
         

Річна інформація емітента 

(для опублікування у офіційному друкованому виданні) 

1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЬВIВСЬКИЙ ЖИРКОМБIНАТ" 

1.2. Організаційно-правова форма  Акцiонерне товариство 

1.3. Місцезнаходження емітента  79015 Львiвська область Залiзничний р-н м. Львiв вул. Городецька  б.132 

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  00333598 

1.5. Міжміський код та телефон  0322440263 

1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію 

емітента  
А01 № 777088 

1.7. Дата державної реєстрації  02.03.1995 

1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково  
використовується емітентом для розкриття інформації  

lgk. com.ua 

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента 

2.1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) 

Найменування період  
показника звітний попередній 

Усього активів        239777       271095 

Основні засоби (за залишковою вартістю)        127904       128905 

Довгострокові фінансові інвестиції      --         --     

Запаси         36266        41483 

Сумарна дебіторська заборгованість         75536        98383 

Грошові кошти та їх еквіваленти            54          126 

Власний капітал         17706        56123 

Статутний капітал         63735        63735 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)       -153962      -118023 

Довгострокові зобов'язання        151867       151806 

Поточні зобов'язання        69826        63166 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію   -1.57359000     --     

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)   -1.57359000     --     

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)      22601174     --     

Цінні папери власних випусків, загальна номінальна вартість      --         --     

викуплені протягом звітного періоду  у відсотках від статутного капіталу      --         --     

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду      --         --     

Вартість чистих активів        17706        56123 

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників 

Інформація про органи управління емітента 

Управлiння товариством здiйснюють:  - вищий орган товариства - загальнi збори акцiонерiв товариства;- наглядова рада, правлiння товариства та ревiзiйна 
комiсiя. 

Інформація про  посадових осіб емітента 

Посадовi особи емiтента:  Голова правлiння Чабан Юрiй Миколайович; Член правлiння Жук Олександр Iванович;Член правлiння Бедрило Андрiй 

Богданович;Член правлiння Садонцева Галина Iванiвна;Член правлiння Середа Андрiй Анатолiйович;Член правлiння Бачик Тарас Ярославович 

головний бухгалтер Українська Катерина Iванiвна;Голова Наглядової Ради Чеберда Дмитро Анатолiйович;Член Наглядової ради Пугач Юрiй 
Володимирович;Член наглядової ради Пивовар Олена Василiвна;Голова Ревiзiйної комiсiї Карнаух Ольга Миколаївна;Член Ревiзiйної комiсiї Омельяненко 

Владiслава Вiкторiвна;Член Ревiзiйної комiсiї Людвiгов Євген Володимирович 

Інформація про засновників емітента 

Засновником Товариства є фiзичнi особи члени Органiзацiї орендарiв "Львiвський жиркомбiнат". Частка в статутному капiталi 100.00000000000% 

4. Інформація про цінні папери емітента 

Акцiї . Форма випуску - Документарнi iменнi. Кiлькiсть цiнних паперiв 22601174шт. Номiнал одного цiнного папера 2.82 грн. Процент в cтатутному 
капiталi емiтента  100.00%.В звiтному роцi Товариство цiннi папери не випускало, рiшення про їх випуск не приймало. Цiннi папери Емiтента на 

органiзацiйно оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення цiнних паперiв до лiстингу Емiтентом не надавались. Обiг цiнних паперiв Емiтента 

здiйснюється лише на внутрiшньому ринку України.  
Торгiвля цiнними паперами на бiржовому ринку, органiзацiйно-оформленних ринках цiнних паперiв не вiдбувалась. На зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними 

паперами  емiтента  не вiдбувалась.         

Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались. У звiтному роцi  вiдповiдно до вимог дiючого 
законодавства була здiйснена дематерiалiзацiя випуску акцiй.   Замiнено свiдоцтво про реєстрацiю випуску вiд 25.04.2008  № 170/1/08 

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України 

Змiн особи, яка веде облiк прав власностi на цiннi папери емiтента у депозитарнiй системi України, за звiтний перiод не вiдбувалося 

6. Інформація про загальні збори 

Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 13.04.2012 р. Позачерговi не скликались. 

7. Інформація про дивіденди 

За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось 

8. Інформація щодо аудиторського висновку 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "СТАТУС" , реєстрацiйнi данi-03.08.1995р., № запису про включення 
вiдомостей про юридичну особу до ЄДР- 1 103 120 0000 012200 Виконавчим комiтетом  Запорiзької мiської Ради, номер та дата видачi свiдоцтва про 

внесення в Реєстр аудиторських фiрм  та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги -№ 1111 вiд  30.03.2001р., яке чинне до  27 сiчня 2016р.  

Місцезнаходженя: м. Запорiжжя, вул. Тургенєва,27-4 ЄДРПОУ-23287607 тел. 289-76-53, 701-30-17 
Аудиторський висновок (ЗВIТ ЩОДО ПОПЕРЕДНЬОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI)ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

"ЛЬВIВСЬКIЙ ЖИРКОМБIНАТ" за 2012 рiк 

 Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.  
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЬВIВСЬКIЙ ЖИРКОМБIНАТ"  для якого є обов'язковим 

складання звiтностi за МСФЗ згiдно з чинним законодавством України , використовує  для цього форми  фiнансової звiтностi, якi визначенi П(С)БО, як того 

вимагають  вимоги чинного законодавства України , та якi не в повнiй мiрi вiдповiдають вимогам МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi", що  призвело до 
невiдповiдностi структури i змiсту фiнансової звiтностi  ПАТ "Львiвськiй жиркомбiнат"за 2012р. Також мають  мiсце окремi випадки  облiку 

нематерiальних активiв, якi за вимогами МСБО 38 "Нематерiальнi активи" не у повнiй мiрi вiдповiдають критерiям нематерiальних активiв ,що суттєво не 

впливає на попередню фiнансову звiтнiсть ПАТ "Львiвськiй жиркомбiнат"за 2012р. 
В наслiдок вищевказаних питань моя думка вiдповiдним чином модифiкована. 

 Висновок -Умовно-позитивна думка:На мою думку, за винятком можливого впливу питань, про яке йдеться  мова у параграфi "Пiдстава для висловлення 

умовно - позитивної думки" ,попередня фiнансова звiтнiсть  ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЬВIВСЬКIЙ ЖИРКОМБIНАТ" станом на 
31.12.2012 р. та за рiк, що закiнчився на зазначену дату, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до концептуальної основи спецiального призначення, 

описаної в примiтках, включаючи припущення управлiнського персоналу щодо стандартiв та тлумачень, що, як очiкується, будуть чинними, та облiкових 



полiтик, що, як очiкується, будуть прийнятi на дату, коли управлiнський персонал пiдготує перший повний пакет фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ 

станом на 31.12.2013 року. 

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого 

оприлюднення 

Повний текст річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії розкрит 28.04.2013р. На власному сайті lgk. com.ua  повний текст 

річної розкрит 28.04.2013.. 

10. Підпис 

10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.  

10.2. Найменування посади   Голова правлiння ____________ Чабан Юрiй Миколайович 


