
Титульний аркуш 
 
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до 
вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. 

  

  
Генеральний директор       Хавка Петро Петрович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 
  
        18.04.2018 
        (дата) 
          
  
  

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2017 рік  

  
I. Загальні відомості 

  
1. Повне найменування емітента   Відкрите акціонерне товариство "Львівська товарно-

сировинна фірма "Львівресурси" 
  
2. Організаційно-правова форма   Відкрите акціонерне товариство 
  
3. Код за ЄДРПОУ   01886789 
  
4. Місцезнаходження   79000, Львівська, Галицький, Львiв, вул.Чайковського, 17 
  
5. Міжміський код, телефон та факс   (032) 247-22-64, 032/242-01-68 
  
6. Електронна поштова адреса   lviv_resyrsu@bfg.lviv.ua 
  

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
  
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії   18.04.2018 
    (дата) 
2. Річна інформація  опублікована у   №77, Газета "Відомості Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку" 
  23.04.2018 

    (номер та найменування офіційного 
друкованого видання) 

  (дата) 

3. Річна інформація розміщена на  
сторінці в мережі Інтернет 

  http://lvivresursy.bfg.lviv.ua/   24.04.2018 

    (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 
 
  
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 
  
1. Основні відомості про емітента X 
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 
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 (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій 
протягом звітного періоду 

  

13. Опис бізнесу X 
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 
3)  інформація про зобов’язання емітента X 
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції   
5)  інформація про собівартість реалізованої продукції   
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів 

  

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

  

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

  

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

X 

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

  

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

  

34. Примітки 
Емітент не брав участі у створенні юридичних осіб 
Інформація про корпоративного секретаря відсутня так як корпоративний секретар не призначався. 
"Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь - яких об'єднань пiдприємств" вiдсутнi, оскiльки ВАТ станом на 
31.12.2017 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 2017 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 товариством іпотечних сертифікатів не 
випускало. 
"Інформація щодо реєстру іпотечних активів " відсутня, так як Товариство протягом звітного періоду не 
створювало жодних іпотечних активів.  
"Iнформацiя про ФОН" вiдсутня, так як ФОН не створювався.  
"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" вiдсутнiй, так як товариство не випускало цiльових облiгацiй виконання 
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.  
Облiгацiй та iнших цiнних паперiв емiтент не випускав.  
Викупу власних акцiй протягом звiтнього перiоду не проводилось. 
У звітньому 2017 році фактів виникнення особливої інформації не було. 
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв не надається, 
тому що в звiтному перiодi не приймалися рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв. 
 Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не надається, тому що в 
звiтному перiодi не приймалися рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв.  
Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є 
заiнтересованiсть не надається, тому що в звiтному перiодi не приймалися рiшення про надання згоди на 
вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.  
До складу звiту не включено звiт про стан об'єкта нерухомостi в зв'язку з вiдсутнiстю випуску цiльових 
облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.08.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII 

 



III. Основні відомості про емітента 
 
1. Повне найменування Відкрите акціонерне товариство "Львівська товарно-

сировинна фірма "Львівресурси" 
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію 
юридичної особи (за наявності) 

14151200000007090 

3. Дата проведення державної реєстрації 07.07.1994 
4. Територія (область)* 46000 - Львівська 
5. Статутний капітал (грн) 57250,00 
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) 19 
  
9. Основні види діяльності із зазначенням 
найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

складське господарство 52.10, неспеціалізована оптова 
торгівля 46.90, надання в орендуй експлуатацію 
власного чи орендованого нерухомого майна 68.20 

10. Органи управління підприємства Інформація  про органи управління емітента 
Управління та контроль за діяльністю товариства 
здійснюють:загальні збори акціонерів, 
генеральний директор ,рада товариства ,ревізійна 
комісія .     
Вищим органом управління ВАТ 
ЛТСФ"Лвівресурси"є загальні збори акціонерів. 
Загальні збори  акціонерів правомочні  згідно 
законодавства  та статуту товариства вирішувати 
наступні питання: 
   1)внесення змін до статуту товариства ,у тому числі 
зміна розміру його статутного капіталу; 
   2)прийняття рішення про припинення діяльності 
товариствва, призначення ліквідаційної комісії  та 
затвердження ліквідаційного балансу; 
   3)обрання і відкликання ради товариства ,а також 
утворення і відкликання виконавчого  та інших 
органів товариства; 
   4)затвердження річних результатів діяльності 
товариства, звітів і висновків ревізійної комісії, 
порядку розподілу прибутку ,строку та порядку  
виплати частки прибутку (дивідентів),визначення 
порядку покриття збитків; 
   5)винесення рішень про притягнення до майнової 
відповідальності посадових осіб органів управління 
товариства; 
   6)затвердження правил процедури та інших 
внутрішніх документів товариства, визначення            
організаційної структури товариства; 
   7)вирішення питання про придбання  акціонерним 
товариством акцій, що випускаються ним; 
  8)визначення умов оплати  праці посадових осіб 
товариства; 
  9)вирішення будь яких інших питань , що внесені у 
порядок денний загальних зборів акціонерів. 
    Рада товариства представляє інтереси  акціонерів в 
перерві між проведенням загальних зборів акціонерів  
та в межах компетенції,визначеної 
статутом,контролює  та регулює діяльність 
виконавчого органу . 
    Рада товариства обирається загальними зборами 
акціонерів  в складі голови та шести  членів,терміном 
на п"ять років.В своїй діяльності рада товариства 



підзвітна виключно загальним зборам акціонерів. 
  Члени ради товариства є посадовими особами -
працюють на безоплатній основі. 
  Рада товариства згідно статуту здійснює наступні 
повноваження: 
  1)визначає загальні напрямки діяльності товариства; 
  2)затверджує розроблені  виконавчим органом плани 
розвитку товариства та звіти про їх виконання; 
      3)погоджує пропозиції генерального директора  
щодо: затвердження річного звіту  діяльності 
товариства,розподілу прибутку,розміру 
дивідендів,визначення порядку покриття збитків; 
зміни розміру статутного фонду 
товариства,включаючи його збільшення  або 
зменшення , зміну номінальної вартості  або 
анулювання акцій, випуск нових  або додаткових 
акцій а також про реалізацію вчасно  не оплачених 
акціонерами акцій  товариства; 
   4) укладає від імені товариства  трудовий контракт  з 
генеральним директором; 
   5)здійснює контроль  за діяльністю генерального  
директора та інших посадових осіб органів управління 
товариством; 
   6)дає згоду на укладення від імені товариства угод 
на суму більшу від розміру, еквівалентному 25% 
розміру статутного фонду товариства; 
   7)здійснює інші повноваження , які статутом не 
віднесені до компетенції інших органів управління 
товариством, або передані їй загальними зборами 
акціонерів. 
   Генеральний директор - виконавчий орган, який 
відповідає за виконання рішень загальних зборів 
акціонерів та ради товариства ,керує повсякденною 
діяльністю  товариства з урахуванням обмежень , 
встановлених статутом та вирішує питання ,за 
виключенням тих , що віднесені до компетенції інших 
керівних органів товариства. Посадовий оклад  
15305.00 грн. 
До компетенції генерального директора належить: 
  1)затвердження поточних планів діяльності 
товариства та заходів для їх виконання; 
  2)розробка та затвердження штатного розпису  та 
фонду оплати праці працівників товариства; 
  3)затвердження правил внутрішнього трудового 
розпорядку  та інших внутрішніх документів 
товариства; 
  4)прийняття рішення про дату скликання та порядок  
денний загальних зборів  акціонерів, організація їх 
проведення ; 
  5)прийняття рішення  про 
консервацію(розконсервацію)основних засобів 
товариства; 
  6)організація ведення бухгалтерського обліку та 
звітності товариства; 
  7)прийняття рішень про проведення ревізій; 
  8)вжиття заходів щодо забезпечення захисту 
інформації,що становить комерційну таємницю; 
  9)підготовка пропозицій для розгляду  радою 
товариства з питань отримання кредитів  та  передачу  
в заставу майна товариства, укладення угод, що 
вимагають згоди ради товарист-  
ва,  затвердження річного звіту діяльності 
товариства,розподілу прибутку,розміру дивіден- 



дів, визначення порядку покриття збитків .визначення 
організаційної структури товариства; 
10)прийняття рішень з інших питань, повязаних з 
управлінням поточною діяльністю. 
  Ревізійна комісія обирається загальними зборами 
акціонерів у складі голови та двох членів,  із числа 
акціонерів ,термін повноважень- пять років.Працюють 
на безоплатній основі. 
         Повноваження та обовязки ревізійної комісії  : 
 1)здійснення контролю  за фінансово-господарською 
діяльністю товариства; 
 2)підготовка та доведення  до відома загальних зборів 
акціонерів результатів перевірок фінансово-
господарської діяльності товариства; 
          3)складання та подання на розгляд  та 
затвердження загальних зборів акціонерів висновку  з 
детальним аналізом  та коментарем річних звітів та 
балансів товариства; 
          4)скликання позачергових загальних зборів 
акціонерів  у разі виникнення загрози суттєвим 
інтересам товариства , вчинених його посадовими 
особами; 
          5)вирішення інших питань, віднесених до їх 
компетенції чинним законодавством , статутом  та 
внутрішніми документами товариства. 

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

Філія Львівське обласне управління № 10013/0236 АТ 
"ОЩАДБАНК" 

2) МФО банку 325796 
3) поточний рахунок 26007300144584 
4) найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у 
іноземній валюті 

ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" м.Львів 

5) МФО банку 380805 
6) поточний рахунок 26007189342 

  
* 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 09.08.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII 

 



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 
Дозвіл на право використання складського 
приміщення, резервуара, майданчика як складу   
тимчасового зберігання 

СТЗ  S/0282/V/00 23.10.2012 Львівська митниця Міндоходів 22.10.2052 

Опис Ліцензії безтермінова 
На посередницьку діяльність митного брокер АЕ №523101 27.08.2014 Державна митна служба України 27.08.2054 
Опис Ліцензії безтермінова. 

 
** Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.08.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII 

 



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

Найменування юридичної особи засновника та/або 
учасника 

Ідентифікаційний код 
юридичної особи 
засновника та/або 

учасника 

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

учаснику (від загальної кількості)  

4 юридичні особи - акціонери д/в д/в, д/в, Львівська, д/в, д/в, д/в 14,650000 
Державний комітет України з матеріальних ресурсів - 
засновники 

д/в 0, Київська, д/в, м.Київ, д/в 0,000000 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Відсоток акцій (часток, паїв), які 
належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості)  
1286 фізичні особи - акціонери 85,350000 
Усього 100,000000 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.08.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

 
1) посада* Генеральний директор 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Хавка Петро Петрович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1952 
5) освіта** Вища, Львівський поліграфічний інститут 
6) стаж роботи (років)** 25 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

Директор ТзОВ "Львів-Інтерсервіс" 

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

29.04.2009, До відкликання 

9) опис Посадова особа є акціонером. 
Непогашеної судимості за посадові  чи корисливі 
злочини у посадової особи емітента немає. Керівник 
виконавчого органу ВАТ керує повсякденною 
діяльністю товариства відповідно до Статуту та 
чинного законодавства. 
Посадовий оклад 15305,00 грн. в місяць. 

 
1) посада* Головний бухгалтер 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Михайлишин Галина Василівна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1968 
5) освіта** Вища. Львівський лісотехнічний інститут 
6) стаж роботи (років)** 16 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

Головний бухгалтер ВАТ 

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

29.04.2009, До відкликання 

9) опис Посадова особа не є акціонером. 
Непогашеної судимості за посадові  чи корисливі 
злочини у посадової особи емітента немає. Головний 
бухгалтер ВАТ несе відповідальність за ведення 
бухгалтерського, податкового обліку та звітності 
товариства. 
Посадовий оклад 9350,00 грн. в місяць. 

 
1) посада* Голова ради товариства 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Ткач Марія Мар'янівна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1978 
5) освіта** Вища. Львівський національний університет ім. 

І.Франка 
6) стаж роботи (років)** 14 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

АК "Сидорович та партнери", адвокат 

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

29.04.2009, До відкликання 

9) опис Посадова особа є акціонером. 
Непогашеної судимості за посадові  чи корисливі 
злочини у посадової особи емітента немає. 
Представляє інтереси акціонерів в перерві між 
проведенням загальних зборів акціонерів, контролює 
та регулює діяльність виконавчого органу. Працює на 
безоплатній основі. 

 
1) посада* Член ради товариства 



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

Васьків Ольга Семенівна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1959 
5) освіта** Вища. Львівський державний університет ім. І.Франка 
6) стаж роботи (років)** 17 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

Заступник директора з фінансів і маркетингу 

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

29.04.2009, До відкликання 

9) опис Посадова особа є акціонером. 
Непогашеної судимості за посадові  чи корисливі 
злочини у посадової особи емітента немає. Погоджує 
пропозиції генерального директора та підготовлює 
висновки щодо подальшого розгляду їх на засіданнях 
ради товариства. Працює на безоплатній основі. 

 
1) посада* Член ради товариства 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Палюх Наталія Вікторівна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1975 
5) освіта** Середня спеціальна. Львівський технікум 

громадського харчування. 
6) стаж роботи (років)** 11 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

Товарознавець 

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

29.04.2009, До відкликання 

9) опис Посадова особа є акціонером. 
Непогашеної судимості за посадові  чи корисливі 
злочини у посадової особи емітента немає. Забезпечує 
виконання заходів щодо скликання засідання ради 
товариствата підготовку документів (інформації) для 
ознайомлення акціонерів ВАТ. Працює на безоплатній 
основі 

 
1) посада* Член ради товариства 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Сідлецька Ольга Федорівна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1960 
5) освіта** Вища - Львiвський  державний університет ім. 

І.Франко 
6) стаж роботи (років)** 9 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

Декларант ВАТ "Львівресурси" 

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

29.04.2009, До відкликання 

9) опис Посадова особа є акціонером. 
 Непогашеної судимості за посадові  чи корисливі 
злочини у посадової особи емітента немає. Контролює 
та регулює операційну діяльність ВАТ. Забезпечує 
виконання заходiв щодо скликання засiдання ради 
товариства та пiдготовку документiв (iнформацiї) для 
ознайомлення акцiонерiв ВАТ. Працює на безоплатній 
основі. 

 
1) посада* Член ради товариства 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Вишневська Любов Доротеївна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1971 



5) освіта** Середня спеціальна. Львiвський технiкум легкої 
промисловості 

6) стаж роботи (років)** 9 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

Ст. комірник МЛС ВАТ "Львівресурси" 

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

29.04.2009, До відкликання 

9) опис Посадова особа є акціонером. 
Непогашеної судимості за посадові  чи корисливі 
злочини у посадової особи емітента немає. Контролює 
та регулює інвестиційну діяльність ВАТ. Забезпечує 
виконання заходiв щодо скликання засiдання ради 
товариства та пiдготовку документiв (iнформацiї) для 
ознайомлення акцiонерiв ВАТ. Працює на безоплатній 
основі. 

 
1) посада* Член ради товариства 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Цибульська Надія Дмитрівна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1956 
5) освіта** Середня спеціальна. Львiвський технiкум 

громадського харчування 
6) стаж роботи (років)** 9 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

Касир -контролер ТзОВ "Галицький Бескид" 

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

29.04.2009, До відкликання 

9) опис Посадова особа є акціонером. 
Непогашеної судимості за посадові  чи корисливі 
злочини у посадової особи емітента немає Контролює 
та регулює фінансову діяльність ВАТ. Забезпечує 
виконання заходiв щодо скликання засiдання ради 
товариства та пiдготовку документiв (iнформацiї) для 
ознайомлення акцiонерiв ВАТ. Працює на безоплатній 
основі. 

 
1) посада* Член ради товариства 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Лавріненко Іван Степанович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1939 
5) освіта** Середня. 
6) стаж роботи (років)** 9 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

Водій  ВАТ "Львівресурси" 

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

29.04.2009, До відкликання 

9) опис Посадова особа є акціонером. 
Непогашеної судимості за посадові  чи корисливі 
злочини у посадової особи емітента немає Контролює 
та регулює питання соціального розвитку ВАТ. 
Забезпечує виконання заходiв щодо скликання 
засiдання ради товариства та пiдготовку документiв 
(iнформацiї) для ознайомлення акцiонерiв ВАТ. 
Працює на безоплатній основі. 

 
1) посада* Голова ревізійної комісії 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Гайт Миронія Леськівна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1944 
5) освіта** Середня спеціальна. Крукеницький с/г технікум. 



6) стаж роботи (років)** 26 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

Головний бухгалтер 

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

29.04.2009, До відкликання 

9) опис Посадова особа є акціонером. 
Непогашеної судимості за посадові  чи корисливі 
злочини у посадової особи емітента немає. Здійснює 
контроль за фінансово- господарскою діяльністю , 
складає та подає на затвердження загальними зборами 
висновків щодо звітів та балансів товариства. Працює 
на безоплатній основі. 

 
1) посада* Член ревізійної комісії 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Канас Ярослава Ярославівна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1953 
5) освіта** Середня спеціальна. Львівський технікум промислової 

автоматики. 
6) стаж роботи (років)** 9 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

Провідний інженер по роботі з кадрами ВАТ 
"Львівресурси" 

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

29.04.2009, До відкликання 

9) опис Посадова особа є акціонером. 
Непогашеної судимості за посадові  чи корисливі 
злочини у посадової особи емітента немає. Здiйснює 
контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю 
товариства, складає та подає на затвердження 
загальними зборами висновкiв щодо звiтiв та балансiв 
товариства. Працює на безоплатнiй основi. 

 
1) посада* Член ревізійної комісії 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Кушпіт Ганна Василівна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1955 
5) освіта** Середня 
6) стаж роботи (років)** 9 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

Зав.матеріальним скадом ВАТ "Львівресурси" 

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

29.04.2009, До відкликання 

9) опис Посадова особа є акціонером. 
Непогашеної судимості за посадові  чи корисливі 
злочини у посадової особи емітента немає.  Здiйснює 
контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю 
товариства, складає та подає на затвердження 
загальними зборами висновкiв щодо звiтiв та балансiв 
товариства. Працює на безоплатнiй основi. 

 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

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

особи 

Ідентифікаційний код 
юридичної особи 

Кількість 
акцій 

(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 
Генеральний директор Хавка Петро Петрович  19504 1,703406 19504 0 0 0 
Головний бухгалтер Михайлишин Галина 

Василівна 
 0 0,000000 0 0 0 0 

Голова ради товариства Ткач Марія Мар'янівна  1501 0,131092 1501 0 0 0 
Член ради товариства Васьків Ольга Семенівна  1516 0,132402 1516 0 0 0 
Член ради товариства Палюх Наталія Вікторівна  32264 2,817817 32264 0 0 0 
Член ради товариства Сідлецька Ольга Федорівна  210 0,018341 210 0 0 0 
Член ради товариства Вишневська Любов 

Доротеївна 
 210 0,018341 210 0 0 0 

Член ради товариства Цибульська Надія Дмитрівна  32265 2,817904 32265 0 0 0 
Член ради товариства Лавріненко Іван Степанович  1501 0,131092 1501 0 0 0 
Голова ревізійної комісії Гайт Миронія Леськівна  25 0,002183 25 0 0 0 
Член ревізійної комісії Канас Ярослава Ярославівна  1501 0,131092 1501 0 0 0 
Член ревізійної комісії Кушпіт Ганна Василівна  210 0,018341 210 0 0 0 
Усього 90707 7,922009 90707 0 0 0 
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VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім 
публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних 

товариств) 
 

Найменування юридичної особи Ідентифікаційн
ий код 

юридичної 
особи* 

Місцезнаходження Кількість акцій 
(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 
(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

     прості іменні привілейовані 
іменні 

ТзОВ "Городоцький Фенікс" 32408652 Україна, 79010, Львівська, 
Шевченківський, Львів, Городоцька, 10 

163735 14,300000 163735 0 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** Кількість акцій 
(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 
(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

   прості іменні привілейовані 
іменні 

Хавка Тарас Петрович 543020 47,425328 543020 0 
Усього 706755 61,725300 706755 0 

 
* Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади 
іноземної держави про реєстрацію юридичної особи. 
 
** Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності). 
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VII. Інформація про загальні збори акціонерів 
 

Вид загальних зборів чергові позачергові 
(*) X  

Дата проведення 01.01.1900 
Кворум зборів ** 0,000000 
Опис Загальні збори акціонерів ВАТ "Львівська товарно-

сировинна фірма "Львівресурси" за результатами 
діяльності 2017 року ще не проводились у зв'язку з 
тим, що власники цінних паперів - акціонери, які 
володіють понад 85 % акцій Товариства, відповідно до 
повідомлення (рішення позачергових зборів 
акціонерів - протокол № 19 від 04.10.2011 р) не уклали 
із депозитарною установою - ТзОВ "Балтік Фінанс 
Груп" (або вибраною депозитарною установою на 
власний розсуд) договір про обслуговування рахунку 
в цінних паперах від власного імені. 
 
Враховуючи вищенаведене, задля дотримання прав 
акціонерів на участь в органах емітента і забезпечення 
ефективних результатів голосування на Загальних 
зборах акціонерів, керівництво Товариства протягом 1 
кв. 2018 р. проводить ряд заходів щодо повторного 
нагадування акціонерам про необхідність виконання 
вимог депозитарного обліку цінних паперів з метою 
набуття статусу повноправного акціонера на 
Загальних зборах акціонерів Товариства. 
При цьому інформуємо, що загальні збори акціонерів 
за результатами діяльності 2017 року планується 
провести 31 липня 2018 року 

 
* Поставити помітку 'Х' у відповідній графі. 
 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства. 
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IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я та по батькові фізичної особи 

Публічне акціонерне товариство "Національний 
депозитарій України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 
Код за ЄДРПОУ 30370711 
Місцезнаходження Україна, 04071, Київська, ., м.Київ, вул. Нижній Вал, 

буд.17/офіс 8 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

- 

Назва державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.01.1900 
Міжміський код та телефон (044)482-52-07 
Факс (044)482-52-08 
Вид діяльності Депозитарна діяльність Депозитарію 
Опис Відповідно до прийнятого рішення про переведення 

випуску акцій Товариства з документарної форми 
існування в бездокументарну форму та затвердженого 
рішення про дематеріалізацію випуску акцій 
позачерговими загальними зборами акціонерів ВАТ 
”Львівресурси” (протокол №19 від 04.10.2011 р) 
затверджено умови договору з Публічним 
акціонерним товариством”Національний депозитарій 
України” № Е-4215 від 23.09.2011 р „Про 
обслуговування емісії цінних паперів ВАТ 
„Львівресурси” (заключено від 28.11.2011 р)  № 
55/01/427 передано реєстр власників іменних цінних 
паперів,складений на 25.11.2011 р. , депозитарний код 
рахунку в цінних паперах відкритий від 01.12.2011 р. 

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

Товариство з обмеженою відповідальністю «БАЛТІК 
ФІНАНС ГРУП» 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  
Код за ЄДРПОУ 36797165 
Місцезнаходження Україна, 79040, Львівська, Залізничний, м.Львів, вул. 

Городоцька, 367-А 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

АЕ №263312 

Назва державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.10.2013 
Міжміський код та телефон (032) 295-70-56 
Факс (032) 295-70-57 
Вид діяльності Пофесійна діяльність на фондовому ринку цінних 

паперів - депозитарна діяльність депозитарної 
установи 

Опис Відповідно до прийнятого рішення про переведення 
випуску акцій Товариства з документарної форми 
існування в бездокументарну форму та затверлженого 
рішення про дематеріалізацію випуску акцій 
позачерговими загальними зборами акціонерів ВАТ 
”Львівресурси” (протокол №19 від 04.10.2011 р), 
затверджено умови договору № 48-Е зі зберігачем 
ТзОВ „Балтік Фінанс Груп” „Про відкриття рахунків у 
цінних паперах (заключено від 05.10.2011 року  та 
вступив у силу з 25.11.2011 р.). 

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

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Аудиторська фірма "Ертель-Аудит" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  



Код за ЄДРПОУ 31145420 
Місцезнаходження Україна, 79037, Львівська, д/н, м. Львів, вул. 

Б.Хмельницького, 228 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

2514 

Назва державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.02.2001 
Міжміський код та телефон 032/294-92-60 
Факс 032/294-92-61 
Вид діяльності Проведення аудиторської перевірки 
Опис Основні відомості про аудиторську фірму:  

Повне найменування: Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Аудиторська фірма "Ертель-Аудит" 
Код за Єдиним державним реєстром підприємств та 
організацій України: 31145420  
Номер, серія дата видачі Свідоцтва про внесення до 
Реєстру аудиторських фірм і аудиторів України: 
Свідоцтво №2514, видане 23.02.2001 року, чинне до 
24.09.2020 року (Рішення АПУ №315/3  від 24.09.2015 
року) 
Місцезнаходження: 79037, м. Львів, 
вул.Б.Хмельницького, 228 
Телефон (факс): (+38032) 294-92-60, 294-92-61 
 
Партнером завдання з аудиту, 
результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є  
Директор ТОВ "АФ "Ертель-Аудит", 
Аудитор      
 Швед Оксана Миколаївна 
(Сертифікат аудитора серії  А №004296, виданий 
рішенням Аудиторської палати України №99 від 
09.07.2000 року, 
Продовжено рішенням  АПУ №294/2 від  29 травня 
2014 року до 19 липня 2019 року) 
 
Аудитор              
Федунь Оксана Володимирівна          
                      (Сертифікат аудитора 
серії А №007090, виданий рішенням  
                                                                                                                                     
Аудиторської палати   України №274 від  19.07.2013 
року,  
       чинний до 19 липня 2018 року) 
вул.Б.Хмельницького, 228, м.Львів, 79037 
 
30 березня 2018  pоку 
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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 
11.11.2011 91/13/1/11 ЛТУ ДКЦПФР UA4000131114 Акція проста 

бездокументар
на іменна 

Бездокументар
ні іменні 

0,05 1145000 57250,00 100,000000 

Опис Цінні папери до лістингу не включались. 
Рішення " 206 від 11.03.2015 року: 
Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону "Про державного регулювання цінних паперів в Україні", у зв'язку із виявленням НКЦПФР порушення 
емітентом цінних паперів вимог пункту 5 розділу XVII до норм Закону України "Про акціонерні товариства" про зупинення з 11.03.2015 внесено зміни 
до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів Товариства на строк до усунення порушення. 
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XI. Опис бізнесу 
 
Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 
Відкрите акціонерне товариство Львівська товарно-сировинна фірма "Львівресурси"засновано відповідно до 
рішення Державного комітету України з матеріальних ресурсів № 164 від 27.06.1994р. шляхом перетворення 
державного підприємства Львівської товарно-сировинної фірми "Львівресурси" у ВАТ"Львівресурси" 
(свідоцтво про перереєстрацію №08130 від 07.07.1994р.) Виконкомом Льівської міської ради. 
 
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 
До структури товариства товариства входять функціональний та технічно-господарський відділи,  розташовані 
за адресою: вул. Київська 236, смт. Запитів, Кам'янка-Бузький р-н, Львівської обл. 
 
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 - 17  осіб. 
Середньооблікова чисельність позаштатних працівників та осіб,які  працюють за сумісництвом -2 особи 
Фонд оплати  праці  усіх працівників  -  1036,84  тис .грн. 
Фонд оплати праці штатних працівників - 973,78  тис.грн. 
 Крім того, виплачена допомога з тимчасової втрати працездатності  за рахунок коштів  товариства та Фонду 
СС з ТВП працівникам  склали 2,55  тис.грн. 
Середньомісячний  фонд оплати праці працівників  у 2017 році   склав  54,57  тис.грн.  
Товариство  як самостійно ,так і з залученням кваліфікованих спеціалістів постійно здійснює підвищення  рівня 
кваліфікації працівників 
 
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 
Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств 
 
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 
Cпільної діяльності Товариство не проводило з іншими організаціями, підприємствами, установами. 
 
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, 
умови та результати цих пропозицій 
Пропозицій не було. 
 
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод 
обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
Обрана Товариством облікова політика обумовлена наказом № 12/10 від 27.12.2016 р 
Основнi положення облiкової полiтики 
При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство застосовувало наступнi суттєвi положення облiкової полiтики: 
 
Облiк фiнансових iнструментiв 
Товариство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв: 
- дебiторська заборгованiсть; 
- грошовi кошти; 
- кредиторська заборгованiсть; 
- власнi звичайнi акцiї. 
Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли воно стає 
стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента.  
Поточна дебiторська заборгованiсть за розрахунками за товари, роботи, послуги на дату фiнансової звiтностi 
оцiнюється за чистою вартiстю реалізації за вирахуванням резерву сумнiвних боргів, який формується виходячи 
із платоспроможності окремих дебіторів. 
Поточна дебiторська заборгованiсть, яка є фiнансовим активом, включається до пiдсумку балансу за чистою 
реалiзацiйною вартiстю. Для визначення чистої реалiзацiйної вартостi на дату балансу обчислюється величина 



резерву сумнiвних боргiв. Для визначення величини резерву сумнівних боргів Товариством прийнятий метод 
абсолютної суми сумнівної заборгованості. Величина резерву за цим методом визначається на підставі аналізу 
платоспроможності окремих дебіторів 
Для всіх інших видів довгострокової і поточної заборгованості, які не є заборгованістю за товари, роботи, 
послуги, резерв сумнівних боргів не створюється і оцінка проводиться за первісною вартістю. 
Компонентами грошових коштiв та їх еквiвалентiв є готiвка в касi та на рахунках у банках. 
Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здiйснювати залiк 
визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов'язання 
одночасно. 
 
Облiк основних засобiв 
Товариство визнає такi класи основних засобiв 
- будiвлi, споруди, передавальнi пристрої; 
- машини та обладнання; 
- транспортнi засоби; 
- iнструменти, прилади, iнвентар; 
- iншi основнi засоби. 
Товариство визнає матерiальнi активи основними засобами, якщо вони утримуються з метою використання їх у 
процесi виробництва, постачання товарiв, надання послуг або для адмiнiстративних цiлей, якi, як очiкується, 
використовуватимуться протягом бiльше нiж одного року та вартiсть яких перевищує 6000,00 гривень. 
Товариство оцiнює основнi засоби пiсля їх визнання за моделлю собiвартостi. В цьому випадку основнi засоби 
облiковуються за собiвартiстю, за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збитку вiд зменшення корисностi. 
При нарахуваннi амортизацiї основних засобiв Товариство використовує метод прямолiнiйного списання, при 
якому вартiсть об'єкта списується однаковими частками протягом усього перiоду його експлуатацiї.  
Товариство приймає такi мiнiмально допустимi строки амортизацiї основних засобiв за класами: 
1 клас - будiвлi - 20 рокiв 
споруди - 15 рокiв 
передавальнi пристрої - 10 рокiв 
2 клас - машини та обладнання - 5 рокiв 
з них ЕОМ, телефони, ДБЖ, засоб друку iнформацiї - 2 роки 
3 клас - транспортнi засоби - 5 рокiв 
4 клас - iнструменти, прилади, iнвентар - 4 роки 
5 клас - iншi основнi засоби - 12 рокiв.  
Облiк запасiв 
Товариство визнає такi групи запасiв: 
- сировина i матерiали; 
- купiвельнi напiвфабрикати; 
- паливо; 
- тара; 
- будiвельнi матерiали; 
- запаснi частини; 
- iншi матерiали; 
- незавершене виробництво; 
- готова продукцiя; 
- товари. 
Товариство використовує систему постiйного облiку запасiв. 
"Незавершене виробництво" та "Готова продукція" відображається у фінансовій звітності за виробничою 
собівартістю. 
Товариство для оцiнки вибуття запасів використовує метод FIFO (перше надходження-перший видаток). У 
фiнансовiй звiтностi Товариство запаси вiдображає за собiвартiстю. 
Облiк зменшення корисностi активiв 
На кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може зменшитись. 
Товариство зменшує балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо i тiльки якщо 
сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансової вартостi. Таке зменшення негайно 
визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО 16. 
Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу в попереднiх перiодах, Товариство сторнує, якщо i 
тiльки якщо змiнились попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля 
визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя основних засобiв коригується в майбутнiх перiодах з 
метою розподiлення переглянутої балансової вартостi необоротного активу на систематичнiй основi протягом 
строку корисного використання. 
 
Облiк забезпечень 
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або конструктивну) 



внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж неможливо), що погашення зобов'язання 
вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму 
зобов'язання. 
Товариство створює резерв забезпечень на виплату вiдпусток працiвникам. Величина забезпечення на виплату 
вiдпусток визначається як добуток фактично нарахованої працiвникам заробiтної плати й норми резервування, 
обчисленої як вiдношення рiчної планової суми на оплату вiдпусток до загального рiчного планового фонду 
оплати працi.  
Облiк доходiв та витрат 
Доходи та витрати визнаються за принципом нарахування. 
Сума доходу, яка виникає в результатi операцiї, визначається щляхом угоди мiж Товариством та покупцем або 
користувачем активу. 
Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i 
визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiй з надання послуг на дату балансу. 
Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи. 
 
Облiк податкiв на прибуток 
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв. Поточний 
податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо 
оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати Товариства за податками розраховуються 
з використанням податкових ставок, чинних на дату балансу. 
Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов'язань та являє собою податковi 
активи або зобов'язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи 
зобов'язання в балансi та їх податковою базою. 
 
Облiк виплат працiвникам 
Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля вирахування будь-
якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за 
вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання працiвникам послуг, якi збiльшують їхнi права на 
майбутнi виплати вiдпускних. 
Для оцінки короткострокових зобов'язань Товариство не застосовує актуарних припущень та дисконтування. 
 
Облiк операцiй в iноземнiй валютi 
Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним курсом обмiну Нацiонального 
банку України на дату проведення операцiй. 
Монетарнi активи та зобов'язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються в гривню за вiдповiдними 
курсами НБУ на дату операції та на дату балансу. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною 
собiвартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату операцiї, немонетарнi статтi, якi 
оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату визначення 
балансової вартостi. Курсовi рiзницi, що виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в 
прибутку або збитку в тому перiодi, у якому вони виникають.  
 
Умовнi зобов'язання та активи 
Товариство не визнає умовнi зобов'язання. Iнформацiя про умовне зобов'язання розкривається, якщо 
можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Товариство не визнає 
умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигiд є 
ймовiрним. 
 
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент 
отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному 
та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про 
загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність 
виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про 
основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали 
збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; 
інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, 
рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про 
конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку 
емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 
10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох 
країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної 
суми доходів за звітний рік  
Основними видами діяльності ВАТ є складська обробка вантажів, послуги складу тимчасового зберігання 



вантажів,неспеціалізована оптова торгівля,надання в оренду власного нерухомого майна,,послуги декларування 
вантажів. 
Основними клієнтами  товариства є  підприємства  України  
Розвиток  виробничої діяльності ВАТ здійснюється шляхом пошуку нових партнерів для збуту продукції 
технічно виробничого призначення    без додаткової обробки  та задіяння вільних складських площ. 
Основними  конкурентами є численні підприємства та гуртівні, створені протягом останніх років,а тому попит 
не переважає пропозицію. 
Чистий дохід від реалізації товарів ,послуг за 2017 рік складає  12 585,81 тис.грн., в тому числі в розрізі видів 
діяльності: 
         1. неспеціалізована торгівля продукцією виробничо-технічного  
             призначення 6 520,23 тис.грн. 
         2. Послуги  декларування вантажів - 83,41  тис.грн. 
         3. Складська обробка вантажів -    2 941,20  тис. грн.          
         4. Здавання в оренду власного нерухомого майна - 3 040,97 тис.грн 
 
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  
У 2013 р -обчислювальну техніку на суму 17,2 тис.грн. ,  інструменти,прилади на 7,6 тис.грн.,офісні 
меблі,вартістю 5,0 тис.грн. 
 
 У 2014 р- офісні меблі,вартістю 9,00 тис.грн, робочі машини, обладнання та інструменти на суму 52,00 
тис.грн.,навантажувач КШП-6,вартістю 65,00 тис.грн.,автомобіль (мікроавтобус),вартістю 401,00 тис.грн., два 
причіпи,вартістю 15,00 тис.грн. кожний, котел "Скат 09К",вартістю 8.10 
тис.грн,електроперфоратор,вартістю1.70 тис.грн., програмне забезпечення,вартістю 4,20 тис.грн. 
 
У 2015 р-котел "Логіка" 70-78 кВт,вартістю 51,20 тис.грн.,   систему відео спостереження,вартістю 89,50 
тис.грн.,бетонозмішувач-    БРС     130 л,750 Вт,вартістю 3,30 тис.грн., візок  ручний гідравлічний  
пол./пол..2.5т(1150мм),вартістю 4,50 тис.грн., самохідний колісний  екскаватор-навантажувач JCB,вартістю 
540,00 тис.грн.,автомобіль FORD Mjndeo 2015 .вартістю 812.00 тис.грн., електромолотокGSH 11E.вартістю 3.48 
тис.грн.,драбини дахові - 2 шт.,вартістю 6,90 тис.грн.,      електроповітродувка, вартістю 1,42 тис.грн.,  
програмне забезпечення,вартістю  5,26 тис.грн.,багатофункціональний пристрій(Canon), вартістю 4,06 тис.грн. 
  
 У 2016 р- мережений  ДН NS -231 ,вартістю 17,20 тис. грн.,ЧП  RKMвартістю. 26.90 тис.грн., МФП НР Laser jet 
,вартістю 3,90 тис.грн., насос  А 56/180 ХМ ,,вартістю 4,60 тис грн..,шнек.трансп. діаметром 219 мм 10 м 
,вартістю 26,67 тис.грн.,ак.шуруповерт ,вартістю 2,83 тис.грн.,багатофункціональний  пристрій MFPAA 
Canon,вартістю 3,64 тис.грн., дорожне покриття  території 1 189 79 тис.грн., квадрацикл  Defender ,вартістю 
298,90 тис.грн..електролічильник трьохфазний ,вартістю 1,18 тис.грн., 
  
У 2017 році - компресор Compass ZA-65-50, 2.2кВт 50л ,вартістю 6,12 тис.грн. , автонавантажувач HYSTER 
макс.навант.9000 кг, вартістю   1184,59 тис.грн. машина снiгозбиральна МЕ61/МТD вартістю  19,00 
тис.грн.,лазерний далекомiр Bosch GLM 50C до 50м точн.+- 1.5мм 8 режимiв-6,60 тис грн.. , Лазерний 
далекомiр Bosch GLM 50C до 50м точн.+- 1.5мм 8 режимiв,вартістю  3,29 тис.грн. , пiч клориферна Аляска ПК--
42 Ф180 вартістю 10,50 тис.грн. , вiзок гiдравлiчний SD 2000, вартістю    4,83 тис.грн. ,  шезлонг Атлантiк 
1830х610х960,вартістю  4,94 тис.грн.,  кiвш 40см для JCB cx4   , вартістю 11,67 тис.грн. ,меблі офісні та для 
складських приміщень , вартістю  79,52 тис.грн. ,програма заповнення ВМД QDPro - 4,92 тис.грн. 
 
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  
У відповідності до ознак пов'язаних осіб, які наводяться в МСБО  24 "Розкриття інформації про зв'язані 
сторони", зв'язаними особами є акціонери, яким належить 10 і більше відсотків акцій Товариства та ТОВ 
"ТОПОС ПЛЮС" (80461, Львівська обл., Кам'янка-Бузький район, смт. Запитів, вул.Київська, 238),ТзОВ 
"ТАРАС ТРАНС"(79007,М.Львів вул..Городоцька 
10),ТзОВ"ТАРАСТРАНС"(м,Львів,вул..Городоцька,10),ТзОВ"Львів-нтерсервіс"(м.Львів,вул..Зелена,115). 
Протягом 2017 року операції зі зв'язаними стороними ТОВ "ТОПОС ПЛЮС" здійснювались на умовах, 
еквівалентних умовам, що домінують в операціях між незалежними сторонами. 
Відкрите акціонерне товариство "Львівська товарно-сировинна фірма "Львівресурси") підтверджує,  що 
протягом  2017 року при веденні фінансово-господарської діяльності , вчинення значних правочинiв, предмет 



кожного  з яких становить  від 10 до 25  вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (вартiсть активiв  - 18 296,00 тис. грн. ,а  від 10 і  25 відсотків, суми відповідно складають 
 1 829,60 тис. грн.   -   4 574, 00 тис. грн.), та якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного  
року - не вчинялись. 
Відкрите акціонерне товариство "Львівська товарно-сировинна фірма "Львівресурси") підтверджує , що 
протягом  2017 року при веденні фінансово-господарської діяльності  , правочин, щодо вчинення якого є 
заінтересованість, предмет кожного  з яких становить  1  вiдсоток вартостi активiв Товариства за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi, та якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного  року 
- не вчинялись. 
 
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  
На балансі товариства станом на 31.12.2017 року обліковуються основні засоби,залишкова вартість яких 
12521,00 тис грн., розташовані за адресою вул.Київська ,236, смт. Запитів,Кам"янко-Бузького району Львівської 
обл. 
    Середньорічна вартість основних фондів та інвестиційної нерухомості рівна  25 025,00 тис.грн.  .  
 
       Рівень ефективності використання  основних  фондів  та інвестиційної нерухомості товариста за звітний  
2017 рік : 
 
1. Фондовіддача :  0,50 грн.  вироблених послуг припадає на 1 грн. середньорічної вартості основних фондів та 
інвестиційної нерухомості. 
 
2. Фондомісткість :1,99 грн  середньорічної вартості основних фондів та інвестиційної нерухомості  припадає 
на  1 грн. вироблених послуг. 
 
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних 
обмежень  
1. Загострення конкуренції. 
2. Значне зростання  цін,тарифів,відсотків. 
3.Нестабільність інституційних одиниць,які надають  фінансові посередницькі послуги 
 
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства 
1. Управлінням Пенсійного  фонду України в Галицькому районі м.Львова -(направлення № 4665/05-11  від 
22.03.2017 р) проведено 28.03.2017  р перевірку достовірності видачі довідки  № 55/01-22  від 27.01.2017 р  про 
заробітну плату  з розшифруванням для призначення пенсії.  
       Акт  від 28.03.2017 р.Розбіжностей не виявлено. 
 
2. Головне управлінням Пенсійного  фонду України у Львівській області -(направлення № 2076  від 09.08.2017 
р) - проведено 10.08.2017 р перевірку достовірності видачі довідки  №№ 55/01-43  та 55/01-44   21.03.2017 про 
заробітну плату  з розшифруванням для призначення пенсії..  
Акти  № 789/1  від  10.08.2017 р.Розбіжностей не виявлено. 
 
 
2. Головне управління Державної фіксальної служби України  у Львівській області  
- на підставі направлення  на перевірку № 10143 від 05.12.2017 р проведено позапланову виїздну  
документальну перевірку з питань дотримання  вимог Закону  України  від 23.09.1994 р  № 185/94-ВР"Про 
порядок  здійснення  розрахунків  в іноземній  валюті (зі змінами  та доповненнями ) за контрактами  від 
14.09.2015 р № 14-09-2015,від  14.09.2015 р № 14/09/2015, від 02.09.2016 р № 02092016, від 15.04.2016 р № 
15042016 .Встановлено  порушення  ст.1 Закону України від 23.09.1994 р  № 185/94-ВР"Про порядок  
здійснення  розрахунків  в іноземній  валюті (зі змінами  та доповненням) та на підставі  підпункту 54.3.3, 
пункту 54,3 ст 54 Податкового кодексу України  і ст.4   вказаного ЗУ і застосовано  суму штрафних  санкцій за 
порушення  строку  розрахунку  у сфері  зовнішньоекономічної діяльності  57 296,78 грн. 
.Штрафні санкції сплачено.Платіжне доручення  № 966  від 21.12.2017 р. 
 
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для 
поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента 
Фінансування діяльності  Товариства здійснюється за рахунок отриманих коштів від виконаних робіт,наданих 



послуг на умовах госпрозрахунку .Робочий капітал достатній і відповідає поточним потребам підприємства. 
 
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний 
підсумок) та очікувані прибутки від виконання  цих договорів 
Невиконаних договорів у 2017 році немає. 
 
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, 
реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на 
діяльність емітента в майбутньому) 
Планується розширення кола партнерів для надання послуг декларування вантажів, складу тимчасового 
зберігання вантажів та складських приміщень загального призначення. 
 
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку 
за звітний рік  
Емітентом самостійно здійснюються маркентингові дослідження ринку збуту послуг,формування бази  даних  
постачальників, споживачів . 
 
Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів 
емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його 
дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (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 
За 2017 рік  - судові справи,стороною в яких  виступає емітент відсутні. 
 
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 
Стан і структура  матеріально-технічної бази та її територіальне розташування є основною інформацією для 
оцінки інвестором фінансово-майнового стану емітента. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.08.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII 

 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 
 

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

засобів  
Власні основні засоби 

(тис. грн.)  
Орендовані основні 

засоби (тис. грн.)  
Основні засоби, всього 

(тис. грн.)  
 на початок 

періоду  
на кінець 
періоду 

на початок 
періоду  

на кінець 
періоду  

на початок 
періоду  

на кінець 
періоду  

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

7172 7740 0 0 7172 7740 

будівлі та споруди 4970 5042 0 0 4970 5042 
машини та обладнання 344 1300 0 0 344 1300 
транспортні засоби 1596 1145 0 0 1596 1145 
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 
інші 262 253 0 0 262 253 
2. Невиробничого 
призначення:  

21 18 0 0 21 18 

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 21 18 0 0 21 18 
Усього  7193 7758 0 0 7193 7758 
Опис Крім того,  віднесено до інвестиційної нерухомості: 

 Будівлі та споруди(за лишковою вартістю) 
 На початок року         5185    тис.грн. 
 На кінець року             5108    тис.грн. 
Всього  основні засоби за залишковою вартістю 
складають : 
На початок року           12301  тис.грн. 
 на кінець року            12 521   тис.грн. 
Показники технічного стану основних фондів    за 
основними групами: 
Будівлі та споруди: 
 Коефіцєнт зносу   на початок року 0, 44  - на кінець 
року 0, 46 ;  коефіціент  придатності на початок року 
0,56 -  на кінець року 0,54; 
Машини та обладнання : 
Коефіцєнт зносу на початок року   0,78 - на кінець 
року 0.55;  коефіціент  придатності на початок року 
0,22  на кінець року 0,45;  
Транспортні засоби: 
Коефіцєнт зносу на початок року  0,34 -  на кінець 
року  0,50  коефіціент  придатності на початок року 
0,66 на кінець року 0,0,50;  
Інші основні засоби виробничого призначення: 
Коефіцєнт зносу на початок року   0.71-  на кінець 
року 0,73;  коефіціент  придатності на початок року  
0,29- на кінець року 0,27 ;  
Інші основні засоби невиробничого призначення: 
Коефіцєнт зносу на початок року   0,51  - на кінець 
року 0,58;  коефіціент  придатності на початок року 
0,49  - на кінець року 0,42;  
 
Інвестиційна нерухомість 
Будівлі та споруди: 
 Коефіцєнт зносу   на початок року 0,51- на кінець 
року 0.54 ;  коефіціент  придатності на початок року 
0,49 -  на кінець року 0.46; 

 



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

1 2 3 
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)  16702 16139 
Статутний капітал (тис. грн.)  57 57 
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)  57 57 
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 Розрахункова вартість чистих активів перевищує 
статутний капітал на 16645 тис.грн. Розрахункова 
вартість чистих активів перевищує скоригований 
статутний капітал на 16645 тис.грн. Вимоги частини 
третьої статті 155 Цивільного кодексу України 
дотримані. Зменшення статутного капіталу не 
вимагається. 

 
3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

 
Види зобов'язань Дата 

виникнення 
Непогашена 
частина боргу 
(тис. грн.) 

Відсоток за 
користування 
коштами 
(відсоток 
річних) 

Дата 
погашення 

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

X 0,00 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 
випуском): 

X  X X 

за векселями (всього) X 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 166,00 X X 
Фінансова допомога на зворотній основі X 0,00 X X 
Інші зобов'язання та забезпечення X 1399,00 X X 
Усього зобов'язань та забезпечень X 1565,00 X X 
Опис Структура зобов"язань товариства на 31.12.2017 р: 

1.Податкові зобов"язання  в сумі 166,00 тис.грн, що 
включають - /податок на землю,/ в сумі  30,72  тис 
грн.,податок на прибуток в сумі 123,57 тис.грн.,,за 
користуванням надрами -0,11 тис.грн.,військовий збір - 0,96 
тис.грн. ,ПДФО- 10,96 тис.грн. .- термін сплати яких  не 
настав. 
3.Інші зобов"язання в сумі  1399,00 тис грн.,що включають 
розрахунки зі страхування - 11,00 тис.грн, 51,00 тис.грн. -
розрахунки з оплати праці, термін сплати яких  не настав та 
1337,00 тис. грн.. -розрахунки за авансами одержаними від 
споживачів послуг та внутрішні розрахунки. 

 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
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XVI. Текст аудиторського висновку (звіту) 
 
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - 
фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Аудиторська фірма "Ертель-Аудит" 

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

31145420 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 79037, м. Львів, вул.Б.Хмельницького, 228 
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до 
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого 
Аудиторською палатою України 

2514 23.02.2001 

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** 

- д/н д/н   

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

д/н  

Звітний період, за який проведено аудит фінансової 
звітності 

01.01.2017 - 31.12.2017 

Думка аудитора 02 - із застереженням 
Пояснювальний параграф (у разі наявності) д/в 
Номер та дата договору на проведення аудиту 03/01 11.01.2018 
Дата початку та дата закінчення аудиту 11.01.2018 - 30.03.2018 
Дата аудиторського висновку (звіту) 30.03.2018 
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 53600,00 

  
* 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. 
 
д/в 
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
щодо фінансової звітності 
відкритого акціонерного товариства 
"ЛЬВІВСЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА ФІРМА "ЛЬВІВРЕСУРСИ" 
за рік, який закінчився 31 грудня 2017 року 
 
Акціонерам, керівництву ВАТ "Львівська товарно-сировинна фірма "Львівресурси" та Національній комісії з 
цінних паперів та фондового ринку 
 
Звіт щодо аудиту фінансової звітності 
 
Думка із застереженнями 
Ми провели аудит фінансової звітності Відкритого акціонерного товариства "Львівська товарно-сировинна 
фірма "Львівресурси", що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2017 року, звіту про сукупний 
дохід, звіту про зміни у власному капіталі та звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною 
датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик. 
 
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженнями" 
нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий 
стан Відкритого акціонерного товариства "Львівська товарно-сировинна фірма "Львівресурси" на 31 грудня 
2017 року, його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до 
Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). 
 
Основа для думки із застереженнями 
У Балансі (Звіті про фінансовий стан) ВАТ "Львівська товарно-сировинна фірма "Львівресурси" станом на 31 
грудня 2017 відображені запаси в сумі 2139 тис. грн. Управлінським персоналом не визначено балансову 
вартість запасів за меншою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартістю реалізації, як це передбачено 
МСБО 2 "Запаси", а відображено їх балансову вартість за собiвартiстю, що є відхиленням від вимог МСФЗ. Ми 



не можемо оцінити вплив такого вiдхилення на фiнансову звiтнiсть станом на 31 грудня 2017 року. 
 
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими 
стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є 
незалежними по відношенню до компанії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з 
Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в 
Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих 
вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для 
використання їх як основи для нашої думки. 
Ключові питання аудиту 
Ключові питання аудиту - це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими під час 
нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались у контексті нашого аудиту 
фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо 
окремої думки щодо цих питань. 
Крім питань, викладених у розділі "Основа для думки із застереженням" ми визначили, що немає ключових 
питань аудиту, інформацію щодо яких слід надати в нашому звіті. 
 
Інша інформація  
Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з Річної 
інформації емітента цінних паперів за 2017 рік. 
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-
яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. 
У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією 
та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або 
нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве 
викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення 
цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б 
включити до звіту. 
 
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову 
звітність 
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими 
стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є 
незалежними по відношенню до компанії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з 
Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в 
Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих 
вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для 
використання їх як основи для нашої думки. 
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого 
викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. 
Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно 
до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом 
шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано 
очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї 
фінансової звітності. 
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний 
скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: 
o ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи 
помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо 
аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик 
невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, 
оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або 
нехтування заходами внутрішнього контролю; 
o отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки 
аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи 
внутрішнього контролю; 
o оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і 
відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; 
o доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про 
безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, 
робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів 
можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої 



суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів 
інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою 
думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім 
майбутні події або умови можуть примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі. 
o оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а 
також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти 
достовірного відображення. 
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час 
проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів 
внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. 
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні 
етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б 
обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо 
відповідних застережних заходів. 
З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми 
визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є 
ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо 
законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай 
виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні 
наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості. 
 
Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів 
 
Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства 
Під вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається шляхом 
вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.  
Розрахунок вартості чистих активів акціонерних товариств здійснюється згідно Методичних рекомендацій 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних 
товариств від 17.11.2004 року №485 з метою реалізації положень пункту 3 статті 155 "Статутний капітал 
акціонерного товариства" Цивільного Кодексу України. 
Розрахункова вартість чистих активів Відкритого акціонерного товариства "Львівська товарно-сировинна фірма 
"Львівресурси" станом на 31.12.2017 року становить 16702 тис. грн., заявлений та сформований розмір 
статутного капіталу в сумі 57 тис. грн., вартість чистих активів на 16645 тис. грн. перевищує розмір статутного 
капіталу. 
Тобто, розрахункова вартість чистих активів більше суми статутного капіталу, що відповідає вимогам пункту 3 
статті 155 Цивільного кодексу України. 
Виконання значних правочинів 
Відповідно до пункту 1 статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства", рішення про вчинення значного 
правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків 
вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається 
наглядовою радою. 
Відповідно до пункту 2 статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства", якщо ринкова вартість майна або 
послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої 
річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається 
загальними зборами за поданням наглядової ради. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова 
вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 
відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, 
приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є 
власниками голосуючих з цього питання акцій. 
Статутом Відкритого акціонерного товариства "Львівська товарно-сировинна фірма "Львівресурси" 
передбачені додаткові критерії для віднесення правочинів до категорії значних правочинів. Відповідно до 
абзацу л) п.п.10.3.1 п.10.3 розділу 10 Статуту, Рада Товариства "дає згоду на укладення від імені Товариства 
угод на суму більшу від розміру, еквівалентному 25% розміру Статутного фонду Товариства" - що становить 
14312,50 грн. 
Вартість активів ВАТ "Львівресурси" станом на 31.12.2016 року становила 18296 тис. грн. Сума мінімального 
правочину, яка підлягає аудиторським процедурам згідно вимог законодавства становить 1829,6 тис. грн., 
згідно вимог Статуту Товариства 14312,50 грн. Аудитор виконав процедури щодо дотримання Товариством 
зазначених вище вимог Закону та Статуту при здійсненні значних правочинів.  
За результатами проведеної аудиторської перевірки, аудитором не встановлено порушень  при вчиненні 
Товариством правочинів, вартість майна або виконаних робіт, що є їх предметом, становить розмір значного 
правочину.  
 
Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього  аудиту  вимогам 



законодавства  
Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього 
аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" було отримання доказів, які дозволяють 
сформувати судження щодо відповідності системи корпоративного управління у товаристві вимогам Закону 
України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту. 
Станом на 31 грудня 2017 року акціями ВАТ "Львівресурси" володіли акціонери: 
- 1286  - фізичні особи, які володіли 977272 акціями, що становить 85,351266% акцій та 
- 4  - юридичні особи, які володіли 167728 акціями, що становить 14,648734% акцій. 
Формування складу органів корпоративного управління Товариства передбачено розділом 8 Статуту, 
затвердженого загальними зборами акціонерів ВАТ "Львівресурси" 27 вересня 2002 року (протокол №8 від 27 
вересня 2002 року), яким визначено наступні органи управління: 
- Загальні збори акціонерів; 
- Рада товариства; 
- Рада Директорів; 
- Ревізійна комісія. 
Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління ВАТ "Львівресурси" не відповідає вимогам 
Статуту. Відповідно до п.п.10.2.1 п.10.2  розділу 10 Статуту кількісний склад Ради товариства передбачено у 
кількості 3-х осіб. Рішенням загальних зборів акціонерів від (протокол №15 від 29 квітня 2009 року) обрано 
Наглядову раду Товариства у складі 7 осіб. Функціонування органів корпоративного управління ВАТ 
"Львівресурси" регламентується положеннями Статуту Товариства, Положенням "Про загальні збори 
акціонерів", Положення "Про Раду Товариства", Положенням "Про Раду Директорів", Положенням "Про 
ревізійну комісію", які затверджені рішенням загальних зборів акціонерів (протокол №8 від 27 вересня 2002 
року). 
У 2017 році Товариством не проведені загальні збори акціонерів з метою затвердження результатів фінансово-
господарської діяльності за 2016 рік. На момент проведення аудиту термін проведення загальних зборів 
акціонерів для затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014-2017 роки 
заплановано на 31 липня 2018 року. 
У Статуті Товариства не передбачено обрання корпоративного секретаря, тому у 2017 році Товариство не 
обирало корпоративного секретаря.  
Статутом Товариства не передбачено запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора. Контроль за 
фінансово-господарською діяльністю акціонерного товариства протягом звітного року здійснювався Ревізійною 
комісією. 
За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління рекомендуємо привести 
систему корпоративного управління Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні 
товариства". 
 
Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства 
Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта 
господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 
"Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його 
середовища", аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовувалася під час 
ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 
"Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності". Аудитором були 
подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб'єкта господарювання, які на думку 
аудитора, можуть містити інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого 
викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Аудитором виконані аналітичні процедури, в тому числі по 
суті з використанням деталізованих даних, спостереження та інші. Аудитор отримав розуміння зовнішніх 
чинників, діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, 
структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризики, оцінки 
та огляди фінансових результатів. 
Аудитор не отримав доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що фінансова звітність ВАТ 
"ЛЬВІВСЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА ФІРМА "ЛЬВІВРЕСУРСИ" містить суттєве викривлення внаслідок 
шахрайства. 
 
Основні відомості про аудиторську фірму:  
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Ертель-Аудит" 
Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України: 31145420  
Номер, серія дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм і аудиторів України: Свідоцтво 
№2514, видане 23.02.2001 року, чинне до 24.09.2020 року (Рішення АПУ №315/3  від 24.09.2015 року) 
Місцезнаходження: 79037, м. Львів, вул.Б.Хмельницького, 228 
Телефон (факс): (+38032) 294-92-60, 294-92-61 
 
Партнером завдання з аудиту, 



результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є  
Директор ТОВ "АФ "Ертель-Аудит", 
Аудитор       Швед Оксана Миколаївна 
(Сертифікат аудитора серії  А №004296, виданий рішенням Аудиторської палати України №99 від 09.07.2000 
року, 
Продовжено рішенням  АПУ №294/2 від  29 травня 2014 року до 19 липня 2019 року) 
 
Аудитор              Федунь Оксана Володимирівна          
                      (Сертифікат аудитора серії А №007090, виданий рішенням  
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Інформація про стан корпоративного управління 

Загальні збори акціонерів 
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 
1 2015 0 0 
2 2016 0 0 
3 2017 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) Загальні збори 

акціонерів ВАТ 
"Львівська товарно-
сировинна фірма 
"Львівресурси" за 
результатами 
діяльності 2017 року 
ще не проводились у 
зв'язку з тим, що 
власники цінних 
паперів - акціонери, 
які володіють понад 
85 % акцій 
Товариства, 
відповідно до 
повідомлення 
(рішення 
позачергових зборів 
акціонерів - 
протокол № 19 від 
04.10.2011 р) не 
уклали із 
депозитарною 
установою - ТзОВ 
"Балтік Фінанс 
Груп" (або вибраною 
депозитарною 
установою на 
власний розсуд) 
договір про 
обслуговування 
рахунку в цінних 
паперах від власного 
імені. 

* 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) Загальні збори 

акціонерів ВАТ 
"Львівська товарно-
сировинна фірма 
"Львівресурси" за 
результатами 
діяльності 2017 року 
ще не проводились у 
зв'язку з тим, що 
власники цінних 
паперів - акціонери, 
які володіють понад 
85 % акцій 
Товариства, 
відповідно до 
повідомлення 
(рішення 
позачергових зборів 
акціонерів - 
протокол № 19 від 
04.10.2011 р) не 
уклали із 
депозитарною 
установою - ТзОВ 
"Балтік Фінанс 
Груп" (або вибраною 
депозитарною 
установою на 
власний розсуд) 
договір про 
обслуговування 
рахунку в цінних 
паперах від власного 
імені. 

* 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 X  
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X  
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   
Інше (запишіть) Позачергові збори у 

звітному році не 
скликалися 

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

ні 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 
 Так (*) Ні (*) 
Наглядова рада   
Виконавчий орган   
Ревізійна комісія (ревізор)   



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

 

Інше (зазначити) Позачергові збори у 
звітному році не 
скликалися 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
У разі скликання, але не проведення чергових 
загальних зборів зазначається причина їх 
непроведення 

 

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

 

 
 

Органи управління 
Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 7 
членів наглядової ради - акціонерів 7 
членів наглядової ради - представників акціонерів 0 
членів наглядової ради - незалежних директорів 0 
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 
відсотками акцій 

0 

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

7 

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

0 

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

7 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 
 Так (*) Ні (*) 
Складу  X 
Організації  X 
Діяльності  X 
Інші (запишіть) Інформація описана 

в розділі про 
посадових осіб 
емітен 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
У разі проведення оцінки роботи наглядової ради 
(кожного члена наглядової ради) зазначається 
інформація щодо її (їх) компетентності та 
ефективності, а також інформація щодо виконання 
наглядовою радою поставлених завдань 

 

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради? 4 
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? 

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

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
У разі проведення оцінки роботи комітетів 
зазначається інформація щодо їх компетентності та 
ефективності. Зазначається інформація стосовно 
кількості засідань та яких саме комітетів наглядової 

 



ради 
У разі проведення оцінки роботи комітетів 
зазначається інформація щодо їх компетентності та 
ефективності. Зазначається інформація стосовно 
кількості засідань та яких саме комітетів наглядової 
ради 

 

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) 29.04.2009 
затверджено новий 
склад ради 
товариства у 
кількості 7 чоловікта 
було обрано 4 нових 
членів ради. 

* 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 
ревізора / ні) 

так, створено ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
кількість членів ревізійної комісії (осіб) 3 
скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом 
останніх трьох років? 

1 

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

(*) 



 Загальні збори 
акціонерів 

Наглядова рада Виконавчий 
орган 

Не належить до 
компетенції 

жодного органу 
Визначення основних напрямів 
діяльності (стратегії) 

Так Так Так 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 Так Ні Ні 

Обрання та припинення 
повноважень голови та членів 
наглядової ради 

Так Так 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 

Так Ні 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 Ні Так Ні 

Затвердження договорів, щодо яких 
існує конфлікт інтересів  

Так Так Ні Ні 

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

так  

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

ні 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 
 Так (*) Ні (*) 
Положення про загальні збори акціонерів   X  
Положення про наглядову раду  X  
Положення про виконавчий орган 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)  зазначено в статуті 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства (*)? 
 Інформація 

розповсюджує
Публікується 

у пресі, 
Документи 

надаються для 
Копії 

документів 
Інформація 

розміщується 



ться на 
загальних 

зборах 

оприлюднюєт
ься в 

загальнодосту
пній 

інформаційній 
базі даних 

НКЦПФР про 
ринок цінних 

паперів  

ознайомлення 
безпосередньо 

в 
акціонерному 

товаристві 

надаються на 
запит 

акціонера 

на власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності  

Так Так Так Так Так 

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

Так Так Так Ні Так 

Інформація про склад органів 
управління товариства  

Так Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 
документи  

Так Ні Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх 
проведення  

Так Так Так Так Так 

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства  

Так Так Так Так Так 

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

так  

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

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

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора? 
 Так (*) Ні (*) 
Загальні збори акціонерів  X 
Наглядова рада  X 
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) і/в 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності 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) 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) згідно положення 

про ревізійну 
комісію. 

* 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) 

так  

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 

укажіть яким чином його оприлюднено: д/н 
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  

д/н 



 
Звіт про корпоративне управління* 

 
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи. 
Товариство не явлється фінансовою установою. Тому звіт про корпоративне управління не складається 
емітентом. 
 
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою 
установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для 
фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам 
та зміну їх складу за рік. 
Товариство не явлється фінансовою установою. Тому звіт про корпоративне управління не складається 
емітентом. 
 
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. 
Товариство не явлється фінансовою установою. Тому звіт про корпоративне управління не складається 
емітентом. 
 
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. 
Товариство не явлється фінансовою установою. Тому звіт про корпоративне управління не складається 
емітентом. 
 
5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 
характеристики або про відсутність такої системи. 
Товариство не явлється фінансовою установою. Тому звіт про корпоративне управління не складається 
емітентом. 
 
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. 
Товариство не явлється фінансовою установою. Тому звіт про корпоративне управління не складається 
емітентом. 
 
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті 
фінансової установи розмір, або про їх відсутність. 
Товариство не явлється фінансовою установою. Тому звіт про корпоративне управління не складається 
емітентом. 
 
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує 
встановлений у статуті фінансової установи розмір. 
Товариство не явлється фінансовою установою. Тому звіт про корпоративне управління не складається 
емітентом. 
 
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. 
Товариство не явлється фінансовою установою. Тому звіт про корпоративне управління не складається 
емітентом. 
 
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне 
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку. 
Товариство не явлється фінансовою установою. Тому звіт про корпоративне управління не складається 
емітентом. 
 
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). 
Товариство не явлється фінансовою установою. Тому звіт про корпоративне управління не складається 
емітентом. 



 
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 
загальний стаж аудиторської діяльності 
Товариство не явлється фінансовою установою. Тому звіт про корпоративне управління не складається 
емітентом. 
 
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі 
Товариство не явлється фінансовою установою. Тому звіт про корпоративне управління не складається 
емітентом. 
 
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року 
Товариство не явлється фінансовою установою. Тому звіт про корпоративне управління не складається 
емітентом. 
 
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора 
Товариство не явлється фінансовою установою. Тому звіт про корпоративне управління не складається 
емітентом. 
 
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років 
Товариство не явлється фінансовою установою. Тому звіт про корпоративне управління не складається 
емітентом. 
 
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання 
недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені 
органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. 
Товариство не явлється фінансовою установою. Тому звіт про корпоративне управління не складається 
емітентом. 
 
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 
послуг, зокрема: 
наявність механізму розгляду скарг 
Товариство не явлється фінансовою установою. Тому звіт про корпоративне управління не складається 
емітентом. 
 
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги 
Товариство не явлється фінансовою установою. Тому звіт про корпоративне управління не складається 
емітентом. 
 
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг 
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг) 
Товариство не явлється фінансовою установою. Тому звіт про корпоративне управління не складається 
емітентом. 
 
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх 
розгляду. 
Товариство не явлється фінансовою установою. Тому звіт про корпоративне управління не складається 
емітентом. 
 
 
* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.08.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII 

 



 коди 
Дата (рік, місяць, число) 18 01 01 

Підприємство Відкрите акціонерне товариство "Львівська товарно-
сировинна фірма "Львівресурси" 

за ЄДРПОУ 01886789 

Територія  за КОАТУУ 4640136600 
Організаційно-правова 
форма господарювання 

Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 231 

Вид економічної діяльності складське господарство за КВЕД 52.10 
Середня кількість працівників, осіб (1) 19   
Адреса, телефон: 79000, Львівська, Галицький, Львiв, вул.Чайковського, 17 (032) 247-22-64 

 
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) 
(форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками) 
 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку   
за міжнародними стандартами фінансової звітності v  

 
Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 
 

На 31.12.2017 
 Форма № 1 Код за ДКУД 1801001 

 
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 4 5  
первісна вартість 1001 34 39 0 
накопичена амортизація 1002 (30) (34) 0 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 
Основні засоби 1010 7193 7758  
первісна вартість 1011 13800 15560 0 
знос 1012 (6607) (7802) 0 
Інвестиційна нерухомість 1015 5108 4763  
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 10345 10345 0 
Знос інвестиційної нерухомості 1017 (5237) (5582) 0 
Довгострокові біологічні активи 1020    
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 0 0 0 
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1022 0 0 0 
Довгострокові фінансові інвестиції:     
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 

1030 0 0 0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 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 12 0 0 
Усього за розділом I 1095 12317 12526  
II. Оборотні активи     
Запаси 1100 1312 2139 0 
- виробничі запаси 1101 733 1694 0 
- незавершене виробництво 1102 0 0 0 
- готова продукція 1103 0 0 0 
- товари 1104 579 445 0 
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 
Депозити перестрахування 1115 0 0 0 
Векселі одержані 1120 0 0 0 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 1125 1384 1201 0 



роботи, послуги 
Дебіторська заборгованість за розрахунками:     
за виданими авансами 1130 0 0 0 
з бюджетом 1135 3 202 0 
- у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 
Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
нарахованих доходів 

1140 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками із 
внутрішніх розрахунків 

1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1403 1188 0 
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 
Гроші та їх еквіваленти 1165 1785 929 0 
- готівка 1166 0 0 0 
- рахунки в банках 1167 1785 929 0 
Витрати майбутніх періодів 1170 89 48 0 
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 
- в резервах довгострокових зобов'язань 1181 0 0 0 
- в резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 
- в резервах незароблених премій 1183 0 0 0 
- в інших страхових резервах 1184 0 0 0 
Інші оборотні активи 1190 3 34 0 
Усього за розділом II 1195 5979 5741  
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 

1200 0 0 0 

Баланс 1300 18296 18267  
Пасив Код 

рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець звітного 

періоду 
На дату переходу 

на міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

1 2 3 4 5 
I. Власний капітал     
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 57 57 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 2 2 0 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 16080 16643  
Неоплачений капітал 1425 0 0 0 
Вилучений капітал 1430 0 0 0 
Інші резерви 1435 0 0 0 
Усього за розділом I 1495 16139 16702  
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення     
Відстрочені податкові зобов'язання 1500 0 0 0 
Пенсійні зобов'язання 1505 0 0 0 
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 
Інші довгострокові зобов'язання 1515 0 0 0 
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 
- довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 
Цільове фінансування 1525 0 0 0 
- благодійна допомога 1526 0 0 0 
Страхові резерви 1530 0 0 0 
- резерв довгострокових зобов'язань 1531 0 0 0 
- резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 0 
- резерв незароблених премій 1533 0 0 0 
- інші страхові резерви 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    
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення     
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 
Векселі видані 1605 0 0 0 
Поточна кредиторська заборгованість за:     
довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0 0 



товари, роботи, послуги 1615 185 4 0 
розрахунками з бюджетом 1620 289 166 0 
- у тому числі з податку на прибуток 1621 211 124 0 
розрахунками зі страхування 1625 11 13 0 
розрахунками з оплати праці 1630 51 51 0 
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 
авансами 

1635 111 207 0 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками 
з учасниками 

1640 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх 
розрахунків 

1645 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за страховою 
діяльністю 

1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 89 48 0 
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 
Інші поточні зобов'язання 1690 1421 1076 0 
Усього за розділом IІІ 1695 2157 1565  
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 18296 18267  
 
(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
статистики. 
Примітки: 
Принципи відображення активів Товариства у фінансовій звітності, їх класифікація та оцінки у бухгалтерському обліку 
відповідають вимогам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. 
 
 
 Керівник   Хавка Петро Петрович 

 
 Головний бухгалтер   Михайлишин Галина Василівна 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.08.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII 

 



 коди 
Дата (рік, місяць, число) 18 01 01 

Підприємство Відкрите акціонерне товариство "Львівська товарно-
сировинна фірма "Львівресурси" 

за ЄДРПОУ 01886789 

 найменування   
 

Звіт про фінансові результати 
(Звіт про сукупний дохід) 

 
За 2017 р. 

 Форма № 2 Код за ДКУД 1801003 
 

І. Фінансові результати 
Стаття Код 

рядка 
За звітний період За аналогічний період 

попереднього року 
1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 12586 16090 
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 (5802) (7763) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0 
Валовий:    
прибуток 2090 6784 8327 
збиток 2095   
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 389 626 
- 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 (5167) (4503) 
Витрати на збут 2150 (951) (1870) 
Інші операційні витрати 2180 (430) (1269) 
- витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2181 0 0 

- витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності:    
прибуток 2190 625 1311 
збиток 2195   
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 
Інші фінансові доходи 2220 4 7 
Інші доходи 2240 58 22 
- дохід від  благодійної допомоги 2241 0 0 
Фінансові витрати 2250 0 0 
Втрати від участі в капіталі 2255 0 0 
Інші витрати 2270 0 (1) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 
Фінансовий результат до оподаткування:    
прибуток 2290 687 1339 
збиток 2295   
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -124 -301 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат:    
прибуток 2350 563 1038 
збиток 2355   

II. Сукупний дохід 
Стаття Код За звітний період За аналогічний період 



рядка попереднього року 
1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 
Накопичені курсові різниці 2410 0 0 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 

2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0 
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 563 1038 

III. Елементи операційних витрат 
Назва статті Код 

рядка 
За звітний період За аналогічний період 

попереднього року 
1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 935 877 
Витрати на оплату праці 2505 1038 1117 
Відрахування на соціальні заходи 2510 214 232 
Амортизація 2515 1664 1243 
Інші операційні витрати 2520 3881 5571 
Разом 2550 7732 9040 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 
Стаття Код 

рядка 
За звітній період За попередній період 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 2600 1145000 1145000 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 1145000 1145000 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,4917 0,9066 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0,4917 0,9066 
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 
Примітки: 
Чистий дохід (ВИРУЧКА) ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ) - ЦЕ ДОХІД (ВИРУЧКА) ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРОДУКЦІЇ ЗА ВИРАХУВАННЯМ ВІДПОВІДНИХ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ, ЗНИЖОК ТОЩО. 
 
 
 Керівник   Хавка Петро Петрович 

 
 Головний бухгалтер   Михайлишин Галина Василівна 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.08.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII 

 



 коди 
Дата (рік, місяць, число) 18 01 01 

Підприємство Відкрите акціонерне товариство "Львівська товарно-
сировинна фірма "Львівресурси" 

за ЄДРПОУ 01886789 

 найменування   
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
 

За 2017 р. 
 Форма № 3 Код за ДКУД 1801004 

 
Стаття Код 

рядка 
За звітний період За аналогічний 

період попереднього 
року 

1 2 3 4 
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності    
Надходження від:    
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 15259 18613 
Повернення податків і зборів 3005  1448 
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 1448 
Цільового фінансування 3010 0 0 
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 
Надходження від повернення авансів 3020 838 89 
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 
рахунках 

3025 1 3 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 
Надходження від операційної оренди 3040 0 0 
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 
Надходження від страхових премій 3050 0 0 
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 
Інші надходження 3095 58 9 
Витрачання на оплату:    
Товарів (робіт, послуг) 3100 (10845) (5914) 
Праці 3105 (830) (912) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (211) (252) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (1055) (686) 
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 (212) (93) 
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 (273) (45) 
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 (570) (548) 
Витрачання на оплату авансів 3135 (76) (774) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (905) (43) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 (139) 0 
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150 0 0 
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 0 0 
Інші витрачання 3190 (75) (7053) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 2020 4528 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    
Надходження від реалізації:    
фінансових інвестицій 3200 0 0 
необоротних активів 3205 48 0 
Надходження від отриманих:    
відсотків 3215 0 0 
дивідендів 3220 0 0 
Надходження від деривативів 3225 0 0 
Надходження від погашення позик 3230 700  
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3235 0  

Інші надходження 3250 0 0 
Витрачання на придбання:    
фінансових інвестицій 3255 0 0 
необоротних активів 3260 (2302) (2202) 
Виплати за деривативами 3270 0 0 
Витрачання на надання позик 3275 (860) (300) 
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 3280 0 0 



господарської одиниці 
Інші платежі 3290 (500) (700) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 (2914) (3202) 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    
Надходження від:    
Власного капіталу 3300 0 0 
Отримання позик 3305 0 0 
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0 
Інші надходження 3340 0 0 
Витрачання на:    
Викуп власних акцій 3345 0 0 
Погашення позик 3350 0 0 
Сплату дивідендів 3355 0 0 
Витрачання на сплату відсотків 3360 0 0 
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 0 0 
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 0 0 
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 
підприємствах 

3375 0 0 

Інші платежі 3390 0 0 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 (894) 1326 
Залишок коштів на початок року 3405 1785 428 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 38 31 
Залишок коштів на кінець року 3415 929 1785 

 
Примітки: 
Звіт про рух грошових коштів відображає рух грошових коштів протягом звітного періоду з поділом діяльності на 
операційну, інвестиційну та фінансову та надає інформацію з яких джерел надходили гроші на підриємство, за якими 
напрямами і на які цілі вони витрачалися. 
 
 
 Керівник   Хавка Петро Петрович 

 
 Головний бухгалтер   Михайлишин Галина Василівна 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.08.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII 

 



 коди 
Дата (рік, місяць, число) 18 01 01 

Підприємство Відкрите акціонерне товариство "Львівська товарно-
сировинна фірма "Львівресурси" 

за ЄДРПОУ 01886789 

 найменування   
 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 
 

За 2017 р. 
 Форма № 3-н Код за ДКУД 1801006 

 
Стаття Код 

рядка 
За звітний період За аналогічний період попереднього 

року 
  надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 
І. 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 

- 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 3564 0 0 0 0 



кредиторської заборгованості за 
розрахунками з оплати праці 
- збільшення (зменшення) доходів 
майбутніх періодів 

3566 0 0 0 0 

- збільшення (зменшення) інших 
поточних зобов’язань 

3567 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 
діяльності 

3570 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  0  
Надходження від вибуття дочірнього 
підприємства та іншої господарської 
одиниці 

3235 0  0  

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  X 
Витрачання на придбання дочірнього 
підприємства та іншої господарської 
одиниці 

3280  X  X 

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 
Cплату відсотків 3360 X 0 X 0 
Cплату заборгованості з фінансової 
оренди 

3365 X 0 X 0 

Придбання частки в дочірньому 
підприємстві 

3370 X 0 X 0 

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: 
д/н 
 
 
 Керівник   Хавка Петро Петрович 

 
 Головний бухгалтер   Михайлишин Галина Василівна 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
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 коди 
Дата (рік, місяць, число) 18 01 01 

Підприємство Відкрите акціонерне товариство "Львівська товарно-сировинна фірма "Львівресурси" за ЄДРПОУ 01886789 
 найменування   

 
Звіт про власний капітал 

 
За 2017 р. 

 Форма № 4 Код за ДКУД 1801005 
 

Стаття Код 
рядка 

Зареєстрований 
(пайовий) 

капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподілений 
прибуток 

(непокритий 
збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 57 0 0 2 16080 0 0 16139 
Коригування:          
Зміна облікової політики 4005 0 0 0 0 0 0 0 0 
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 
Скоригований залишок на 
початок року 

4095 57 0 0 2 16080 0 0 16139 

Чистий прибуток (збиток) за 
звітний період 

4100 0 0 0 0 563 0 0 563 

Інший сукупний дохід за звітний 
період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) необоротних 
активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 
інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0 
Частка іншого сукупного доходу 
асоційованих і спільних 
підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0 
Розподіл прибутку:          
Виплати власникам (дивіденди) 4200 0 0 0 0 0 0 0 0 
Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 
капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, належна 
до бюджету відповідно до 
законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 



Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних (цільових) 
фондів 

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
матеріальне заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:          
Внески до капіталу 4240 0 0 0 0 0 0 0 0 
Погашення заборгованості з 
капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:          
Викуп акцій (часток) 4260 0 0 0 0 0 0 0 0 
Перепродаж викуплених акцій 
(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених акцій 
(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0 
Зменшення номінальної вартості 
акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0 
Придбання (продаж) 
неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 563 0 0 563 
Залишок на кінець року 4300 57 0 0 2 16643 0 0 16702 

 
Примітки: 
Звіт про власний капітал розкриває інформацію про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду та про причини цих змін. 
 
 
 Керівник   Хавка Петро Петрович 

 
 Головний бухгалтер   Михайлишин Галина Василівна 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.08.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII 

 



Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (примітки) 

 
 
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЛЬВІВСЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА ФІРМА "ЛЬВІВРЕСУРСИ" 
 
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧІВСЯ 31 ГРУДНЯ 2017 року 
 
1. Загальна іформацiя 
            У 60-ті роки ХХ століття було створено Управління матеріально-технічного постачання і збуту 
Львівського раднаргоспу, яке було реорганізувано в Львівське головне територіальне управління 
"Львівголовпостач". 
Зі зміною форм та методів забезпечення ресурсами підприємств Західного регіону, Львівське головне 
територіальне управління "Львівголовпостач" поетапно проходило реорганізацію, змінювало найменування на 
державну компанію, надалі на Львівську товарно-сировинну фірму "Львівресурси". Предметом діяльності його 
було матеріально-технічне забезпечення підприємств регіону продукцією виробничо-технічного призначення 
легкої та харчової промисловості. 
Відкрите акціонерне товариство "Львівська товарно-сировинна фірма "Львівресурси" скорочена назва ВАТ 
"Львівресурси" засноване відповідно до рішення Державного комітету України з матеріальних ресурсів від 
27.06.94 року №164 шляхом перетворення державного підприємства Львівської товарно-сировинної фірми 
"Львівресурси" у відкрите акціонерне товариство (свідоцтво №08130 від 07.07.1994 року).  
Станом на 31.12.2017 року розмір статутного капіталу становить 57250 грн., поділений на 1145000 шт.простих 
іменних акцій номінальною вартістю 5 копійок, форма випуску акцій - бездокументарна; державна частка 
відсутня.  
 
Територіально-виробнича структура:  
Складський комплекс розташований в смт.Запитів, вул.Київська, 236 Кам'янка-Бузького р-ну Львівської обл., 
18 км від м.Львова по Київському шосе, обладнаний під'їзною колією. 
Площа закритих складських приміщень - 14000 кв.м. 
Адміністративний корпус - площа офісних приміщень становить 1600 кв.м.  
Будівлі та споруди є власністю ВАТ ЛТСФ "Львівресурси" відповідно до акту. 
 
Основними видами діяльності ВАТ "Львівресурси" є:  
52.10 складське господарство  
46.90 неспеціалізована оптова торгівля  
68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна  
52.29 інша допоміжна діяльність у сфері транспорту  
 
Код ЄДРПОУ - 01886789 
Ознака особи - юридична особа 
Юридична адреса - 79000, м.Львів , вул.Чайковського,17 
Поштова адреса - 79037, м.Львів, а/с 10729 
Місцезнаходження: с.м.т. Запитів, вул.Київська,236, Кам'янка-Бузького району  
Львівської області  
Форма власності - приватна 
Телефони (факс) (032) 247-22-64, 242-01-68, 
Адреса електронної пошти - lvivresursy@gmail.com 
 
2. Основа надання iнформацiї 
Основою подання фiнансової звiтностi є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi 
стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної 
фiнансової звiтностi.  
Концептуальною основою фiнансової звітності є концептуальна основа достовiрностi подання. 
Бухгалтерський облік та фінансова звітність ґрунтуються на таких основних принципах: 
обачність - застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні запобігати заниженню оцінки 
зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства; 
повне висвітлення - фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки 
господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі; 
автономність - кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від її власників, у зв'язку з 
чим особисте майно та зобов'язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності підприємства; 



послідовність - постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової 
політики можлива лише у випадках, передбачених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського 
обліку, і повинна бути обгрунтована та розкрита у фінансовій звітності; 
безперервність - оцінка активів та зобов'язань підприємства здійснюється виходячи з припущення, що його 
діяльність буде тривати далі; 
нарахування та відповідність доходів і витрат - для визначення фінансового результату звітного періоду 
необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При 
цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх 
виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів; 
превалювання сутності над формою - операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з 
юридичної форми; 
історична (фактична) собівартість - пріоритетною є оцінка активів підприємства, виходячи з витрат на їх 
виробництво та придбання; 
єдиний грошовий вимірник - вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій підприємства у його 
фінансовій звітності здійснюються в єдиній грошовій одиниці; 
періодичність - можливість розподілу діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання 
фінансової звітності. 
 
Функцiональною валютою фiнансової звiтностi є гривня. 
Звiтнiсть складена в тисячах гривень. 
Повний пакет фiнансової звiтностi включає: 
1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2017 року; 
2. Звiт про фiнансовi результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік; 
3. Звiт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 рік; 
4. Звiт про власний капiтал за 2017 рік; 
5. Примiтки до фiнансової звiтностi за 2017 рiк, стислий виклад облiкових полiтик та iнша пояснювальна 
iнформацiя.  
Ця фiнансова звiтнiсть стосується одного суб'єкта господарювання - ВАТ "Львівресурси".  
 
3. Iстотнi судження i джерела невизначеностi у оцiнках 
Iстотнi судження в процесi застосування облiкової полiтики 
При пiдготовцi фiнансової звiтностi управлiнський персонал Товариства робить певнi професiйнi судження, 
оцiнки та припущення, якi мають вплив на суми активiв та зобов'язань, визначення доходiв та витрат звiтного 
перiоду, розкриття умовних активiв та зобов'язань на дату пiдготовки фiнансової звiтностi, грунтуючись на 
МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Цi 
судження, серед iншого, включають правомiрнiсть застосування припущення щодо здатностi вести свою 
дiяльнiсть на безперервнiй основi. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятись вiд таких оцiнок. 
Основнi джерела невизначеностi оцiнок  
Нижче наведенi ключовi припущення щодо майбутнього, а також основні джерела невизначеностi оцiнок на 
кiнець звiтного перiоду, якi мають iстотний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань до балансової 
вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року: 
- строки корисного використання основних засобiв 
Оцiнка строкiв корисного використання об'єктiв основних засобiв залежить вiд професiйного судження 
керiвництва, яке засноване на досвiдi роботи з аналогiчними активами. При визначеннi строкiв корисного 
використання активiв управлiнський персонал бере до уваги умови очiкуваного використання активiв, 
моральний знос, фiзичний знос, умови працi, в яких будуть експлуатуватись данi активи. Змiна будь-якої з цих 
умов або оцiнок може в результатi привести до коригування майбутнiх норм амортизацiї. 
 
4. Основнi положення облiкової полiтики 
При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство застосовувало наступнi суттєвi положення облiкової полiтики: 
 
Облiк фiнансових iнструментiв 
Товариство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв: 
- дебiторська заборгованiсть; 
- грошовi кошти; 
- кредиторська заборгованiсть; 
- власнi звичайнi акцiї. 
Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли воно стає 
стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента.  
Поточна дебiторська заборгованiсть за розрахунками за товари, роботи, послуги на дату фiнансової звiтностi 
оцiнюється за чистою вартiстю реалізації за вирахуванням резерву сумнiвних боргів, який формується виходячи 
із платоспроможності окремих дебіторів. 
Поточна дебiторська заборгованiсть, яка є фiнансовим активом, включається до пiдсумку балансу за чистою 



реалiзацiйною вартiстю. Для визначення чистої реалiзацiйної вартостi на дату балансу обчислюється величина 
резерву сумнiвних боргiв. Для визначення величини резерву сумнівних боргів Товариством прийнятий метод 
абсолютної суми сумнівної заборгованості. Величина резерву за цим методом визначається на підставі аналізу 
платоспроможності окремих дебіторів 
Для всіх інших видів довгострокової і поточної заборгованості, які не є заборгованістю за товари, роботи, 
послуги, резерв сумнівних боргів не створюється і оцінка проводиться за первісною вартістю. 
Компонентами грошових коштiв та їх еквiвалентiв є готiвка в касi та на рахунках у банках. 
Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здiйснювати залiк 
визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов'язання 
одночасно. 
 
Облiк основних засобiв 
Товариство визнає такi класи основних засобiв 
- будiвлi, споруди, передавальнi пристрої; 
- машини та обладнання; 
- транспортнi засоби; 
- iнструменти, прилади, iнвентар; 
- iншi основнi засоби. 
Товариство визнає матерiальнi активи основними засобами, якщо вони утримуються з метою використання їх у 
процесi виробництва, постачання товарiв, надання послуг або для адмiнiстративних цiлей, якi, як очiкується, 
використовуватимуться протягом бiльше нiж одного року та вартiсть яких перевищує 6000,00 гривень. 
Товариство оцiнює основнi засоби пiсля їх визнання за моделлю собiвартостi. В цьому випадку основнi засоби 
облiковуються за собiвартiстю, за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збитку вiд зменшення корисностi. 
При нарахуваннi амортизацiї основних засобiв Товариство використовує метод прямолiнiйного списання, при 
якому вартiсть об'єкта списується однаковими частками протягом усього перiоду його експлуатацiї.  
Товариство приймає такi мiнiмально допустимi строки амортизацiї основних засобiв за класами: 
1 клас - будiвлi - 20 рокiв 
споруди - 15 рокiв 
передавальнi пристрої - 10 рокiв 
2 клас - машини та обладнання - 5 рокiв 
з них ЕОМ, телефони, ДБЖ, засоб друку iнформацiї - 2 роки 
3 клас - транспортнi засоби - 5 рокiв 
4 клас - iнструменти, прилади, iнвентар - 4 роки 
5 клас - iншi основнi засоби - 12 рокiв.  
 
Облiк запасiв 
Товариство визнає такi групи запасiв: 
- сировина i матерiали; 
- купiвельнi напiвфабрикати; 
- паливо; 
- тара; 
- будiвельнi матерiали; 
- запаснi частини; 
- iншi матерiали; 
- незавершене виробництво; 
- готова продукцiя; 
- товари. 
Товариство використовує систему постiйного облiку запасiв. 
"Незавершене виробництво" та "Готова продукція" відображається у фінансовій звітності за виробничою 
собівартістю. 
Товариство для оцiнки вибуття запасів використовує метод FIFO (перше надходження-перший видаток). У 
фiнансовiй звiтностi Товариство запаси вiдображає за собiвартiстю. 
Облiк зменшення корисностi активiв 
На кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може зменшитись. 
Товариство зменшує балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо i тiльки якщо 
сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансової вартостi. Таке зменшення негайно 
визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО 16. 
Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу в попереднiх перiодах, Товариство сторнує, якщо i 
тiльки якщо змiнились попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля 
визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя основних засобiв коригується в майбутнiх перiодах з 
метою розподiлення переглянутої балансової вартостi необоротного активу на систематичнiй основi протягом 
строку корисного використання. 
Облiк забезпечень 



Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або конструктивну) 
внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж неможливо), що погашення зобов'язання 
вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму 
зобов'язання. 
Товариство створює резерв забезпечень на виплату вiдпусток працiвникам. Величина забезпечення на виплату 
вiдпусток визначається як добуток фактично нарахованої працiвникам заробiтної плати й норми резервування, 
обчисленої як вiдношення рiчної планової суми на оплату вiдпусток до загального рiчного планового фонду 
оплати працi.  
Облiк доходiв та витрат 
Доходи та витрати визнаються за принципом нарахування. 
Сума доходу, яка виникає в результатi операцiї, визначається щляхом угоди мiж Товариством та покупцем або 
користувачем активу. 
Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i 
визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiй з надання послуг на дату балансу. 
Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи. 
 
Облiк податкiв на прибуток 
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв. Поточний 
податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо 
оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати Товариства за податками розраховуються 
з використанням податкових ставок, чинних на дату балансу. 
Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов'язань та являє собою податковi 
активи або зобов'язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи 
зобов'язання в балансi та їх податковою базою. 
 
Облiк виплат працiвникам 
Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля вирахування будь-
якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за 
вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання працiвникам послуг, якi збiльшують їхнi права на 
майбутнi виплати вiдпускних. 
Для оцінки короткострокових зобов'язань Товариство не застосовує актуарних припущень та дисконтування. 
 
Облiк операцiй в iноземнiй валютi 
Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним курсом обмiну Нацiонального 
банку України на дату проведення операцiй. 
Монетарнi активи та зобов'язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються в гривню за вiдповiдними 
курсами НБУ на дату операції та на дату балансу. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною 
собiвартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату операцiї, немонетарнi статтi, якi 
оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату визначення 
балансової вартостi. Курсовi рiзницi, що виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в 
прибутку або збитку в тому перiодi, у якому вони виникають.  
 
Умовнi зобов'язання та активи 
Товариство не визнає умовнi зобов'язання. Iнформацiя про умовне зобов'язання розкривається, якщо 
можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Товариство не визнає 
умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигiд є 
ймовiрним. 
 
Форма звiту про рух грошових коштiв 
Товариство складає звiт про рух грошових коштiв з використанням прямого методу. 
 
6. РОЗКРИТТЯ СУТТЄВИХ СТАТЕЙ ЗВІТНОСТІ за 2017 рік  
6.1. Баланс станом на 31.12.2017 року 
 
Актив. Нематеріальні активи 
                                                                                                                                                   (тис. грн..) 
Первісна вартість на 01.01.2017 року 28 
Надійшло за рік 6 
Первісна вартість на 31.12.2017 року 34 
Накопичена амортизація  на 01.01.2017 року 22 
Нараховано амортизації за рік 8 
Накопичена амортизація  на 31.12.2017 року 30 
  



 
У статті "Нематеріальні активи" відображено вартість програмне забезпечення PST брокер для заповнення МД, 
програма обліку та звітності руху товарів на СТЗ "TSWReports, програмний комплекс АВК. 
 
Актив. Основні засоби  
(тис. грн.) 
Показники Будівлі, споруди, передавальні пристрої Машини та облад-нання Транс-порт Багаторічні 
насадження Інструменти, прилади, інвентар Інші основні засоби Всього 
Залишок на 01.01.2017 року 4172 372 1668 23 62 226 6523 
Надходження за 2017 рік 1190 78 299   19 1586 
Вибуття за 2017 рік (первісна вартість (знос) 3(2) 12(12)   3(3) 12(11) 30(28) 
Інші зміни за 2017 рік 
(первісна вартість (знос) (14) 1(-2)    (2) 1(14) 
Переведено до інвестиційної нерухомості        
Нарахована амортизація за 2017 рік 377  
109 371 2 18 24 
 901 
 
Залишок на 31.12.2017 року 4970 344 1596 21 44 218 7193 
 
Оцінка основних засобів проводиться за історичною вартістю (собiвартiстю). Первiсна вартiсть основних 
засобів складається з цiни придбання, мита, непрямих податкiв, що не пiдлягають вiдшкодуванню, та iнших 
витрат безпосередньо пов'язаних з його придбанням та доведенням до стану, у якому вiн придатний для 
використання за призначенням. Собiвартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних iз 
полiпшенням об'єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), у результатi 
чого збiльшуються майбутнi економiчнi вигоди, первiсноочiкуванi вiд використання цього об'єкта. 
Амортизація основних засобів нараховується з застосуванням прямолінійного методу - виходячи із терміну 
коричного використання об'єктів основних засобів. Різниця між первісною вартістю та сумою накопиченої 
амортизації об'єктів основних засобів становить їхню залишкову вартість. Управлінським персоналом не 
залучались незалежні професійні оцінювачі для здійснення оцінки об'єктів, які обліковуються у складі 
основних засобів Товариства.  
Станом на 31.12.2017 р. на балансі Товариства не обліковуються повністю зношені основні засоби. 
Протягом 2017 року проведено списання основних засобів на суму за первісною вартістю на суму 30  тис. грн. 
Станом на 31.12.2017 року у Товариства відсутні  необоротні активи, призначені для продажу. 
Товариством не виявлено фактів зменшення корисності необоротних активів. 
 
Актив. Інвестиційна нерухомість 
Після початкового визнання, Товариством обрана для оцінки інвестиційної нерухомості модель собівартості, 
яка передбачає оцінювання всієї інвестиційної нерухомості відповідно до вимог МСБО 16, визначених для цієї 
моделі - як основних засобів. 
Протягом 2017 року вартість об'єктів інвестиційної нерухомості збільшено на суму витрат, понесених у зв'язку 
із заміною внутрішніх частин будівлі. 
тис. грн. 
Показники Будівлі 
Залишок на 01.01.2017 року 5185 
Надійшло за 2017 рік (збільшено вартість об'єктів на суму витрат, понесених у зв'язку із заміною внутрішніх 
частин будівлі) 243 
Вибуття за 2017 рік (первісна вартість (знос) - 
Інші зміни за 2017 рік 
(первісна вартість (знос) (+14)  
Переоцінка за 2017 рік - 
Нарахована амортизація за 2017 рік 334 
Залишок на 31.12.2015 року 5108 
 
Актив. Інші необоротні активи 
Відображений залишок грошових коштів на поточному рахунку Товариства, відкритому в Акціонерному банку 
"Банк регіонального розвитку", який за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців, перебуває у стані припинення - станом на 01.01.2017 року становить 12 тис. грн., станом на 
31.12.2017 року становить 12 тис. грн. 
 
Актив. Запаси 
тис. грн. 
Види запасів 01.01.2017 31.12.2017 



Виробничі запаси (матеріали) 1431 733 
Товари 192 579 
Чиста вартість дебіторської заборгованості 1623 1312 
Знецінення запасів станом на 31.12.2017 року не зафіксовано. 
 
Актив. Дебіторська заборгованість 
тис. грн. 
Показники 01.01.2017 31.12.2017 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 3003 1384 
Резерв від зменшення корисності дебіторської заборгованості 0 0 
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 852 3 
Інша поточна дебіторська заборгованість (до 12 місяців) 479 1403 
Загальна сума дебіторської заборгованості 4334 2790 
Станом на 31.12.2017 року Товариством нараховано резерв сумнівних боргів у сумі 403 тис. грн. Дебіторська 
заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги відображено в Балансі (Рядок 1125) за вирахуванням 
резерву сумнівних боргів.  
  
Актив.  Грошові кошти та їх еквіваленти 
тис. грн. 
Показники 01.01.2017 31.12.2017 
Готівка в касі 0 0 
Рахунки в банках, грн 428 1785 
Всього 428 1785 
 
Усі грошові  кошти не знецінені. Заборони на використання коштів відсутні. 
 
Актив.  Інші оборотні активи 
тис. грн. 
Показники 01.01.2017 31.12.2017 
Податкове зобов'язання 1 2 
Податковий кредит 9 1 
Всього 10 3 
 
На дату завершення перевірки податкове зобов'язання та податковий кредит погашені. 
 
Пасив. Власний капітал 
Статутний капітал 
Статутний капітал, зафіксований у Статуті становить 57250 (П'ятдесят сім тисяч двісті п'ятдесят) грн., 
розподілений на 1145000  (Один мільйон сто сорок п'ять тисяч) простих іменних акцій номінальною вартість 
0,05 грн. (Нуль цілих п'ять сотих) гривні кожна.  
За даними ПАТ "Національний депозитарій України" (вих.№124632 від 12.01.2017 року) щодо інформації про 
власників, які володіють 10% та більше відсотків статутного капіталу ВАТ "Львівресурси", власникам таких 
пакетів акцій станом на 31.12.2017 року  належали акції: 
Акціонери Кількість акцій Частка в статутному    капіталі, % 
Хавка Тарас Петрович, номер за ДРФО 2902809434 543020 47,4253    
ТОВ "Городоцький Фенікс", код за ЄДРПОУ 32408652 163735 14,3000 
Разом: 706755 61,7253 
За даними ПАТ "Національний депозитарій України" (вих. №124630 від 12.01.2017 року) щодо інформації про 
акціонерів ВАТ "Львівресурси" - юридичних осіб і спільної кількості - фізичних осіб власникам акцій станом на 
31.12.2017 року  належали акції:  
Акціонери Кількість акцій Частка в статутному    капіталі, % 
СП "НТОН", код за ЄДРПОУ 14354227 2855 0,2493 
ТОВ "Помірос", код за ЄДРПОУ 19334519 1070 0,0934 
ЗАТ " Торгівець цінними паперами "Восток-Маклер" 23461005 68 0,0059 
ТОВ "Городоцький Фенікс", код за ЄДРПОУ 32408652 163735 14,3000 
Загальна кількість рахунків фізичних осіб 1285 975771 85,2202 
Загальна кількість рахунків співвласників-фізичних осіб 1 1501 0,1311 
Разом: 1 145 000 99,9999 
 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)    
 Станом на 01.01.2017 року  сума нерозподіленого прибутку становила 15042 тис. грн. За результатами 
діяльності за 2017 рік отриманий прибуток (з урахуванням податку на прибуток) у розмірі 1038 тис. грн. 
Залишок нерозподіленого прибутку станом на 31.12.2017 року становить 16080 тис. грн. 



Пасив. Поточні зобов'язання і забезпечення                                 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 01.01.2017  31.12.2017  
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги  поточна 225 185 
Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом 123 289 
Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування 31 11 
 
Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці 65 51 
Поточні зобов'язання за розрахунками за авансами одержаними 145 111 
Поточні забезпечення (Забезпечення виплат персоналу) 168 
 89 
Інші поточні зобов'язання 2431 1421 
Разом: 3188 2157 
Дохід від основної               тис. грн. 
 
6.2. Фінансові результати 
Доходи                                                                                                                               (тис. грн.)    
Статті 2017 рік 
Дохід від реалізації товарів 9828 
Дохід від реалізації послуг 6262 
Доходи від операційної курсової різниці  561 
Інші доходи від операційної діяльності  3 
Списання безнадійної кредиторської заборгованості 62 
Інші фінансові доходи 7 
Інші доходи 22 
Разом:    16745 
  
 
 Витрати 
(тис. грн.) 
Статті 2017 рік 
Собівартість товарів 6365 
Собівартість послуг 1398 
Адміністративні витрати 4503 
Витрати на збут 1870 
Інші  операційні витрати 1269 
Інші витрати 1 
Разом 15406 
 
Податок на прибуток 
                       (тис. грн.)      
Найменування показника 2017 рік 
Поточний податок на прибуток 301 
 
Товариство є платником податку на прибуток на загальних умовах. Протягом 2017 року Товариством не 
здійснювалась сплата авансових внесків з податку на прибуток. У звітному році податок на прибуток 
нарахований за ставкою 18% від об'єкта оподаткування, визначеного за даними Декларації з податку на 
прибуток підприємства за 2017 рік, в сумі 301 тис. грн.  
 
6.3. Примітки до Звіту про рух грошових коштів 
Звіт про рух грошових за 2017 рік Товариства складений із застосуванням прямого методу. 
 
 
7. ЗВ'ЯЗАНІ СТОРОНИ 
У відповідності до ознак пов'язаних осіб, які наводяться в МСБО  24 "Розкриття інформації про зв'язані 
сторони", зв'язаними особами є акціонери, яким належить 10 і більше відсотків акцій Товариства та ТОВ 
"ТОПОС ПЛЮС" (80461, Львівська обл., Кам'янка-Бузький район, смт. Запитів, вул.Київська, 238), ТзОВ 
"ТАРАС ТРАНС" (79007, м.Львів вул.Городоцька, 10), ТзОВ "ТАРАСТРАНС" (м,Львів, вул.Городоцька,10), 
ТзОВ "Львів-Інтерсервіс" (м.Львів, вул.Зелена,115). 
Протягом 2017 року операції зі зв'язаними сторонами здійснювались на умовах, еквівалентних умовам, що 
домінують в операціях між незалежними сторонами. 
 
8. ОПЕРАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ЕКОНОМІЧНА СИТУАЦІЯ, УМОВНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І ОПЕРАЦІЙНІ 
РИЗИКИ 



 
         Товариство здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та нормативні акти, які 
впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший економічний 
розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським Урядом, а також інших подій, 
які перебувають поза зоною впливу Підприємства. Майбутнє спрямування економічної політики з боку 
українського Уряду може мати вплив на реалізацію активів Підприємства. 
Хоча в економічній ситуації України помітні тенденції до покращення, економічна перспектива України в 
багатьох випадках залежить від ефективності економічних заходів, фінансових механізмів і монетарної 
політики, які застосовує уряд, а також розвиток фіскальної, правової і політичної системи. 
Українське податкове, валютне і митне законодавство досить часто міняється і має суперечливе трактування. 
Нещодавні події, які відбулись в Україні показали, що податкові органи можуть зайняти більш жорстку 
позицію при трактуванні законодавства і перевірці податкових розрахунків, і як наслідок можуть бути 
донараховані податки, пені, штрафи.  
На думку керівництва Товариства відповідні положення законодавства інтерпретовані ним коректно, тому  
ймовірність збереження фінансового стану, в якому знаходиться Товариство у зв'язку з податковим, валютним і 
митним законодавством є досить високою. У випадках, коли на думку керівництва Товариства існують значні 
сумніви у збережені зазначеного стану Товариства, у фінансовій звітності визнаються відповідні зобов'язання. 
У процесі господарської діяльності Товариство не є об'єктом судових позовів. 
9. ЦІЛІ ТА ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ 
         Основні фінансові інструменти підприємства включають торгову кредиторську заборгованість, 
дебіторську заборгованість, та інші. Основні ризики включають: кредитний ризик, ризик ліквідності та 
валютний ризик. Політика управління ризиками включає наступне:  
 
Кредитний ризик 
Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Операції з новими 
клієнтами здійснюються на основі попередньої оплати. Дебіторська заборгованість підлягає постійному 
моніторингу. Відносно кредитного ризику, пов'язаного з іншими фінансовими інструментами, які включають 
фінансові інвестиції, доступні для продажу, та фінансові інвестиції до погашення, ризик пов'язаний з 
можливістю дефолту контрагента, при цьому максимальний ризик дорівнює балансовій вартості інструменту. 
 
 Ризик ліквідності 
Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує 
терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також 
прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. 
 
Валютний ризик 
Валютний ризик визначається як ризик того, що вартість фінансового інструменту коливатиметься внаслідок 
зміни курсів обміну валют. Товариство контролює валютний ризик шляхом управління валютною позицією. 
 
Управління капіталом 
Товариство здійснює заходи з управління капіталом, спрямовані на зростання рентабельності капіталу, за 
рахунок оптимізації структури заборгованості та власного капіталу, таким чином, щоб забезпечити 
безперервність своєї діяльності. Керівництво підприємства здійснює огляд структури капіталу на щорічній 
основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі 
отриманих висновків підприємство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або 
фінансування, а також виплати дивідендів та погашення існуючих позик. 
 
10. ПОДІЇ ПІСЛЯ ДАТИ  БАЛАНСУ 
Відповідно до засад, визначених МСБО 10 щодо подій після звітного періоду, події що потребують 
коригування активів та зобов'язань Товариства - відсутні. 
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