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1.  Інформація про Компанію 

Акціонерне товариство «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» (далі - «Компанія» або 

«АТ «ЛКФ «Світоч») було створено у відповідності до законодавства України та зареєстровано в Україні 11 липня 
1996 року. Відповідно до Статуту, Компанія є приватним акціонерним товариством. Галузева належність 
діяльності АТ «ЛКФ «Світоч» відповідно до Державного класифікатору продукції та послуг ДК 016:2010 є: 

10.82 «Какао-продукти, шоколад і цукрові кондитерські вироби», 10.83 «Чай і кава, оброблені» та 10.72 «Вироби 
хлібобулочні, зниженої вологості, та кондитерські, борошняні, тривалого зберігання». Юридична та фактична 
адреса Компанії: 79019, Львівська обл., м. Львів, вул. Ткацька, будинок 10. 

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років материнським підприємством Компанії була компанія Nestle S.A. 
(Авеню Нестле, 55, Веве, Швейцарія, код CHE-105.909.036), фінансова звітність якої знаходиться у загальному 
доступі. Акції компанії Nestle S.A. мають обіг на Швейцарській фондовій біржі (Six Swiss Exchange, Zurich), тому 
фактичної кінцевої контролюючої сторони немає. На 31 грудня 2019 та 2018 років частка материнського 
підприємства Компанії становила 100%. 

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років зареєстрований та повністю оплачений статутний капітал Компанії 
складав 476 276 простих іменних акцій номінальною вартістю 88 111 тис. грн. Станом на 31 грудня 2019 та 
2018 роки та протягом років, що закінчилися вказаними датами, акції Компанії не котирувались на відкритому 
ринку. 

2. Операційне середовище, ризики та економічні умови в Україні та припущення про 
безперервність діяльності 

Компанія здійснює свою діяльність в Україні. Ринкова економіка України продовжує демонструвати певні 
особливості, властиві перехідній економіці. Економіці притаманними певні структурні диспропорції, низький 
рівень ліквідності ринків капіталу, порівняно висока інфляція, значний розмір зовнішнього та внутрішнього 
державного боргу. Відповідно до бачення Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), українська 
економіка залишається стійкою до політичних чинників, але темпи зростання все ще повільні. При цьому 
підкреслюється вирішальне значення для макроекономічної стабільності укладання угоди про нову програму з 
Міжнародним валютним фондом, оскільки у 2020-2021 роках Україна повинна погасити значні зобов’язання за 
державним боргом. 

Після різкого спаду у 2014-2016 роках, економіка країни почала демонструвати певні ознаки відновлення 
та зростання. Основними ризиками для сталої позитивної економічної динаміки залишаються напруженість у 
геополітичних відносинах з Російською Федерацією; відсутність чіткого консенсусу щодо напрямків проведення 
інституціональних реформ, зокрема в державному управлінні; судочинстві та основних секторах економіки; 
прискорення трудової еміграції та низький рівень залучення інвестицій. Незважаючи на певні покращення у 
2019 році, остаточний результат політичної та економічної ситуації в Україні та її наслідки передбачити вкрай 
складно, проте вони разом з подіями після звітної дати (див. Примітку 31 «Події після звітної дати») можуть мати 
подальший суттєвий вплив на економіку України та бізнес Компанії.  

Фінансова звітність складена на базі припущення щодо здатності Компанії продовжувати свою діяльність 
на безперервній основі, яка передбачає, що Компанія реалізує свої активи та виконає зобов’язання в ході звичайної 
господарської діяльності. 

3. Заява про відповідність та основа складання фінансової звітності 

Заява про відповідність 

Фінансова звітність Компанії складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – 
«МСФЗ») у редакції, затвердженій Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (далі – «РМСБО») та 
відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 
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16 липня 1999 року щодо складання фінансової звітності. Фінансова звітність була затверджена до випуску 
керівництвом Компанії 04 серпня 2020 року. 

Основа складання фінансової звітності 

Дана фінансова звітність Компанії підготовлена на основі принципу історичної собівартості, за винятком 
фінансових інструментів, які оцінюються у відповідності до вимог МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». 

Облікова політика, використана при складанні фінансової звітності та описана у Примітці 5 «Основні 
положення облікової політики», базуються на вимогах МСФЗ, чинних станом на 31 грудня 2019 року. 

Фінансова звітність представлена в тисячах українських гривень (тис. грн.), а всі суми округлені до цілих 
тисяч, крім випадків, де вказано інше. 

У випадках зміни подання або класифікації статей фінансової звітності, відповідні перекласифікації 
здійснюються для порівняльних сум фінансової звітності, а характер, сума та причина перекласифікації 
розкриваються у відповідній примітці фінансової звітності (див. Примітку 7 «Виправлення помилок та 
перекласифікації у фінансовій звітності за звітний рік у порівнянні з фінансовою звітністю попереднього року та 
виправлення помилок»). 

4. Істотні бухгалтерські оцінки та судження при застосуванні облікової політики 

В процесі застосування облікової політики Компанії, керівництво робить судження, оцінки і припущення 
щодо балансової вартості активів і зобов’язань, які не можуть бути визначені з інших джерел. Оцінки та відповідні 
припущення базуються на історичному досвіді та інших факторах, що вважаються обґрунтованими за існуючих 
обставин. Однак невизначеність щодо цих припущень і оцінок може призвести до результатів, які можуть 
вимагати суттєвих коригувань балансової вартості активів або зобов’язань, стосовно яких робляться подібні 
припущення й оцінки, у майбутньому. 

Оцінки і базові припущення переглядаються на постійній основі. Зміни в оцінках визнаються в тому 
періоді, в якому оцінка була переглянута, якщо зміна впливає тільки на цей період, або в періоді перегляду і в 
майбутніх періодах, якщо зміна впливає як на поточні, так і на майбутні періоди. 

Судження 

В процесі застосування облікової політики керівництво зробило наступні судження, окрім тих, що 
включають оцінки, які мають суттєвий вплив на фінансову звітність: 

Ризик недотримання податкового та іншого законодавства 

Українське законодавство та нормативні акти з питань оподаткування та інших регуляторних питань, 
включаючи валютне та митне законодавство, продовжують змінюватись. Законодавство та нормативні акти не 
завжди точно сформульовані і можуть по-різному тлумачитися місцевими, регіональними та національними 
органами влади. Випадки непослідовного тлумачення законодавства є непоодинокими, відповідно, позиція, яку 
може зайняти орган влади чи суд з деяких питань, не є чітко визначеною та заздалегідь передбачуваною. 
Керівництво вважає, що тлумачення відповідного законодавства, яке воно використало, є правильним і Компанія 
дотримувалась усіх вимог нормативних актів в частині нарахування та сплати податків. 

Зменшення корисності основних засобів 

На кінець кожного звітного періоду Компанія здійснює оцінку на предмет наявності ознак того, що сума 
відшкодування основних засобів Компанії зменшилася нижче їхньої балансової вартості. Сума відшкодування 
являє собою більшу з двох величин: справедливої вартості активу за вирахуванням витрат на продаж та вартості 
використання. Коли виявляється таке зменшення, то балансова вартість зменшується до суми відшкодування. Сума 
зменшення відображається у прибутках та збитках у тому періоді, в якому було виявлене таке зменшення. Якщо 




































































