версія 09.04.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV 



2 2012 0 0 
3 2013 0 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) Реєстратор 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
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 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 

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

 Так (*) Ні (*) 
Підняттям карток X  
Бюлетенями (таємне голосування)  X 
Підняттям рук  X 
Інше (запишіть) д/н 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 

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

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

ні 

 
Органи управління 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 
 (осіб) 



Стратегічного планування X  
Аудиторський X  
З питань призначень і винагород  X 
Інвестиційний  X 
Інше (запишіть) д/н 
Інше (запишіть)  

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

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 

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) д/н 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 

своїми правами та обов'язками? 
 Так (*) Ні (*) 
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) д/н 
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві 
ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, 
створено ревізійну комісію / так, введено посаду 

так, створено ревізійну комісію 



Затвердження планів діяльності 
(бізнес-планів)  

Ні Так Ні Ні 

Затвердження річного фінансового 
звіту, або балансу, або бюджету 

Ні Так 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 

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про 
притягнення до майнової 
відповідальності членів 
виконавчого органу 

Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий 
випуск акцій 

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, 
реалізацію та розміщення власних 
акцій  

Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього 
аудитора 

Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких 
існує конфлікт інтересів  

Ні Ні Ні Так 

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці. 
 
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 
імені акціонерного товариства? (так/ні) 

так 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 
пов`язаних з нею осіб та обов`язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) 

ні 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 
 Так (*) Ні (*) 
Положення про загальні збори акціонерів    X 
Положення про наглядову раду   X 
Положення про виконавчий орган  X 
Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X 
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)  X 
Положення про акції акціонерного товариства   X 



базі даних 
НКЦПФР про 
ринок цінних 
паперів  

Фінансова звітність, 
результати діяльності  

Ні Так Ні Так Ні 

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

Ні Ні Ні Ні Ні 

Інформація про склад органів 
управління товариства  

Так Так Ні Так Ні 

Статут та внутрішні 
документи  

Так Ні Ні Ні Ні 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх 
проведення  

Так Ні Так Ні Ні 

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства  

Так Ні Ні Ні Ні 

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці. 
 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів 
фінансової звітності? (так/ні) 

ні 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім 
аудитором протягом останніх трьох років? 

 Так (*) Ні (*) 
Не проводились взагалі  X 
Менше ніж раз на рік   X 
Раз на рік  X  
Частіше ніж раз на рік   X 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора? 
 Так (*) Ні (*) 
Загальні збори акціонерів  X 
Наглядова рада X  
Виконавчий орган  X 
Інше (запишіть) д/н 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) ні 

З якої причини було змінено аудитора? 
 Так (*) Ні (*) 
Не задовольняв професійний рівень   X 
Не задовольняли умови угоди з аудитором  X 
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X 
Інше (запишіть) д/н 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 



З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 
 Так (*) Ні (*) 
З власнї ініціативи  X  
За дорученням загальних зборів   X 
За дорученням наглядової ради  X 
За зверненням виконавчого органу  X 
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів  X 
Інше (запишіть) д/н 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у 
сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) 

ні 

 
 

 
Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління 

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

 Так (*) Ні (*) 
Випуск акцій X  
Випуск депозитарних розписок  X 
Випуск облігацій  X 
Кредити банків  X 
Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X 
Інше (запишіть) д/н 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох 

років*? 
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
Так, плануємо розпочати переговори  
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
Не визначились Х 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) 

не визначились 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) 

ні 

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

ні 

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

01.01.1900 

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

ні 



установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для 
фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам 
та зміну їх складу за рік. 
д/н 
 
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого 
органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі 
або споживачам фінансових послуг. 
д/н 
 
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової 
установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких 
заходів. 
д/н 
 
5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 
характеристики або про відсутність такої системи. 
д/н 
 
6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту 
(контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності 
відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку. 
д/н 
 
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті 
фінансової установи розмір, або про їх відсутність. 
д/н 
 
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує 
встановлений у статуті фінансової установи розмір. 
д/н 
 
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї 
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є 
комерційною таємницею), або про їх відсутність. 
д/н 
 
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне 
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку. 
д/н 
 
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного 
протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; 
для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові). 
д/н 
 
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 
загальний стаж аудиторської діяльності 
д/н 



недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені 
органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. 
д/н 
 
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 
послуг, зокрема: 
наявність механізму розгляду скарг 
д/н 
 
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги 
д/н 
 
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг 
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг) 
д/н 
 
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх 
розгляду. 
д/н 
 
 
* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств. 
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"Львiвпокiзол" 
Територія  за КОАТУУ 4610137500 
Організаційно-правова 
форма господарювання 

Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 231 

Вид економічної діяльності Оптова торгівля деревиною, будматеріалами та 
сан.технічним обладнанням 

за КВЕД 46.73 

Середня кількість працівників 1   
 
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком 
Адреса, телефон: 79020, Львівська, Шевченкiвський, м.Львiв, вул.Пiд Голоско, буд.  4 (032) 242-27-41 

 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v  
за міжнародними стандартами фінансової звітності   

 
1. Баланс 

 
На 31.12.2013 

 Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006 
 

Актив Код 
рядка 

На початок звітного 
року 

На кінець звітного 
періоду 

1 2 3 4 
I. Необоротні активи    
Незавершені капітальні інвестиції 020 15,4 6,7 
Основні засоби:    
залишкова вартість 030 421,9 226,1 
первісна вартість 031 1228,7 941,1 
знос 032 (806,8) (715,0) 
Довгострокові біологічні активи:    
справедлива (залишкова) вартість 035 0,0 0,0 
первісна вартість 036 0,0 0,0 
накопичена амортизація 037 (0,0) (0,0) 
Довгострокові фінансові інвестиції 040 3474,3 3474,3 
Інші необоротні активи 070 0,0 0,0 
Усього за розділом I 080 3911,6 3707,1 
II. Оборотні активи    
Виробничі запаси 100 117,2 116,3 
Поточні біологічні активи 110 0,0 0,0 
Готова продукція 130 1,6 0,9 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
чиста реалізаційна вартість 160 150,4 26,3 
первісна вартість 161 150,4 26,3 
резерв сумнівних боргів 162 (0,0) (0,0) 
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170 0,0 0,0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 44,2 28,7 
Поточні фінансові інвестиції 220 0,0 0,0 
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті 230 3,9 4,0 
у тому числі в касі 231   
в іноземній валюті 240 0,5 0,5 
Інші оборотні активи 250 25,8 0,0 



II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 430 0,0 0,0 
III. Довгострокові зобов'язання 480 0,0 0,0 
IV. Поточні зобов`язання    
Короткострокові кредити банків 500 0,0 0,0 
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0,0 0,0 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 182,8 48,4 
Поточні зобов`язання за розрахунками:    
з бюджетом 550 199,8 200,6 
зі страхування 570 62,8 61,5 
з оплати праці* 580 0,6 0,6 
 605 0,0 0,0 
Інші поточні зобов`язання 610 2024,0 1911,8 
Усього за розділом IV 620 2470,0 2222,9 
V. Доходи майбутніх періодів 630 0,0 0,0 
Баланс 640 4255,2 3883,8 

 
* З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці (665) 0,6  

 
Примітки: 
ВАТ "Львiвпокiзол" суб'єкта малого пiдприємства формами Баланс (Ф-1м) складена у вiдповiдностi до встановлених 
нормативiв бухгалтерського облiку. 
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1 2 3 4 
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 217,0 307,2 
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 (36,1) (51,2) 
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) (010-020) 

030 180,9 256,0 

Інші операційні доходи 040 3,0 32,8 
Інші доходи 050 9,5 29,7 
Разом чисті доходи ( 030 + 040 + 050 ) 070 193,4 318,5 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) 080 (194,4) (201,0) 
Інші операційні витрати 090 (142,8) (249,9) 
у тому числі: 091 (0,0) (0,0) 
 092 (0,0) (0,0) 
Інші витрати 100 (73,0) (29,8) 
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 (410,2) (480,7) 
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)  130 (216,8) (162,2) 
Податок на прибуток 140 0,0 0,0 
Чистий прибуток (збиток) (130 -140) 150 (216,8) (162,2) 
Забезпечення матеріального заохочення 160 0,0 0,0 
Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості 
поточних біологічних активів 

201   

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості 
поточних біологічних активів 

202   

 
Примітки: 
Фiнансова звiтнiсть ВАТ "Львiвпокiзол" за перiод з 01 сiчня 2013 року по 31 грудня 2013 року складена у вiдповiдностi з 
вимогами чинного законодавства.Звiтнiсть до податкових органiв подавалась вчасно i в повному обсязi. 
 
 
 Керівник   Жишко Ростислав Васильович 
  (підпис)  (ініціали, прізвище) 

 
 Головний бухгалтер   відсутній 
  (підпис)  (ініціали, прізвище) 
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