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

Брижатий В.В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за
2016 рік
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ФАКЕЛ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

04601469
Промвузол, м.Фастів, Київська область, 08500,
Україна

5. Міжміський код, телефон та факс
6. Електронна поштова адреса

(04565) 6-67-62, (04565) 6-67-62
urist@fakel.ua

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

2. Річна інформація
опублікована у

№ Бюлетень "Відомості Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Річна інформація
розміщена на
сторінці

http://www.fakel.ua/ua/accounts/
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в мережі
Інтернет
(дата)

(адреса сторінки)
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(дата)
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Зміст
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
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
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов’язання емітента
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
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
2016 р.

© SMA

04601469

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

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
X
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
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: Інформація про органи управління емітента відсутня оскільки емітент є
акціонерним товариством.
Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.
Протягом звітного періоду емітент не приймав участі в створенні юридичних осіб.
Інформація про рейтингове агентство відсутня у зв’язку з тим, що у статутному фонді Товариства
немає державної частки, Товариство не має стратегічного значення для економіки та безпеки
держави, Товариство не здійснило випуску боргових цінних паперів та не займає монопольного
(домінуючого) становища.
В складі засновників Товариства фізичні особи відсутні.
Посадові особи емітента – фізичні особи акціями емітента не володіють.
Фізичні особи не володіють акціями емітента що перевищує 10% статутного фонду Товариства.
Протягом звітного року позачергові збори акціонерів емітентом не проводилися.
Протягом звітного року рішення щодо виплати дивідендів не приймалось, дивіденди не
нараховувались та не виплачувались.
Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випуску процентних, дисконтних та
цільових (безпроцентних) облігацій та інших видів цінних паперів. Протягом звітного періоду
Товариство похідних цінних паперів не випускало та операцій з ними не здійснювало.
Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало викупу власних акцій
Товариство не здійснювало випусків інших видів цінних паперів.
Протягом звітного періоду зобов'язань за облігаціями, іпотечними цінними паперами,
сертифікатами ФОН, векселями, іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними
паперами) та за фінансовими інвестиціями в корпоративні права Товариство не мало.
Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випуску іпотечних цінних паперів.
Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випуску боргових цінних паперів,
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іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів та сертифікатів ФОН.
Звіт про стан об'єкта нерухомості відсутній у зв’язку з тим, що протягом звітного періоду
Товариство не здійснювало випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими
забезпечене об'єктами нерухомості.
Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
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ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАКЕЛ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну
Серія А00 №475700
реєстрацію юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації
11.11.1994
4. Територія (область)
Київська
5. Статутний капітал (грн)
22379532,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що
0
належать державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного
0
капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного
товариства та/або холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)
241
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
Найменування виду діяльності
Код за КВЕД
Виробництво інших машин і устаткованняспеціального призначення, н. в. і. у.
28.99
Виробництво духових шаф, печей і пічних пальників

28.21

Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.

43.99

10. Органи управління підприємства:
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
2) МФО банку
3) поточний рахунок
4) найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку
6) поточний рахунок
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ФІЛІЯ "КИЇВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
321842
26005053153983
Публічне акціонерне товариство "Банк
"КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"
300647
2600908529

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності
Номер ліцензії
Дата
Державний орган, що видав
видачі
(дозволу)

1
Використання джерел
іонізуючого
випромінювання

2
Серія АБ
№112976

3
4
14.02.2007 Державний Комітет ядерного
регулювання України

Дата
закінчення
дії
ліцензії
(дозволу)
5
02.04.2017

Опис: Прогноз щодо продовження термiну дiї виданого дозволу: Товариство планує отримати
новий або продовжити термiн дiї дiючого дозволу на цей вид дiяльностi.
Придбання, зберiгання, Серія АВ
07.10.2011 Державний комiтет України з 07.10.2016
знищення, використання №586779
питань контролю за
прекурсорiв (списку 2
наркотиками
таблицi IV) «Перелiку
наркотичних засобiв,
психотропних речовин i
прекурсорiв»

Опис: Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: Товариство планує отримати
нову або продовжити термiн дiї дiючої лiцензiї на цей вид дiяльностi.
Виконання робіт
№1813.11.32- 11.10.2011 Державний комітет України з 11.10.2016
підвищеної небезпеки
29.56.1
промислової безпеки, охорони
праці та гірничого нагляду

Опис: Прогноз щодо продовження термiну дiї виданого дозволу: Товариство планує отримати
новий або продовжити термiн дiї дiючого дозволу на цей вид дiяльностi.
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1
Виконання робіт
підвищеної небезпеки

2
№ 133.11.30

3
4
06.12.2011 Державна служба гірничого
нагляду та промислової
безпеки України

5
06.12.2016

Опис: Прогноз щодо продовження термiну дiї виданого дозволу: Товариство планує отримати
новий або продовжити термiн дiї дiючого дозволу на цей вид дiяльностi.
Виконання робіт
№240.11.32
20.12.2011 Державний комітет України з 20.12.2016
підвищеної безпеки при
промислової безпеки, охорони
виробництві машин та
праці та гірничого нагляду
устаткування
спеціального
призначення

Опис: Прогноз щодо продовження термiну дiї виданого дозволу: Товариство планує отримати
новий або продовжити термiн дiї дiючого дозволу на цей вид дiяльностi.
Експлуатування
№257.11.32
23.12.2011 Державний комітет України з 23.12.2016
устаткування підвищеної
промислової безпеки, охорони
небезпеки
праці та гірничого нагляду

Опис: Прогноз щодо продовження термiну дiї виданого дозволу: Товариство планує отримати
новий або продовжити термiн дiї дiючого дозволу на цей вид дiяльностi.
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1
Експлуатування
вантажопідіймальних
кранів.

2
№962.12.32

3
4
5
17.04.2012 Державний комітет України з 17.04.2017
промислової безпеки, охорони
праці та гірничого нагляду

Опис: Прогноз щодо продовження термiну дiї виданого дозволу: Товариство планує отримати
новий або продовжити термiн дiї дiючого дозволу на цей вид дiяльностi.
Застосовування
№1253.12.32
24.05.2012 Державний комітет України з 11.11.1111
устаткування, пов’язаного
промислової безпеки, охорони
з використанням,
праці та гірничого нагляду
переробкою, зберіганням,
транспортуванням
небезпечних речовин.

Опис: Прогноз щодо продовження термiну дiї виданого дозволу: Строк дії ліцензії необмежений
за умови додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.
Застосовування
№3526.12.32
14.09.2012 Державний комітет України з 11.11.1111
устаткування, пов’язаного
промислової безпеки, охорони
з використанням,
праці та гірничого нагляду
переробкою, зберіганням,
транспортуванням
небезпечних речовин.

Опис: Прогноз щодо продовження термiну дiї виданого дозволу: Строк дії ліцензії необмежений
за умови додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.
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1
Викиди забруднюючих
речовин в атмосферне
повітря стаціонарними
джерелами

2
3
4
5
№3211200000- 03.10.2012 Державне управління охорони 03.10.2017
77
навколишнього природного
середовища в Київській
області

Опис: Прогноз щодо продовження термiну дiї виданого дозволу: Товариство планує отримати
новий або продовжити термiн дiї дiючого дозволу на цей вид дiяльностi.
Експлуатування
№3854.12.32
15.10.2012 Державний комітет України з 15.10.2017
вантажопідіймальних
промислової безпеки, охорони
кранів
праці та гірничого нагляду

Опис: Прогноз щодо продовження термiну дiї виданого дозволу: Товариство планує отримати
новий або продовжити термiн дiї дiючого дозволу на цей вид дiяльностi.
Застосовування
№3950.13.32
06.11.2013 Державна служба гірничого
11.11.1111
устаткування, пов’язаного
нагляду та промислової
з використанням,
безпеки України
переробкою, зберіганням,
транспортуванням
небезпечних речовин.

Опис: Прогноз щодо продовження термiну дiї виданого дозволу: Строк дії ліцензії необмежений
за умови додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.
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1
2
Застосовування посудин, №195.14.32
що працюють під тиском
понад 0,05МПа та
технологічного
устаткування
магістральних
газопроводів.

3
4
22.01.2014 Державна служба гірничого
нагляду та промислової
безпеки України

5
11.11.1111

Опис: Прогноз щодо продовження термiну дiї виданого дозволу: Строк дії ліцензії необмежений
за умови додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.
Господарська діяльність з №04601469
19.10.2015 Державна архітектурно19.10.2020
будівництва об'єктів IV і
будівельна інспекція України
V категорії складності

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Товариство планує
отримати нову або продовжити термiн дiї дiючої лiцензiї на цей вид дiяльностi.
Єксплуатування
№2857.16.32
21.10.2016 Головне управління держпраці 20.10.2024
технологічного
у Київській області
устаткування,лінійні
частини та їх елементи
сиситем газопостачання
природним газом
суб'єктів
господарювання;
електричне устаткування
електричних станцій та
мереж
Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу):Товариство планує
отримати новий або продовжити термiн дiї дiючого дозволу на цей вид дiяльностi.
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1
2
3
4
5
Виконування
№2972.16.32
01.11.2016 Головне управління держпраці 31.10.2021
монтажу,демонтажу,
у Київській області
налагоджування,
технічного
обслуговування,
реконструкції машин,
механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки;
ремонту (без
застосування
зварювання);
газонебезпечні роботи;
Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Товариство планує
отримати новий або продовжити термiн дiї дiючого дозволу на цей вид дiяльностi.
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14. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
(для акціонерних товариств)
Дата введення
Дата
Прізвище, ім'я, по батькові особи,
посади
призначення
призначеної на посаду
корпоративного особи на посаду
корпоративного секретаря
секретаря
корпоративного
секретаря
1
01.12.2010

4
(04565)6-65-70,
info@fakel.ua
Опис: Рішення про введення в Товаристві посади корпоративного секретаря та призначення на
цю посаду Міщенко Олександра Вікторовича прийнято Наглядовою радою Товариства від
01.08.2016 р. До прийняття на посаду корпоративного секретаря та по цей час посадова особа
займає посаду начальника юридично-договорного відділу ПАТ «Факел», непогашеної судимості
за корисливі та посадові злочини немає.

2016 р.

2
01.08.2016

© SMA

3
Міщенко Олександр Вікторович

Контактні дані: телефон
та адреса електронної
пошти корпоративного
секретаря

04601469

ІV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)
Відсоток акцій
Найменування юридичної
Код за
Місцезнаходження
(часток,
паїв), які
особи засновника та/або
ЄДРПОУ
належать
учасника
засновника
засновнику та/або
та/або
учаснику (від
загальної кількості)
учасника
Державний комiтет України по
нафтi i газу

д/н

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи

вул. Артема, 60, м. Київ, 04053, Україна

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, Відсоток акцій
(часток, паїв), які
який видав паспорт

належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної кількості)

Усього:

2016 р.
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V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
Генеральний директор
1) посада***
2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

д/н, д/н, д/н

4) рік народження**
5) освіта**

1965
Вища

Брижатий Вячеслав Володимирович

6) стаж роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ЗАТ «Техiнвестпостач»,
фiнансовий директор
8) дата набуття повноважень та
01.01.2015 3 роки
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: Повноваження та обов’язки посадової особи емітента встановлені Статутом Товариства.
Розмір винагороди посадової особи встановлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною
інформацією, винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася. Непогашеної судимості
за корисливі та посадові злочини не має. Змін за звітний період не було. Загальний стаж роботи
посадової особи – 26 років, попередня посада, яку займала посадова особа - директор ЗАТ
«Техiнвестпостач». Протягом останніх 5 років посадова особа інших посад не обіймала.
Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
1) посада***

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

д/н, д/н, д/н

4) рік народження**
5) освіта**

1962
Вища

Удругова Олена Миколаївна

6) стаж роботи (років)**
29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Моторвагонне депо Фастiв-1,
головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та
01.10.2010 безстроково
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: Повноваження та обов’язки посадової особи емітента встановлені посадовою
інструкцією, розмір винагороди посадової особи встановлений згідно штатного розкладу та є
2016 р.
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конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змiн за звiтний перiод не було.
Стаж керівної роботи посадової особи - 29 років, попередня посада, яку займала посадова особа –
головний бухгалтер Моторвагонного депо Фастiв-1. Протягом останніх 5 років посадова особа
інших посад не обіймала. Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не
надала згоди на її розкриття.
1) посада***

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

4) рік народження**
5) освіта**

1980
Вища

Плаунов Дмитро Євгенович

д/н, д/н, д/н

20
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ТОВ «Зоря-Біо», менеджер
відділу закупівель
8) дата набуття повноважень та
26.04.2016 3 роки
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: Повноваження та обов’язки посадової особи емітента встановлені Статутом Товариства
та Положенням про Наглядову раду. Розмір винагороди посадової особи встановлений договором
(контрактом) та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі емітентом не
надавалася. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Рішення про
призначення на посаду прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Факел» від 26.04.2016
р., Протокол №1. Загальний стаж роботи посадової особи – 20років, попередня посада, яку
займала посадова особа - менеджер відділу закупівель ТОВ «Зоря-Біо».Посадова особа є
незалежним директором.Протягом останніх 5 років посадова особа інших посад не обіймала.
Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття.

2016 р.
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1) посада***

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

д/н, д/н, д/н

4) рік народження**
5) освіта**

1949
Вища

Машлякiвський Леонiд Павлович

6) стаж роботи (років)**
46
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ВАТ "Факел", генеральний
директор
8) дата набуття повноважень та
26.04.2016 3 роки
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: Повноваження та обов’язки посадової особи емітента встановлені Статутом Товариства
та Положенням про Наглядову раду. Розмір винагороди посадової особи встановлений договором
(контрактом) та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі емітентом не
надавалася. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Рішення про
призначення на посаду прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Факел» від 26.04.2016
р., Протокол №1. Загальний стаж роботи посадової особи – 46 років, попередня посада, яку
займала посадова особа Виконавчий директор ПАТ «Факел».Посадова особа є незалежним
директором.Протягом останніх 5 років посадова особа інших посад не обіймала. Інформація про
паспортні дані посадової особи відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
*** Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником
акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

2016 р.
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
Прізвище, ім’я, по Паспортні дані фізичної особи Кількість Від загальної
батькові фізичної
акцій
кількості
(серія, номер, дата видачі,
особи або повне орган, який видав)* або код за
(шт.)
акцій (у
найменування
відсотках)
ЄДРПОУ юридичної особи
юридичної особи

1

2

4

5

6

7

8

9

Член наглядової ради

фізична особа
Машлякiвський Леонiд
Павлович

д/н, д/н, д/н

0

0,00000000000

0

0

0

0

Член наглядової ради

фізична особа
Плаунов Дмитро
Євгенович

д/н, д/н, д/н

0

0,00000000000

0

0

0

0

Головний бухгалтер

фізична особа
Удругова Олена
Миколаївна

д/н, д/н, д/н

0

0,00000000000

0

0

0

0

д/н, д/н, д/н

0

0,00000000000

0

0

0

0

0

0,00000000000

0

0

0

0

Генеральний директор фізична особа
Брижатий Вячеслав
Володимирович

3

прості
іменні

Кількість за видами акцій
прості на привілейо- привілейопред'явника вані іменні
вані на
пред'явника

Усього:
2016 р.
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1

2016 р.
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3

4

5

6

7

8

9

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

КІМБЕРВІЛЬ ФАЙНЕНС
ЕНД ІНВЕСТМЕНТ
ЛІМІТЕД, HE 271947

Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи

Код за
ЄДРПОУ

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Орфеос, 4В, П.С.1070,
Нікосія, Кіпр, Нікосія, д/н,
Кіпр

4330803

89,7915

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

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

4330803

89,7915

д/н

Місцезнаходження

Усього:
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Від
Кількість за видами акцій
загальної прості іменні прості на
привілейокількості
пред'явника вані іменні
голосуючих акцій
(у
відсотках)
99,99227

4330803

0

0

Від
Кількість за видами акцій
загальної прості іменні прості на
привілейокількості
пред'явника вані іменні
голосуючих акцій
(у
відсотках)
99,99227
4330803
0
0

привілейовані на
пред'явника

0

привілейовані на
пред'явника

0

Вид загальних зборів

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
чергові
X

позачергові

Дата проведення
26.04.2016
Кворум зборів, %
99,99227
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2.Затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.
3.Звіт Генерального директора за 2015 рік.
4.Звіт Наглядової ради Товариства про свою діяльність за 2015 рік.
5.Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
6.Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.
7.Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.
8.Про попереднє схвалення значних правочинів.
9.Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
10.Обрання членів наглядової ради Товариства.
11.Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що
укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди,
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової
ради.
Пропозицій від акціонерів щодо внесення змін до порядку денного не надходило.
Результати розгляду питань порядку денного: обрано голову та секретаря загальних зборів
акціонерів, персональний склад лічильної комісії; затверджено регламент роботи загальних
зборів акціонерів Товариства; прийнято рішення щодо затвердження звіту Генерального
директора Товариства за 2015 рік; прийнято рішення щодо затвердження звіту Наглядової ради
Товариства за 2015 р.; прийнято рішення щодо затвердження річного звіту Товариства за 2015
р.; прийнято рішення щодо розподілу прибутку і збитків Товариства за 2015 р.; прийнято
рішення щодо визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік; прийнято
рішення щодо попереднього схвалення значних правочинів; прийнято рішення щодо
припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання нового складу Наглядової ради
Товариства; прийнято рішення щодо затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових
договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів
(контрактів) з членами Наглядової ради.
Загальні збори відбулися, всі питання порядку денного були розглянуті, про що складено
Протокол №1.
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IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська
особи або прізвище, ім'я та по
фірма «Інтелект-Капітал»
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

36391522
вул.Чистяківська, 2, оф.307, м. Київ, Святошинський р-н,
03062, Україна

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

Свідоцтво № 4255
Аудиторська Палата України

Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

12.02.2009

(044) 516-44-80, (097) 620-78-99
(044) 516-44-80, (097) 620-78-99
Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги
емiтенту
Опис: Аудиторськa фiрмa, якa надає аудиторськi послуги емiтенту.
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій
України"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

30370711
вул. Нижній Вал, 17/8, м. Київ, Подільський р-н, 04071,
Україна

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

Серія АВ № 581322

Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

19.09.2006
(044) 591-04-00, 591-04-40
(044) 482-52-14
Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

Опис: Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
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Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство «Банк «Клiринговий дiм»

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

21665382
вул.Борисоглiбська, 65А, м. Київ, 04070, Україна

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

Серия АВ № 493482

Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

12.11.2009
(044) 593-10-39
(044) 593-10-39
Депозитарна діяльність депозитарної установи

Опис: Депозитарна діяльність депозитарної установи

2016 р.

© SMA

04601469

11. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата
Номер
Найменування органу,
реєстрації свідоцтва
що зареєстрував випуск
випуску
про
реєстрацію
випуску
1

2

19.07.2011 №385/1/11

3

Міжнарод- Тип цінного
ний
папера
ідентифікаційний
номер
4

5

Форма
Номінальна
Кількість
існування та вартість (грн) акцій (шт.)
форма випуску

6

Державна комiсiя з цiнних паперiв UA4000000442 Акція проста
Бездокументарні
та фондового ринку
бездокументарн іменні
а іменна

Загальна Частка у
номінальна статутвартість
ному
(грн)
капіталі
(%)

7

8

9

10

4,64

4823175

22379532,00

100

Опис: Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 500/1/05 від 08.11.2005 року, видане Державною комiсією з цiнних паперiв та фондового ринку, анульовано. Торгівля цінними
паперами емітента на внутрішньому та зовнішньому ринках, зокрема, на біржовому ринку, органiзацiйно оформлених позабіржових ринках цінних паперів, не здійснювалася. Заяв
або намiрiв про подання заяв для допуску на бiржi не подавалися. Станом на звітну дату Товариство у лістингу у жодної з фондових бірж не знаходилося, процедури делістингу не
проходило. Спосіб розміщення цінних паперів відкритий. Мета випуску акцій – залучення коштів для розширення діяльності Товариства. Протягом звітного періоду Товариство не
здійснювало випусків акцій та інших видів цінних паперів.
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XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів

1.Виробничого призначення:

Власні основні засоби
(тис.грн)
на початок
на кінець
періоду
періоду
23506
21619

Орендовані основні засоби
(тис.грн)
на початок
на кінець
періоду
періоду
0
0

Основні засоби, всього
(тис.грн)
на початок
на кінець
періоду
періоду
23506
21619

будівлі та споруди

11495

11874

0

0

11495

11874

машини та обладнання

5875

4576

0

0

5875

4576

транспортні засоби

746

854

0

0

746

854

0

0

0

0

0

0

5390

4315

0

0

5390

4315

земельні ділянки
інші
2.Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

23506

21619

0

0

23506

21619

Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): будівлі, споруди та передавальні
засоби – 15-20 років, передавальні пристрої - 10 років, машини та обладнання – 2-10 років, транспортні засоби – 5
років, меблі і офісне устаткування – 2-5 років, iнші основні засоби – 12 років. Первісна вартість основних засобів:
66009. грн. Ступінь зносу основних засобів становить – 67,24% та по групах: будiвель та споруд – 65,9 машин та
обладнання – 76,4, транспортних засобiв – 64,59%, інших – 63,05% Ступінь використання основних засобів
становить: 90 %. Сума нарахованого зносу становить: 44390 тис.грн. Суттєвих зміни у вартості основних засобів
немає. Обмеження на використання майна вiдсутнi.
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XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку
Публічне акціонерне товариство "Факел" (далі – "Товариство") створене вiдповiдно до рішення
Державного комітету України по нафті i газу від 30.06.1994 р. №258 та Указу Президента України "Про
корпоратизацію підприємств" вiд 15.06.1993 №210/93 шляхом перетворення державного підприємства
"Фастiвський завод газового обладнання "Факел" у відкрите акціонерне товариство "Факел". В 2011 році
Товариство змінило найменування у зв’язку зі зміною типу акціонерного товариства на Публічне
акціонерне товариство "Факел".
Інформація про організаційну структуру емітента
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв емiтент не має, змiн в органiзацiйнiй структурi відповідно
до попередніх звітних періодів не було та в подальшому не передбачається.
Інформація про чисельність працівників
Протягом звітного періоду середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу
становить 241 осіб, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом
15 осіб, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) – 239
осіб. Фонд оплати праці в звітному році становив 15011 тис. грн. і в порівнянні з попереднім роком фонд
оплати праці збільшився. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації
працівників операційним потребам емітента: Товариство на постійній основі здійснює навчання
працівників з метою підвищення рівня їх кваліфікації відносно операційних потреб емітента, проводить
соцiально-психологiчнi дослідження у сферах мотивації персоналу, адаптації молодих працiвникiв та
iнше.
Інформація про належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств
Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.
Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями,
підприємствами, установами
Протягом звітного періоду спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами
Товариство не проводило.
Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб
Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного перiоду не
було.
Опис обраної облікової політики
При відображенні в бухгалтерському обліку господарських операцій і подій застосовувались норми
відповідних положень (стандартів) бухгалтерського обліку - МСБО, затверджених Міністерством фінансів
України.
Основнi засоби
Визнання, оцінка та облік основних засобів здійснюється відповідно до Міжнародного стандарту
бухгалтерського обліку 16 (МСБО 16) «Основні засоби», з урахуванням положень ст.146.5 4 Податкового
Кодексу України №2755.
Основні засоби - це матеріальні об'єкти, що їх:
а) утримують для використання у виробництві або постачанні товарів чи наданні послуг для надання в
оренду або для адміністративних цілей;
б) використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше одного періоду.
в) та вартість якого (без ПДВ) більша 2500 грн. за одиницю до 01.09.2015 року, і більша 6000 грн. за
одиницю починаючи з 01.09.2015 року
Об'єкт основних засобів, який відповідає критеріям визнання активу, під час визнання оцінюється за його
собівартістю. Собівартість - це сума сплачених грошових коштів чи їх еквівалентів або справедлива
вартість іншої форми компенсації, наданої для отримання активу на час його придбання або створення
Після визнання активом, об'єкт основних засобів обліковується за його собівартістю мінус будь-яка
накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності.
Нарахування амортизації основних засобiв відбувається вiдповiдно до вимог МСБО 16 «Основнi засоби»
прямолінійним методом, на протязі строку корисного використання (експлуатації) об’єкта.
Кожна частина об'єкта основних засобів, собівартість якої є суттєвою стосовно загальної собівартості
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об'єкта, амортизується окремо.
Строк корисної експлуатації активу визначається, виходячи з очікуваної корисності активу для
Підприємства.
Малоцінні та швидкозношувані предмети
Предмети, термін використання яких менше од¬ного року, що супроводжують виробничий процес
про¬тягом звітного періоду, обліковуються на рахунку 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети». У
момент передачі таких активів в експлуатацію списуються з балансу (у розмірі 100% від їх вартості) з
одночасною організацією їх оперативного кількісного обліку за місцями експлуатації і відпові¬дальних
особах протягом строку фактичного викорис¬тання таких предметів.
Малоцінні необоротні активи.
В складі малоцінних необоротних активів обліковуються об'єкти вартістю до 6000 грн. (без ПДВ) та
очікуваним терміном використання (експлуатації) більше одного року (або операційного циклу).
Амортизація малоцінних необоротних активів нараховується у першому місяці їх використання (в момент
введення в експлуатацію) у розмірі 100% їх вартості відповідно до ст. 145.1.6 Податкового Кодексу
України №2755
Малоцінні необоротні активи списуються з балансу в місяці введення їх в експлуатацію.
Нематеріальні ак¬тиви
Визнання, оцінку та облік нематеріальних ак¬тивів здійснюється згідно із положеннями Міжнародного
стандарту бухгалтерського обліку 38 (МСБО 38) «Нематеріальні активи» з урахуванням ст.145.1.1
Податкового Кодексу України №2755 відповідно до визначених груп. Одиницею обліку вважати окремий
об'єкт не¬матеріальних активів.
Нематеріальний актив визнається, якщо і тільки якщо:
а) є ймовірність того, що майбутні економічні вигоди, які відносяться до активу, надходитимуть до
суб'єкта господарювання; та
б) собівартість активу можна достовірно оцінити.
Після первісного визнання нематеріальний актив відображається за його собівартістю за вирахуванням
будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності.
Проводиться оцінка, чи є визначеним або невизначеним строк корисної експлуатації нематеріального
активу, та якщо він є визначеним, оцінюється його тривалість.
Нематеріальний актив розглядається як такий, що має невизначений строк корисної експлуатації, якщо
(виходячи з аналізу всіх відповідних чинників) немає передбачуваного обмеження періоду, протягом
якого такий актив буде (за очікуванням) генерувати надходження чистих грошових потоків до
Підприємства.
Нематерiальнi активи, створенi в рамках Підприємства, крiм капiталiзованих витрат на розробку, не
капiталiзуються, i витрати вiдображаються у звiтi про прибутки i збитки в тому перiодi, в якому були
понесенi вiдповiднi витрати.
Нематерiальнi активи мають обмеженi термiни корисної служби та амортизуються протягом термiну
експлуатацiї i аналiзуються на предмет зменшення корисностi у разi наявностi ознак можливого
зменшення корисностi. Амортизацiя нематерiальних активiв з обмеженими термiнами корисної служби
визнається у звiтi про прибутки i збитки в категорiї витрат, що вiдповiдають функцiям нематерiальних
активiв. Для розподiлу вартостi активу, яка амортизується на систематичнiй основi протягом строку його
корисної служби використовується метод рiвномiрного нарахування. Термiни та порядок амортизацiї
нематерiальних активiв з обмеженими термiнами служби переглядаються, як мiнiмум, щорiчно наприкiнцi
кожного звiтного року. Змiни очiкуваного термiну корисної служби або очiкуваного характеру отримання
майбутнiх економiчних вигод, втiлених в активi, вiдображаються шляхом змiни перiоду або методу
нарахування амортизацiї, i розглядаються як змiни в облiкових оцiнках.Нематеріальний актив з
невизначеним строком корисної експлуатації - не амортизується.
Строк корисної експлуатації нематеріального активу, який походить від договірних чи інших юридичних
прав, не повинен перевищувати період чинності договірних або інших юридичних прав.
Ліквідаційна вартість нематеріального активу з визначеним строком корисної експлуатації приймається
за нуль.
Запаси
Товарно-матеріальні цінності визнаються, оці¬нюються та обліковуються згідно з вимогами
Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 2 (МСБО 2) «Запаси».
Запаси - це активи, які:
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а) утримуються для продажу у звичайному ході бізнесу;
б) перебувають у процесі виробництва для такого продажу
в) існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому процесі або при
наданні послуг.
Запаси включають товари, що були придбані та утримуються для перепродажу, у тому числі, наприклад,
товари, придбані підприємством роздрібної торгівлі та утримувані для перепродажу, або земля та інша
нерухомість для перепродажу. Запаси включають також готову вироблену продукцію або незавершене
виробництво суб'єкта господарювання й основні та допоміжні матеріали, призначені для використання в
процесі виробництва. У випадку виконавця послуг запаси включають витрати на послуги, для яких ще не
визнано відповідний дохід.
Одиницею запасів вважається кожне наймену¬вання цінностей.
Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені
під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан.
Собівартість одиниць запасів, які, як правило, не є взаємозамінними, та товарів чи послуг, призначених
для конкретних проектів, визначається шляхом використання конкретної ідентифікації їх індивідуальної
собівартості.
Собівартість запасів, за винятком наведених вище, визначається за формулою - "перше надходження перший видаток" (ФІФО). Формула ФІФО припускає, що одиниці запасів, які були придбані або вироблені
першими, продаються першими, а отже, одиниці, які залишаються в запасах на кінець періоду, є тими, що
були придбаними або виробленими останніми.
Пiдприємство не проводило переоцiнку товарно-матерiальних цiнностей. Матерiальнi цiнностi, якi не
мають реалiзацiйної вартостi, не визнанi активами.
Грошовi кошти
Грошовi кошти включають суму грошей в касi, на поточних рахунках i депозитах до запитання.
Підприємство використовує прямий метод, згідно з яким розкривається інформація про основні класи
валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів.
Грошові потоки, які виникають від операцій в іноземній валюті, відображаються у функціональній валюті
Підприємства, із застосуванням до суми в іноземній валюті такого курсу обміну функціональної валюти
на іноземну валюту, який був на дату грошового потоку. Грошові потоки, деноміновані в іноземній
валюті, відображаються способом, який відповідає вимогам МСБО 21 "Вплив змін валютних курсів".
Грошовi кошти, що вiдображаються за статтею балансу "Грошовi кошти та їх еквiваленти" завжди
доступнi для оплати поточних зобов'язань i не є предметом будь-яких договiрних обмежень щодо їх
використання для погашення боргових зобов'язань.
Дебiторська заборгованiсть
Визнання, оцінка та облік дебіторської заборго¬ваності на підприємстві ведеться у вiдповiдностi до
вимогами Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть, що виникла у Підприємства, облiковується за первiсною
вартiстю за вирахуванням резерву сумнiвної заборгованостi. Резерв сумнiвної заборгованостi створюється
у разi, коли одержання повної суми заборгованостi в подальшому не представляється можливим.
Керiвництво визначає ймовiрнiсть вiдшкодування дебiторської заборгованостi, г'рунтуючись на оцiнцi
платоспроможностi основних дебiторiв i на аналiзi строкiв непогашення заборгованостi.
Фінансові інструменти відображаються в обліку і звітності відповідно до Міжнародного стандарту
фінансової звітності 9 (МСФЗ 9) «Фінансові інструменти».
Підприємство класифікує фінансові активи за справедливою вартістю.
Підприємство класифікує фінансові зобов'язання за справедливою вартістю з відображенням результату
переоцінки у прибутку або збитку. Такі зобов'язання, в тому числі похідні фінансові інструменти, які є
зобов'язаннями, у подальшому оцінюються за справедливою вартістю;
Визнання та, у відповідних випадках, припинення визнання звичайного придбання або продажу
фінансових активів здійснюється, з використанням обліку за датою операції або обліку за датою
розрахунків.
Підприємство припиняє визнання фінансового активу тоді і лише тоді, коли:
а) строк дії контрактних прав на грошові потоки від фінансового активу закінчується, або
б) Підприємство передає фінансовий актив (як зазначено в параграфах 3.2.4 і 3.2.5), і ця передача
відповідає критеріям для припинення визнання відповідно до параграфа 3.2.6 МСФЗ 9
При припиненні визнання фінансового активу повністю різниця між балансовою вартістю (оціненою на
дату припинення визнання) та отриманою компенсацією (включаючи будь-який новий отриманий актив
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мінус будь-яке нове взяте зобов'язання) визнають у прибутку або збитку.
Суб'єкт господарювання вилучає фінансове зобов'язання (або частину фінансового зобов'язання) зі свого
звіту про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли його погашають, тобто коли зобов'язання, визначене у
контракті, виконано, анульовано або строк його дії закінчується.

Акцiонерний капiтал
Акцiонерний капiтал Підприємства у фiнансовiй звiтностi вiдображається за номiнальною вартiстю акцiй
на звiтну дату, перерахованої з використанням вiдповiдних коефiцiєнтiв для врахування впливу
гiперiнфляцiї згiдно з МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї".
Резерви (забезпечення)
Резерви (забезпечення) відображаються в обліку і звітності відповідно до Міжнародного стандарту
бухгалтерського обліку 37 (МСБО 37) «Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи».
Забезпечення визнаються, якщо:
а) суб'єкт господарювання має існуюче зобов'язання (юридичне чи конструктивне) внаслідок минулої
події;
б) ймовірно, що вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, буде необхідним для виконання
зобов'язання;
в) можна достовірно оцінити суму зобов'язання.
У разі невиконання зазначених умов забезпечення не визнається.
Сума, визнана як забезпечення, визначається за найкращою оцінкою видатків, необхідних для погашення
існуючого зобов'язання на кінець звітного періоду.
Резерви переоцiнюються щорiчно, а змiни в резервах, обумовленi часом, вiдображаються у звiтi про
прибутки i збитки щороку в складi неоперацiйних доходiв i витрат.
Якщо очікується, що деякі або всі видатки, потрібні для погашення забезпечення, компенсуватимуться
іншою стороною, компенсація визнається тоді і тільки тоді, коли існує цілковита впевненість, що
компенсація буде отримана, якщо суб'єкт господарювання погасить зобов'язання. Компенсація
розглядається як окремий актив. Сума, визнана для компенсації, не повинна перевищувати суму
забезпечення.
Витрати за позиками
Витрати на позики ведуться відповідно до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 23 (МСБО
23) «Витрати на позики».
Витрати на позики, що безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва
кваліфікованого активу, є частиною собівартості такого активу. Інші витрати на позики визнаються як
витрати.
Витрати на позики - витрати на сплату відсотків та інші витрати, понесені суб'єктом господарювання у
зв'язку із запозиченням коштів.
Кваліфікований актив - це актив, який обов'язково потребує суттєвого періоду для підготовки його до
використання за призначенням чи для реалізації.
Використання прибутку (дивіденди)
Дивiденди нараховуються за рахунок прибутку Підприємства за пiдсумками за звiтний рiк. Оголошенi
дивiденди вiдображаються у поточних зобов'язаннях. Дивiденди, оголошенi пiсля звiтної дати,
описуються в Примiтках як подiя пiсля дати балансу. Розподiл прибутку на формування резервного
капiталу здiйснюється на основi бухгалтерської звітності Підприємства, складеної за українськими
правилами. За українським законодавством основою розподiлу є нерозподiлений прибуток. Зборами
акцiонерiв може прийматися рiшення про новий випуск акцiй у формi капiталiзованих дивiдендiв.
Асигнування прибутку у формi капiталiзованих дивiдендiв збiльшують власний капiтал Підприємства.
Iнший додатковий капiтал
Iнший додатковий капiтал Підприємства збiльшується (зменшується) на суми, пов'язанi з дооцiнкою
(уцiнкою) основних засобiв (примiщень та обладнання) i цiнних паперiв, наявних для продажу. Дооцiнка
основних засобiв (примiщень та обладнання) проводиться на пiдставi ведення облiкової полiтики iз
застосуванням переоцiненою вартiстю основних засобiв згiдно з МСБО 16.
Визнання доходу
У відповідності з нормами Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 18 (МСБО 18),
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Дохід - це валове надходження економічних вигід протягом періоду, що виникає в ході звичайної
діяльності суб'єкта господарювання, коли власний капітал зростає в результаті цього надходження, а не в
результаті внесків учасників власного капіталу.
Справедлива вартість - це ціна, яка була б отримана від продажу активу або сплачена за передачу
зобов'язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки.
Визначення доходу від продажу товару:
Дохід від продажу товарів визнається в разі задоволення всіх наведених далі умов:
а) суб'єкт господарювання передав покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов'язані з власністю на товар;
б) за суб'єктом господарювання не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі,
яка, як правило, пов'язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими товарами;
в) суму доходу можна достовірно оцінити;
г) ймовірно, що до суб'єкта господарювання надійдуть економічні вигоди, пов'язані з операцією; та
ґ) витрати, які були або будуть понесені у зв'язку з операцією, можна достовірно оцінити.
Визначення доходу від надання послуг:
Якщо результат операції, яка передбачає надання послуг, може бути попередньо оцінений достовірно,
дохід, пов'язаний з операцією, має визнаватися шляхом посилання на той етап завершеності операції, який
існує на кінець звітного періоду. Результат операції може бути попередньо оцінений достовірно у разі
задоволення всіх наведених далі умов:
а) можна достовірно оцінити суму доходу;
б) є ймовірність надходження до суб'єкта господарювання економічних вигід, пов'язаних з операцією;
в) можна достовірно оцінити ступінь завершеності операції на кінець звітного періоду; та
г) можна достовірно оцінити витрати, понесені у зв'язку з операцією, та витрати, необхідні для її
завершення
Визначення доходу від використання третіми сторонами активів Підприємства:
Дохід, який виникає в результаті використання третіми сторонами активів Підприємства, що приносять
відсотки, роялті та дивіденди, визнаються якщо:
а) є ймовірність, що економічні вигоди, пов'язані з операцією, надходитимуть до суб'єкта господарювання;
та
б) можна достовірно оцінити суму доходу.
Дохід має визнаватися на такій основі:
а) відсотки мають визнаватися із застосуванням методу ефективної ставки відсотка;
б) роялті мають визнаватися на основі принципу нарахування згідно із сутністю відповідної угоди; та
в) дивіденди мають визнаватися, коли встановлюється право акціонера на отримання виплати.
Податок на прибуток
Податок на прибуток відображається в обліку і звітності відповідно до Міжнародного стандарту
бухгалтерського обліку 12 (МСБО 12) «Податки на прибуток».
Визнання поточних податкових зобов'язань та поточних податкових активів
Поточний податок за поточний і попередні періоди визнається як зобов'язання на суму, що не була
сплачена. Якщо вже сплачена сума податків за поточний та попередній періоди перевищує суму, яка
підлягає сплаті за ці періоди, то перевищення слід визнавати як актив.
Вигоду, пов'язану з податковим збитком, який можна зараховувати для відшкодування поточного податку
попереднього періоду, визнається як актив.
Визнання відстрочених податкових зобов'язань і відстрочених податкових активів.
Тимчасові різниці, що підлягають оподаткуванню.
Відстрочене податкове зобов'язання визнається щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають
оподаткуванню, крім тих випадків, коли такі різниці виникають від:
а) первісного визнання гудвілу, або
б) первісного визнання активу чи зобов'язання в операції, яка:
i) не є об'єднанням бізнесу; та
ii) не має під час здійснення жодного впливу ні на обліковий, ні на оподатковуваний прибуток
(податковий збиток).
Тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню
Відстрочений податковий актив визнається щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню,
якщо є ймовірним, що буде отримано оподатковуваний прибуток, до якого можна застосовувати
тимчасову різницю, яка підлягає вирахуванню, за винятком ситуацій, коли відстрочений податковий актив
виникає від первісного визнання активу або зобов'язання в операції, яка:
а) не є об'єднанням бізнесу; та
б) не впливає під час здійснення операції ні на обліковий прибуток, ні на оподатковуваний прибуток
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(податковий збиток).
Поточні податкові зобов'язання (активи) за поточний і попередній періоди оцінюються за сумою, яку
передбачається сплатити податковим органам (відшкодувати у податкових органів) із застосуванням
ставок оподаткування та податкового законодавства, що діють або превалюють до кінця звітного періоду.
Відстрочені податкові активи та зобов'язання оцінюються за ставками оподаткування, які передбачається
використовувати в період реалізації активу чи погашення зобов'язання, на основі ставок оподаткування та
податкового законодавства, що діють або превалюють до кінця звітного періоду.
Події після звітного періоду
Події після звітного періоду відображаються в обліку і звітності відповідно до Міжнародного стандарту
бухгалтерського обліку 10 (МСБО 10) «Події після звітного періоду».
Події після звітного періоду - це сприятливі та несприятливі події, які відбуваються з кінця звітного
періоду до дати затвердження фінансової звітності до випуску. Можна визначити два типи подій:
а) події, які свідчать про умови, що існували на кінець звітного періоду (події, які вимагають коригування
після звітного періоду); та
б) події, які свідчать про умови, що виникли після звітного періоду (події, які не вимагають коригування
після звітного періоду).
Визнання та оцінка
1)Коригуються суми, визнані в його фінансовій звітності, для відображення подій, які вимагають
коригування після звітного періоду.
2)Не коригуються суми, визнані в його фінансовій звітності для відображення подій, які не вимагають
коригування після звітного періоду.
Події, які не вимагають коригування після звітного періоду
Якщо події, які не вимагають коригування після звітного періоду, є суттєвими, нерозкриття інформації
може впливати на економічні рішення користувачів, прийняті на основі фінансової звітності. Відповідно
Товариство розкриває таку інформацію про кожну суттєву категорію подій, які не вимагають коригування
після звітного періоду:
а) характер подій; та
б) попередня оцінка їх фінансового впливу або констатація, що така оцінка неможлива.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент
Найбiльший обсяг товарного виробництва (близько 85%) складає продукцiя для газопереробної галузi:
пiдiгрiвачi газу, газорозподiльчi станцiї, одоризатори газу, пальники. Група товарiв народнгого
споживання представлена побутовими водогрiйними котлами. Товариство виконує також
пусконалагоджувальнi роботи та забезпечує гарантiйне і пiслягарантiйне обслуговування. Основним
видом продукції, за рахунок продажу якого Товариство отримало 18,8 % доходу за звітний рік є підігрівач
газу "Факел" ПГ-10, обсяг виробництва за звітний рік яких становив 42 шт на суму 17 976 тис. грн.
Основними ринками збуту продукцiї товариства є пiдприємства Росiї, Бiлорусiї, Молдови, Арменiї,
Азейбайржана та iнших країн ближнього зарубiжжя - до 85 % та пiдприємства України - до 15 %.
Перспективність виробництва, виконання робіт та надання послуг полягає в застосуванні Товариством
новітніх технологій та розширенні асортименту та переліку товарів, робіт та послуг, а також їх якості.
Господарська діяльність емітента не залежить від сезонних змін. Основними ризиками в діяльності
емітента є зміни у податковому законодавстві та порушення термінів розрахунків з боку контрагентів.
Також негативно впливають на діяльність товариства загальнодержавні особливості, а саме: постійні
фiнансово-економiчнi зміни, політична ситуація, податкова політика. Всі ці фактори можуть призвести до
зменшення обсягів виробництва та реалізації товарів, робіт, послуг та призвести до зменшення прибутку
Товариства. Заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення
виробництва та ринків збуту полягають в оперативному реагуванні на зміни у податковому законодавстві,
розширенні номенклатури та якості продукції, що виробляється. Основними каналами збуту є укладання
разових та довгострокових договорів на поставку продукції, що виробляється емітентом, основними
методами продажу є адресна та загальна реклама. Збут вiдбувається згiдно укладених договорiв, оплата
здiйснюється безготiвковими перерахунками, вiдвантаження - залiзничним транспортом та/або
автотранспортом. Стан розвитку галузі, у якій здійснює свою діяльність емітент характеризується
перевищенням пропозиції над попитом. Товариством здійснюється впровадження нових технологій та
товарів, що забезпечує підвищення якості та обсягів продукції, що виробляється, положення Товариства
на ринку характеризується як стабільне. Емітент не займає домінуючого положення на ринку; галузь, у
якій здійснює свою діяльність емітент характеризується середнім рівнем конкуренції та передбачає
можливість збільшення частки емітента у цій галузі. Продукцiя ПАТ «Факел» є конкурентоздатною на
ринку за рахунок цiн, нижчих нiж у товаровиробникiв аналогiчної продукцiї та достатньої якостi. Емітент
передбачає у перспективі суттєве розширення діяльності як у кількісному обчисленні, так і
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територіальному. Емітент не має постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що
займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років
Товариство не здійснювало суттєвих придбань або відчужень активів за останні п'ять років та не планує
будь-яких значних інвестицій або придбань, пов'язаних з його господарською діяльністю.
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого
органу, афілійованими особами
Протягом звітного періоду між Товариством або його дочірніми/залежними підприємствами,
відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або
членами виконавчого органу, з іншого боку, правочини не вчинялись.
Інформація про основні засоби емітента
До основних засобів емітента належать рухомі та нерухомі основні фонди, у тому числі будівлі та
споруди, машини та обладнання, прилади, меблі, транспортні засоби, устаткування, обчислювальна
техніка тощо. У звітному періоді значних правочинів щодо основних засобів емітент не укладав.
Виробнича потужність Товариства визначається в тих самих одиницях виміру, в яких здійснюється облік
продукції, що виготовляється та послуг, що надаються. Емітент здійснює визначення виробничої
потужності вартісним показником усього обсягу продукції та послуг. Поточна (фактично досягнута)
виробнича потужність Товариства визначається періодично у зв'язку зі зміною умов виробництва або
перевищенням проектних показників. Аналіз використання всього виробничого потенціалу підприємства
здійснюється Товариством по даним планового і звітного балансу виробничих потужностей на основі
таких показників, як загальний, інтенсивний та екстенсивний коефіцієнти використання виробничих
потужностей. Емітент також здійснює розрахунок резервів збільшення випуску продукції, звертаючи при
цьому основну увагу на введення в дію невстановленого обладнання, заміну і модернізацію обладнання,
скорочення цілоденних та внутрішньо змінних простоїв, підвищення коефіцієнта змінності та
інтенсивності використання обладнання, тощо. У звітному періоді, ступінь використання основних
засобів, в т.ч. машин та обладнання емітентом складає близько 90%. Способи утримання активів
Товариства: активи підприємства щорічно інвентаризуються, їх вартість відображається в балансі
підприємства. При цьому витрати на ремонт і обслуговування основних засобів здійснюються для
відновлення або підтримання очікуваних від них майбутніх економічних вигод та списуються на витрати в
момент їх виникнення. Витрати, пов'язані з поліпшенням стану основних засобів, що приводять до
збільшення очікуваних майбутніх економічних вигод, включаються до балансової вартості основних
засобів. Основні засоби емітента знаходяться за його місцем розташування. На думку Емітента
екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства. На даний час Товариство не
визначилося щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобів у
зв’язку з значним грошових вкладеннями та залученнями кредитних ресурсiв, вартiсть яких є високою. В
результаті за звітний період суттєвих змiн у складi основних засобiв не вiдбувалося, планів капітального
будівництва, розширення або удосконалення основних засобів Товариством не складалося.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента
На діяльність емітента впливає нестабільність цінової та економічної політики держави, зростання індексу
інфляції, що приводить до зростання цін на матеріали та сировину, а також на послуги, що обумовлює
сплатопроможнiсть замовників; недостатність власних обігових коштів, а також значний податковий тиск
на результати діяльності підприємства та фонд оплати праці; нестабільність законодавства України, а
також негативний вплив макроекономічних процесів на загальний стан в країні, i як наслідок, зниження
обсягів промислового виробництва в цілому і зниження ділової активності емітента. Викладені проблеми
свідчать про високий ступінь залежності від законодавчих та економічних обмежень. Вирішення цих
проблем можливо лише у разі змін в економіці та податковій політиці держави, а звідси політичні та
макроекономічні ризики емітента тобто: політична нестабільність, зниження темпів економічного
розвитку, зростання інфляції, податкове навантаження.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за
порушення законодавства
Протягом звітного періоду Товариство виплатило 1190 тис.грн. штрафних санкцій за порушення
законодавства.

2016 р.

© SMA

04601469

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента
Фінансування дiяльностi підприємства ведеться з власних обігових коштів. Виходячи з фiнансової
ситуацї, яка склалася в 2016 роцi пiдприємство також користувалось короткостроковими кредитами
банку. Для забезпечення безперервного функціонування підприємства, як суб'єкта господарювання,
Товариство приділяло значну увагу ефективній маркетинговій політиці, пошуку резервів зниження
накладних витрат та погашення поточних зобов'язань. Можливими шляхами покращення ліквідності за
оцінками фахівців емітента є зменшення собівартості послуг, що надаються та розширення ринку збуту.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)
На кінець звітного періоду емiтент не має невиконаних договорiв, всi договори виконанi в повному обсязi.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік
В найближчi роки Товариство планує збільшення обсягів виготовлення та реалiзацiї продукцiї для
газопереробної галузi: пiдiгрiвачi газу, газорозподiльчi станцiї, одоризатори газу, пальники; поширення
спектру надаваних послуг, проведення рекламних компаній з метою залучення нових клієнтів, ефективне
i раціональне використання майна, коштів i інших ресурсів з метою отримання прибутку, а також пошук
інвесторів з метою поновлення виробничої діяльності. Істотними факторами, які можуть вплинути на
діяльність емітента в майбутньому є зниження платоспроможності населення, поглиблення інфляції,
загальноекономічні негативні тенденції в країні.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок
Емітент у звітному році не здійснював досліджень та розробок, витрат на дослідження та розробки за
звітний рік не мав.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або
його посадові особи
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 відсутні.
Інша інформація
За останні три роки емітент здійснює дії, спрямовані на розширення своєї діяльності як у грошовому так і
в якісному виразі. Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента немає, аналізу господарювання за останні три роки емітент не проводив.
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2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
За звітний період
За попередній період
показника
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)
16612
20984
Статутний капітал (тис. грн)
22380
22380
Скоригований статутний капітал (тис. грн)
22380
22380
Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та
звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих
активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного
періоду становить -5768 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та
скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -5768 тис.грн.
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець
попереднього періоду становить -1396 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих
активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -1396
тис.грн.
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу
(скоригованого). Вартість чистих активів товариства не менша від мінімального розміру
статутного капіталу, встановленого законом. Згідно з вимогами п.3 ст.155 Цивільного кодексу
України після закінчення другого та кожного наступного фінансового року товариство
зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні
зміни до статуту у встановленому порядку.
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3. Інформація про зобов’язання емітента
Види зобов‘язань

Дата
виникнення

Кредити банку
у тому числі:
Короткостроковий кредит банку

X

Непогашена
частина боргу
(тис.грн)
13226

Відсоток за
користування
коштами (% річних)
X

Дата
погашення

16.05.2014

11382

25

22.12.2017

Короткостроковий кредит банку

01.10.2014

1844

29

29.02.2016

X

Зобов’язання за цінними паперами
X
0
X
X
у тому числі:
X
0
X
X
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
X
0
X
X
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
X
0
X
X
власним випуском):
за векселями (всього)
X
0
X
X
за іншими цінними паперами (у тому числі
X
0
X
X
за похідними цінними паперами) (за
кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
X
0
X
X
корпоративні права (за кожним видом):
Податкові зобов’язання
X
461
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
5859
X
X
Інші зобов’язання
X
53226
X
X
Усього зобов’язань
X
72772
X
X
Опис: Протягом звітного періоду зобов'язань за облігаціями, іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОН,
векселями, іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) та за фінансовими інвестиціями
в корпоративні права Товариство не мало.
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4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
N Основний
Обсяг виробництва
Обсяг реалізованої продукції
з/п
вид
продукції
у
у грошовій у відсотках
у
у грошовій у відсотках
натуральній
формі
до всієї натуральній
формі
до всієї
формі
(тис. грн) виробленої
формі
(тис. грн)
реалізо(фізична
продукції (фізична
ваної
од. вим.)
од. вим.)
продукції
1

2

3

4

5

6

7

8

1

Підігрівач газу 42 шт.
"Факел" ПГ-10

18430

18,8

42 шт.

17976

18,8

2

Підігрівачі газу 17 шт.
"Факел" ПГ-30

10867

13,8

17 шт.

13143

13,8

3

Одоризаційна
установка
"Одофакел"

3 шт.

5256

5,6

3 шт.

5370

5,6

4

Одоризаційна
установка на
два виходи

3 шт.

2370

10,2

3 шт.

9719

10,2
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1

4

5

7

8

5

Одоризаційна
установка на
один вихід

2
6 шт.

5130

12,1

6 шт.

11554

12,1

6

Секція (426

16 шт.

5602

8,7

16 шт.

8294

8,7

7

Секція (530)

12 шт.

6627

7,2

12 шт.

6876

7,2
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6

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
N
Склад витрат
з/п

1

2

Відсоток від
загальної
собівартості
реалізованої
продукції
(у відсотках)
3

1 Сировина та матеріали

34

2 Покупні комплектуючі вироби

41

3 Заробітна плата

6
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XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом періоду
Дата
Дата оприлюднення
виникнення
Повідомлення
події
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних Комісії

Вид інформації

1

2

26.04.2016

27.04.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

30.09.2016

04.10.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
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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
1
2014
1
2
2015
1
3
2016
1

У тому числі позачергових
0
0
0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
X
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше (запишіть)
Останнього разу реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів Товариства
здійснювала реєстраційна комісія.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх
загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше (запишіть)
Останнього разу голосування з питань порядку денного на загальних зборах Товариства
відбувалось бюлетенями.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так

Ні
X
X

Реорганізація
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
X
Інше (запишіть)
Основними причинами скликання останніх позачергових зборів були затвердження змiн до
статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)
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ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
2
0
0
2
0
0
0
0

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:
членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так
Складу
Організації
Діяльності
Інші (запишіть)

Ні
X
X
X

Наглядова рада самооцінку не проводила.

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.
Наглядова рада самооцінку не проводила.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох
років?
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інше (запишіть)
В складі наглядової ради комітети не створювалися.

Інше (запишіть)

4

Ні
X
X
X
X

д/н

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.
Оцінка роботи комітетів не проводилася.
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)
Розмір винагороди членів наглядової ради встановлений договором (контрактом) та є
конфіденційною інформацією.
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Ні
X
X
X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інше (запишіть)
Інші вимоги до членів наглядової ради відсутні.

Ні
X

X
X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами
та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів
X
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
X
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із
X
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано
X
нового члена
Інше (запишіть)
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів
акціонерного товариства

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
0
кількість членів ревізійної комісії __________
осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
0
останніх трьох років? __________
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ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні
Наглядова Виконавчий Не належить
збори
рада
орган
до
акціонерів
компетенції
жодного
органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)
так
ні
ні
ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
ні
так
ні
ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або
так
ні
ні
ні
бюджету
Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так
так

ні
ні

ні
ні

ні
ні

ні
ні

так
так

ні
ні

ні
ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого
органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного
товариства? (так/ні)

так

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

так
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Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
Інших положень в Товаристві не існує.

Ні
X

X
X
X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Публікується у пресі,
Інформація
Документи
Копії
Інформація
розповсюджується оприлюднюється в надаються для документів розміщується
загальнодоступній ознайомлення надаються на на власній
на загальних
інформаційній
базі безпосередньо
зборах
запит
інтернетданих НКЦПФР про
в акціонерному акціонера
сторінці
ринок цінних паперів
товаристві
акціонерного
товариства
Фінансова звітність, результати
так
так
так
так
так
діяльності
Інформація про акціонерів, які
ні
так
ні
ні
так
володіють 10 відсотками та
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів
так
так
так
так
так
управління товариства
Статут та внутрішні документи
так
ні
так
так
так
Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

ні

ні

так

так

так

ні

ні

ні

ні

ні
так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів
фінансової звітності? (так/ні)

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім
аудитором протягом останніх трьох років?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше (запишіть)
Інші органи не приймали рішення про затвердження аудитора

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?
(так/ні)
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Ні
X

X
X

так

З якої причини було змінено аудитора?
Так
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)
Аудитора було змінено у зв’язку з тим, що Товариство не задовольняли умови договору.

Ні
X
X

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому
році?
Так
Ні
Ревізійна комісія (ревізор)
X
Наглядова рада
X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
X
Стороння компанія або сторонній консультант
X
Перевірки не проводились
X
Інше (запишіть)
В минулому році перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства здійснювала стороння
компанія.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так
X

Ні

З власнї ініціативи
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)
В минулому році перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства здійснювала стороння
компанія.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)
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ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ
ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучати інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох
років?
Так
Випуск акцій
X
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть)
Протягом наступних трьох років Товариство не планує інших способів залучення
інвестицій.

Ні
X
X
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились
X
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

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

ні

11.11.1111 ;
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:
Згідно рішення загальниз зборів акціонерів "Принципи (Кодекс) корпоративного
яким органом
управління прийнятий: управління ПАТ “Факел" скасовано від 18.04.2014 р. Принципи корпоративного
управління Товариством дотримуються.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
ні
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)
Згідно рішення загальниз зборів акціонерів "Принципи (Кодекс) корпоративного
укажіть яким чином
управління ПАТ “Факел" скасовано від 18.04.2014 р. Принципи корпоративного
його оприлюднено:
управління Товариством дотримуються.
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.
Згідно рішення загальниз зборів акціонерів "Принципи (Кодекс) корпоративного управління ПАТ “Факел" скасовано
від 18.04.2014 р. Принципи корпоративного управління Товариством дотримуються.
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;

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ
2017.01.01

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАКЕЛ"

за ЄДРПОУ

04601469

Територія

за КОАТУУ

3211200000

ФАСТІВ

Організаційноправова форма
господарювання

230

за КОПФГ

Акціонерне товариство

28.99
Вид економічної Виробництво інших машин і устатковання спеціального
за КВЕД
діяльності
призначення, н. в. і. у.
Середня кількість працівників
256
Адреса,
Промвузол, м.Фастів, Київська область, 08500, Україна, (04565) 6-67-62
телефон
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
v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.
Актив

1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість інвестиційної нерухомості
знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість довгострокових біологічних активів
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
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Форма № 1
Код На початок
рядка звітного
періоду
2
3

Код за ДКУД 1801001
На кінець
звітного
періоду
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

8
167
159
0
23506
64606
41100
0
0
0
0
0
0

40
414
374
0
21619
66009
44390
0
0
0
0
0
0

1030
1035
1040
1045
1050
1060
1065
1090
1095

0
428
0
0
0
0
0
0
23942

0
428
0
0
0
0
0
0
22087

1
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахункі
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи
вибуття
Баланс
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2

3

4

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120
1125

23226
11484
9359
2383
0
0
0
0
40275

38886
19544
16082
3260
0
0
0
0
22217

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180
1181

11655
36
0
0
0
217
0
178
0
178
0
0
0

4641
167
36
0
0
666
0
571
0
571
0
0
0

1182
1183
1184
1190
1195
1200

0
0
0
495
76082
0

0
0
0
149
67297
0

1300

100024

89384

Пасив

1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом III
2016
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Код На початок
рядка звітного
періоду
2
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
22380
22380
1401
0
0
1405
0
0
1410
0
369
1411
0
0
1412
0
0
1415
0
0
1420
(1396)
(6137)
1425 (
0
0
) (
)
1430 (
0
0
) (
)
1435
0
0
1495
20984
16612
1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530
1531

0
0
0
0
433
433
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
433

0
0
0
0
0
0
0

1600
1605
1610

10744
0
0

13226
0
0

1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

42773
0
0
689
1776
1100
0
0
0
0
0
0
21525
78607

45990
461
0
408
1692
3393
0
0
0
307
0
0
7295
72772

1
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс

2
1700

3
0

4
0

1800
1900

0
100024

0
89384

Примітки: Примітки відсутні.
Керівник

Брижатий Вячеслав Володимирович

Головний бухгалтер

Удругова Олена Миколаївна

2016
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Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАКЕЛ"

КОДИ
2017.01.01

Дата (рік, місяць, число)

04601469

за ЄДРПОУ

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2016 рік
Стаття

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
За звітний
За
аналогічний
рядка
період
період
попереднього
року

1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою
вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи

2
2000
2010
2011
2012
2013
2014
2050
2070
2090

Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі

2241
2250
2255

Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток

2270
2275
2290

(

71
0
0

) (

2825
0
0

)

2295

(

4741

) (

11340

)

2016
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2095
2105
2110
2111
2112
2120
2121

(
(

(

3
108165
0
0
0
0
0
93912
0
14253
0
0
0
0
0
9263
0

) (
) (

) (

4
74202
0
0
0
0
0
61559
0
12643
0
0
0
0
0
22100
0

)
)

)

2122

0

0

2123
2130
2150
2180
2181

(
(
(
(

0
15053
2084
8075
0

0
18415
1002
21513
0

)
)
)
)

2182

(

0

0

)

2190
2195
2200
2220
2240

)
)
)
)

(
(
(
(

)(

0
(

(
(

1696
0
4
69
0
3047
0

0
)(

) (
) (

6187
0
4
1208
0
3540
0

)

)
)

Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

2300
2305
2350
2355

0
0
0
4741

(

(213)
0
0
) (

11553

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

Код
рядка

За звітний
період

За
аналогічний
період
попереднього
року

1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2
2400
2405
2410
2415
2445
2450
2455
2460
2465

3
0
0
0
0
0
0
0
0
(4741)

4
0
0
0
0
0
0
0
0
(11553)

За звітний
період

За
аналогічний
період
попереднього
року

3
69882
15011
3298
2794
17528
108513

4
49176
10833
4130
2841
25369
92349

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті
Код
рядка

1

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті
Код
За звітний
рядка
період

1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію

2
2600
2605
2610
2615
2650

3
4823175
4823175
0
0
0

Примітки: Примітки відсутні.
Керівник
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За
аналогічний
період
попереднього
року
4
4823175
4823175
0
0
0

)

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАКЕЛ"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
2017.01.01
04601469

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2016 рік
Форма № 3
Стаття
1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних
рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов’язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці
Інші надходження

2016

© SMA

04601469

Код за ДКУД 1801004

Код
рядка
2

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

3

4

3000

128869

59325

3005
3006
3010
3011
3015
3020
3025

0
0
0
0
22210
13906
0

0
0
187
0
13152
239
4

3035
3040
3045
3050
3055
3095
3100 (

0
0
0
0
0
138
54213

0
0
0
0
0
137
25653

3105
3110
3115
3116
3117
3118
3135
3140
3145
3150
3155
3190
3195

12775
3830
6375
0
2488
3887
65388
28737
0
0
0
1337
(7532)

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)(
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

7494
4351
2425
0
0
0
36892
20
0
0
0
946
(4737)

3200

0

0

3205
3215

0
4

0
0

3220
3225
3230
3235

0
0
0
0

0
0
0
0

3250

0

0

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

1
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх
підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

2
3255 (
3260
3270
3275
3280

(
(
(
(

3290 (
3295
3300

3
0
1005
0
0
0
0
(1001)

)(

4
0

)

)
)
)
)

(
(
(
(

0
0
0
0

)
)
)
)

)(

0
0

)

0

0

3305
3310
3340
3345 (

57496
0
0
0

)(

37448
0
0
0

)

3350
3355
3360
3365
3370
3375

(
(
(
(
(
(

45693
0
3019
0
0
0

)
)
)
)
)
)

(
(
(
(
(
(

32025
0
591
0
0
0

)
)
)
)
)
)

3390 (
3395
3400
3405
3410
3415

0
8784
251
178
142
571

)(

0
4832
95
57
26
178

)

Примітки: Примітки відсутні.
Керівник

Брижатий Вячеслав Володимирович

Головний бухгалтер

Удругова Олена Миколаївна

2016

© SMA

04601469

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАКЕЛ"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
2017.01.01
04601469

Звіт про власний капітал
за 2016 рік
Форма № 4
Стаття

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на початок року
Чистий прибуток (збиток) за звітний
період
Інший сукупний дохід за звітний період
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу
асоційованих і спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого
капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Сума чистого прибутку, належна до
бюджету відповідно до законодавства
2016
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Код
рядка

Зареєстрований
(пайовий)
капітал

2
4000
4005

3
22380
0

4
0
0

5
0
0

4010
4090
4095
4100

0
0
22380
0

0
0
0
0

4110
4111
4112
4113
4114

0
0
0
0
0

4116
4200

Код за ДКУД 1801005

Капітал у
Додатко- Резервний
дооцінках вий капітал капітал

Нерозподілений
прибуток
(непокритий збиток)

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

6
0
0

7
(1396)
0

8
0
0

9
0
0

10
20984
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
(1396)
(4741)

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
20984
(4741)

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

4210
4215

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
Сума чистого прибутку на створення
спеціальних (цільових) фондів
Сума чистого прибутку на матеріальне
заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)
Анулювання викуплених акцій (часток)
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж) неконтрольованої
частки в дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

2
4220

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

10
0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

4245
4260

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4265
4270
4275
4280
4290
4291

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
369
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
369
0

4295
4300

0
22380

0
0

369
369

0
0

(4741)
(6137)

0
0

0
0

(4372)
16612

Примітки: Примітки відсутні.
Керівник
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Примітки до фінансової звітності,
складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
« ФАКЕЛ»
СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2016 РОКУ, ЗА 2016 РІК
Опис характеру операцій і основних напрямків діяльності підприємства.
Публічне акціонерне товариство "Факел" (далі - "Товариство") створене відповідно до рішення
Державного комітету України по нафті і газу від 30.06.1994 р. №258 шляхом реорганізації у формі
перетворення державного підприємства "Фастівський завод газового обладнання "Факел" у
Відкрите акціонерне товариство "Факел" у відповідності до Указу Президента України "Про
корпоратизацію підприємств" від 15.06.1993 №210/93. Товариство є правонаступником щодо всіх
прав та обов'язків державного підприємства "Фастівський завод газового обладнання "Факел".
Товариство створене шляхом об'єднання майна, фінансового та інтелектуального капіталу, та
підприємницької діяльності для систематичного одержання прибутку. В 2011 році Товариство
змінило найменування у зв’язку зі зміною типу акціонерного товариства на приватне / публічне
акціонерне товариство.
Місцезнаходження Товариства: 08500. Київської обл., місто Фастів, Промвузол.
Основні види діяльності
Найбiльший обсяг товарного виробництва (близько 85%) складає продукцiя для газопереробної
галузi: пiдiгрiвачi газу, газорозподiльчi станцiї, одоризатори газу, пальники. Товариство виконує
пусконалагоджувальнi роботи та забезпечує гарантiйне і пiслягарантiйне обслуговування.
Основним видом продукції, за рахунок продажу якого Товариство отримало більше 10% доходу
за звітний рік є Підігрівачі газу «Факел» ПГ-10, та ПГ-30 обсяг виробництва за звітний рік яких
становив 59 шт. на суму 29297 тис. грн. Основними ринками збуту продукцiї товариства є
пiдприємства України - до 95 %. Перспективність виробництва, виконання робіт та надання
послуг полягає в застосуванні Товариством новітніх технологій та розширенні асортименту та
переліку товарів, робіт та послуг, а також їх якості. Господарська діяльність емітента залежить
від сезонних змін. Основними ризиками в діяльності емітента є зміни у податковому
законодавстві та порушення термінів розрахунків з боку контрагентів. Також негативно
впливають на діяльність товариства загальнодержавні особливості, а саме: постійні фiнансовоекономiчнi зміни, політична ситуація, податкова політика. Всі ці фактори можуть призвести до
зменшення обсягів виробництва та реалізації товарів, робіт, послуг та призвести до зменшення
прибутку Товариства. Заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та
розширення виробництва та ринків збуту полягають в оперативному реагуванні на зміни у
податковому законодавстві, розширенні номенклатури та якості продукції, що виробляється.
Основними каналами збуту є укладання разових та довгострокових договорів на поставку
продукції, що виробляється емітентом, основними методами продажу є адресна та загальна
реклама. Збут вiдбувається згiдно укладених договорiв, оплата здiйснюється безготiвковими
перерахунками, вiдвантаження - залiзничним транспортом та/або автотранспортом. Стан розвитку
галузі, у якій здійснює свою діяльність емітент характеризується перевищенням пропозиції над
попитом. Товариством здійснюється впровадження нових технологій та товарів, що забезпечує
підвищення якості та обсягів продукції, що виробляється, положення Товариства на ринку
характеризується як стабільне. Емітент не займає домінуючого положення на ринку; галузь, у якій
здійснює свою діяльність емітент характеризується середнім рівнем конкуренції та передбачає
можливість збільшення частки емітента у цій галузі. Продукцiя ПАТ «Факел» є
конкурентоздатною на ринку за рахунок цiн, нижчих нiж у товаровиробникiв аналогiчної
продукцiї та достатньої якостi. Емітент передбачає у перспективі суттєве розширення діяльності
як у кількісному обчисленні, так і територіальному. Емітент не має постачальників за основними
видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання.
Персонал та оплата праці
Протягом звітного періоду середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу
становить 241 особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за
сумісництвом 15 осіб, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу
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(дня, тижня) – 239 осіб. Фонд оплати праці в звітному році становив 15011 тис. грн. і в порівнянні
з попереднім роком фонд оплати праці збільшився. Кадрова програма емітента, спрямована на
забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента: Товариство на
постійній основі здійснює навчання працівників з метою підвищення рівня їх кваліфікації
відносно операційних потреб емітента, проводить соцiально-психологiчнi дослідження у сферах
мотивації персоналу, адаптації молодих працiвникiв та iнше.
Органи управління
Органами управлiння в Товариствi є загальнi збори акцiонерiв, Генеральний директор, Ревiзiйна
комiсiя, Наглядова рада.Товариство керується в своїй дiяльностi Статутом, Положеннями про
Правлiння, про Наглядову раду, про Ревiзiйну комiсiю. Виконавчим органом товариства, що
здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю є Генеральний директор. Генеральний директор
вiд iменi товариства укладає угоди, видає зобов'язання та доручення, пiдписує документи
фiнансово - розпоряджувального характеру, видає накази та розпорядження, застосовує до
персоналу засоби дисциплiнарних стягнень та заохочень, несе персональну вiдповiдальнiсть за
виробничо-фiнансову дiяльнiсть товариства.
Інформація про організаційну структуру емітента
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв емiтент не має, змiн в органiзацiйнiй структурi у
відповідності з попереднім звітним періодом не було та в подальшому не передбачається.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій
Протягом звітного періоду було сплачено штрафних санкцій на суму 1190 тис.грн.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент
Судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові
особи станом на 31.12.2016 р. знаходяться на розгляді.
Умови діяльності
Основна господарська діяльність Товариства здійснюється на території України. Ринки, що
розвиваються, такі як Україна, більш, ніж розвинуті ринки, схильні до різноманітних ризиків,
включаючи економічні, політичні, соціальні, правові та законодавчі ризики. Як уже траплялося у
минулому, існуючі чи потенційні фінансові проблеми або збільшення потенційних ризиків,
пов’язаних з інвестиціями у економіки, що розвиваються, можуть негативно впливати на
інвестиційний клімат в Україні та українську економіку в цілому.
Закони та нормативно-правові акти, які впливають на діяльність підприємств в Україні зазнають
стрімких змін. Податкове, валютне та митне законодавство в межах України можуть тлумачитися
по різному, а інші правові та фіскальні перешкоди спричиняють проблеми, з якими стикаються
Товариства, які діють в Україні. Майбутній економічний напрямок України значною мірою
залежить від заходів, яких вживає уряд у економічній, фінансовій і валютній сферах, разом із
розвитком правової, нормативної та політичної систем.
У зв'язку з фiнансово-економiчною кризою вiдбувається скорочення обсягу замовлень.
Основні ризики діяльності
На діяльність емітента впливає нестабільність цінової та економічної політики держави,
зростання індексу інфляції, що приводить до зростання цін на матеріали та сировину, а також на
послуги, що обумовлює сплатопроможнiсть замовників; недостатність власних обігових коштів, а
також значний податковий тиск на результати діяльності підприємства та фонд оплати праці;
нестабільність законодавства України, а також негативний вплив макроекономічних процесів на
загальний стан в країні, i як наслідок, зниження обсягів промислового виробництва в цілому і
зниження ділової активності емітента. Викладені проблеми свідчать про високий ступінь
залежності від законодавчих та економічних обмежень. Вирішення цих проблем можливо лише у
разі змін в економіці та податковій політиці держави, а звідси політичні та макроекономічні
ризики емітента тобто: політична нестабільність, зниження темпів економічного розвитку,
зростання інфляції, податкове навантаження.
Облігації, акції
Товариство у звiтному перiодi не викупало акцiї власної емiсiї, облiгацiї не випускались. Торгiвля
акцiями на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках ЦП не здiйснювалася. Заяви для включення на бiржi
не подавались. Змiн розмiру Статутного фонду не було. Всi акцiї розмiщеннi повнiстю. Iншi ЦП
не продавались i не випускались. Iнвестицiй у виглядi ЦП не було.
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Офіційна сторінка в Інтернеті, на якій доступна інформація про підприємство
http://www.fakel.ua
Адреса електронної пошти
info@fakel.ua
Облікова політика, судження і оцінки
Бухгалтерський облік Товариства відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.99р., міжнародним стандартам фінансової
звітності та іншим нормативним документам з питань бухгалтерського обліку.
Ця фінансова звітність спеціального призначення була підготовлена відповідно до Міжнародних
стандартів фінансової звітності (МСФО). Фінансова та бухгалтерська звітність підприємства
формується з дотриманням таких принципів: обачності, безперервності діяльності, періодичності,
історичної (фактичної) собівартості, принципу нарахування, єдиного грошового вимірника.
Податковий облік
Податковий облік на підприємстві здійснюється відповідно до Податкового Кодексу України
№2755 з урахуванням міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
Витрати на податки включають податки, розраховані у вiдповiдностi до діючого податкового
законодавства України.
Українські податкові органи все частіше звертають свою увагу на ділові кола, що спричинено
загальним економічним середовищем. У зв'язку з цим, місцеве та національне податкові
середовища в Україні постійно змінюються умовах через випадки непослідовного застосування,
тлумачення та здійснення.
Недотримання українських законів і нормативних актів може призвести до стягнення значних
штрафів та пені. Майбутні податкові перевірки можуть прийняти рішення по нарахуванню
податків у проблемних моментах чи оцінках, протилежні тим, що було відображено у податковій
звітності Товариства. Такі оцінки можуть включати податки, штрафи та пені, і дані суми можуть
бути істотними. Товариство вважає, що дотрималась усіх вимог податкового законодавства, проте
в останній час набула чинності велика кількість нових норм у податковій та валютній сферах, а
також пов’язані з ними нормативні акти, які не завжди чітко прописані.
Пільги в оподаткуванні за 2016 рік.
Код податкуНайменування податкуКод пільгиНайменування пільги
14010100Податок на додану вартість14010465Тимчасово до 01.2017 звільняються операції з
постачання відходів та брухт чорних та кольорових металів
14010100Податок на додану вартість14010394За 0%ставкою оподатковуються операції з
експорту товарів
Мета фінансової звітності
Фінансові звіти було підготовлено на основі припущення про безперервність функціонування.
Використання цього припущення як основи для обліку є прийнятним, якщо управлінський
персонал не планує ліквідувати Товариство або припинити діяльність, або не має окрім цього
іншої реальної альтернативи. Під час виконання нами аудиту фінансових звітів ми дійшли
висновку, що використання управлінським персоналом припущення про безперервність
функціонування як основи для обліку під час підготовки фінансових звітів Товариства є
доречним.
Управлінський персонал не ідентифікував суттєвої невизначеності, яка могла б поставити під
значний сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність та,
відповідно, таку невизначеність не розкрито в фінансовій звітності Товариства. При проведенні
аудиту фінансової звітності ми також не ідентифікували такої суттєвої невизначеності. Тим не
менш, ні управлінський персонал, ні аудитор не можуть дати гарантію щодо можливості
Товариства безперервно продовжувати діяльність.
Фінансова звітність була підготовлена в національній валюті України – українській гривні. Суми
представлені в тисячах українських гривень.
При складанні фінансової звітності використовувалися виключно МСФЗ та МСБО, які
опубліковані на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України. Фінансова звітність
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складена у відповідності до МСФЗ, що є чинними станом на 31.12.2016 р. Компанія не застосовує
жодних МСФЗ достроково. Формат фінансових звітів представлений з урахуванням вимог
Міністерства фінансів України, що затверджує форми фінансових звітів в Україні. Статті
фінансової звітності за МСФЗ вписані в найбільш доречні рядки форм фінансових звітів,
затверджених Міністерством фінансів України. Зміст рядків конкретизовано у Примітках. Рядки
не містять посилань на відповідні Примітки, тому що це не передбачено формами, але Примітки
структуровано для полегшення користування. Ця фінансова звітність була підготовлена
відповідно до принципу оцінки за первісною вартістю (з урахуванням вимог МСФЗ),
Відповідальним за ведення даної політики в рамках Товариства є Голова Правління. Контроль
виконання політики на підприємстві покладено на головного бухгалтера. Керівництво
використовує ряд оцінок і припущень, що базуються на попередньому досвіді керівництва та
інших факторах, у тому числі на очікуваннях щодо майбутніх подій, які вважаються
обґрунтованими за існуючих обставин, стосовно представлення активів і зобов’язань, розкриття
умовних активів і зобов’язань тощо при підготовці фінансової звітності у відповідності з
вимогами МСФЗ. Фактичні результати можуть відрізнятися від вказаних оцінок. Припущення та
зроблені на їхній основі розрахункові оцінки постійно аналізуються на предмет необхідності їх
зміни. Зміни в оцінках визнаються в тому звітному періоді, коли ці оцінки були переглянуті, і в
усіх наступних періодах перспективно. Під час підготовки цієї фінансової звітності керівництвом
було зроблено наступні судження, оцінки та припущення: 1) Товариство продовжуватиме свою
діяльність на підставі принципу безперервності. 2) Жодний компонент бізнесу та/або група
активів чи окремі активи не передбачені на продаж та не класифіковані як групи вибуття. Вся
діяльність розглядається як діяльність, що продовжується, інформація з припиненої діяльності не
наводиться. 3) Ознаки знецінення нефінансових активів відсутні. 4) Строки корисного
використання довгострокових нефінансових активів обґрунтовані; цілком зношені активи
продовжують використовуватися та не можуть бути списаними з балансу, так як Товариство їх
фактично використовує, підтримує робочий стан. 5) Резерви щорічних відпусток нараховуються.
6) Товариством оцінено, що для тих активів та зобов’язань, що відображені в балансі як
довгострокові (крім відстрочених податків), відшкодування активів або погашення зобов’язань,
відповідно, відбудеться більш ніж через дванадцять місяців з дати балансу для кожного рядка
активів та зобов'язань, а по поточним – не більш ніж протягом календарного року. 7) Товариством
оцінено, що договори, за якими вона виступає орендодавцем та орендарем, не містять ознак
фінансової оренди та повинні класифікуватися як операційна оренда. Фінансова звітність
ТОвариства складається у відповідності з основними якісними характеристиками, що визначені
Принципами підготовки фінансової звітності та МСБО 1:
• зрозумілість;
• умісність (істотність);
• достовірність (правдиве представлення, перевага змісту над формою, нейтральність,
обачливість, повнота);
• співставність.
Облікові політики послідовно застосовуються до аналогічних статей, за виключенням випадків,
коли Стандарт чи Інтерпретація вимагає/дозволяє проводити категоризацію статей. Облікова
політика не підлягає зміненню, за виключенням наступних випадків:
• змінення облікової політики вимагається стандартом МСФЗ чи інтерпретацією;
• змінення облікової політики призведе до того, що у фінансовій звітності буде представлена
більш надійна та умисна інформація.
Прийнята облікова політика застосовується для повного пакету фінансової звітності за МСФЗ.
Надалі планується застосування такої облікової політики, що відповідатиме обліковій політиці,
застосованій в цьому звітному році, за винятком добровільної зміни облікової політики, і
можливого впливу наведених нижче стандартів та інтерпретацій і поправок (змін) до них, які
набирають чинності з 1 січня 2016 року та інших майбутніх дат.
Рішення про оприлюднення фінансової звітності прийнято Головою Правління Товариства
24.04.2016 року. При необхідності можливе внесення змін у звітність. (п. 17 МСБО 10 «Події
після звітного періоду»).
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Прийняття нових та переглянутих МСФЗ
Нові стандарти МСФО, роз'яснення та поправки до чинних стандартів та роз'яснень, що
починаються 1 січня 2016 року або після цієї дати.
Товариство не застосовувало опубліковані достроково стандарти, роз'яснення або поправки, які
були випущені, але не вступили в силу.
Характер і вплив цих змін розглядаються нижче. Хоча нові стандарти і поправки застосовувалися
вперше в 2016 році, вони не мали істотного впливу на річну консолідовану фінансову звітність
Товариства. Характер і вплив кожного нового стандарту (поправки) описані нижче:
МСФЗ (IFRS) 14 «Рахунки відкладених тарифних різниць»
МСФЗ (IFRS) 14 є необов'язковим стандартом, який дозволяє організаціям, діяльність яких
підлягає тарифному регулюванню, продовжувати застосовувати більшість застосовуваних ними
діючих принципів облікової політики щодо залишків по рахунках відкладених тарифних різниць
після першого застосування МСФЗ. Організації, які застосовують МСФЗ (IFRS) 14, повинні
представити рахунки відкладених тарифних різниць окремими рядками в звіті про фінансовий
стан, а рух по таким залишкам - окремими рядками в звіті про прибуток або збиток. Стандарт
вимагає розкриття інформації про характер тарифного регулювання та пов'язаних з ним ризиків, а
також про вплив такого регулювання на фінансову звітність організації. Оскільки Товариство
вже готує звітність по МСФО, а її діяльність не підлягає тарифному регулюванню, даний стандарт
не застосовується до її фінансової звітності.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 «Спільне підприємництво» - «Облік придбань часток участі»
Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 вимагають, щоб учасник спільних операцій враховував придбання
частки участі в спільній операції, діяльність якої представляє собою бізнес, згідно з відповідними
принципами МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання бізнесів» для обліку об'єднань бізнесів. Поправки також
роз'яснюють, що частки участі, що були раніше в спільній операції не переоцінюються при
придбанні додаткової частки участі в тій же спільній операції, якщо зберігається спільний
контроль. Крім того, до МСФЗ (IFRS) 11 було включено виключення зі сфери застосування,
згідно з яким дані поправки не застосовуються, якщо сторони, які здійснюють спільний контроль
(включаючи звітуючу), знаходяться під загальним контролем однієї і тієї ж сторони, що володіє
кінцевим контролем. Поправки застосовуються як щодо придбання початкової частки участі в
спільній операції, так і щодо придбання додаткових часток в тій же спільної операції і вступають
в силу перспективно. Поправки не впливають на фінансову звітність Товариства, оскільки в
аналізованому періоді частки участі в спільній операції не придбавалися.
Поправки до МСФЗ (IAS) 16 і МСФЗ (IAS) 38 «Роз'яснення допустимих методів амортизації»
Поправки роз'яснюють принципи МСФЗ (IAS) 16 «Основні засоби» і МСФЗ (IAS) 38
«Нематеріальні активи», які полягають в тому, що виручка відображає структуру економічних
вигід, які генеруються в результаті діяльності бізнесу (частиною якого є актив), а не економічні
вигоди, які споживаються в рамках використання активу. В результаті заснований на виручці
метод не може використовуватися для амортизації основних засобів і може використовуватися
тільки в рідкісних випадках для амортизації нематеріальних активів. Поправки застосовуються
перспективно і не впливають на фінансову звітність Товариства, оскільки вона не
використовувала заснований на виручці метод для амортизації своїх необоротних активів.
Поправки до МСФЗ (IAS) 16 і МСФЗ (IAS) 41 «Сільське господарство: плодові культури»
Поправки вносять зміни до вимог до обліку біологічних активів, які відповідають визначенню
плодових культур. Згідно з поправками біологічні активи, які відповідають визначенню плодових
культур, більш не належать до сфери застосування МСФЗ (IAS) 41 «Сільське господарство».
Замість цього до них застосовуються положення МСФЗ (IAS) 16. Після первісного визнання
плодові культури будуть оцінюватися відповідно до МСФЗ (IAS) 16 по накопиченим фактичними
витратами (до дозрівання) і з використанням моделі обліку за первісною вартістю або моделі
переоцінки (після дозрівання ). Поправки також зобов'язують, щоб продукція, яка росте на
плодових культурах, як і раніше залишалася в рамках сфери застосування МСФЗ (IAS) 41 і
оцінювалась за справедливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж. Відносно державних
субсидій, що відносяться до плодових культур, буде застосовуватися МСФЗ (IAS) 20 «Облік
державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу». Поправки застосовуються
ретроспективно і не впливають на фінансову звітність Товариства, оскільки у Товариства відсутні
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плодові культури.
Поправки до МСФЗ (IAS) 27 «Метод пайової участі в окремих фінансових звітах»
Поправки дозволяють організаціям використовувати метод пайової участі для обліку інвестицій в
дочірні організації, спільні підприємства та асоційовані організації в окремих фінансових звітах.
Організації, які вже застосовують МСФЗ і приймають рішення про перехід на метод пайової
участі в своїх окремих фінансових звітах, повинні застосовувати цю зміну ретроспективно.
Поправки не впливають на консолідовану фінансову звітність Товариства.
«Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2012-2016 рр.» Даний документ включає в себе наступні
поправки:
МСФЗ (IFRS) 5 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність»Вибуття
активів (або вибуваючих груп) здійснюється, як правило, за допомогою продажу або розподілу
власникам. Поправка роз'яснює, що перехід від одного методу вибуття до іншого повинен
вважатися не новим планом з вибуття, а продовженням початкового плану. Таким чином,
застосування вимог МСФЗ (IFRS) 5 не переривається. Дана поправка застосовується
перспективно. Поправки не впливають на консолідовану фінансову звітність Товариства.
МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»
(I) Договори на обслуговування
Поправка роз'яснює, що договір на обслуговування, що передбачає сплату винагороди, може
являти собою подальшу участь у фінансовому активі. Для визначення необхідності розкриття
інформації організація повинна оцінити характер винагороди і угоди відповідно до вказівок щодо
подальшої участі в МСФЗ (IFRS) 7. Оцінка того, які договори на обслуговування є подальшою
участю, повинна бути проведена ретроспективно. Однак розкриття інформації є необхідним для
періодів, що починаються до річного періоду, в якому організація вперше застосовує дану
поправку. Поправки не впливають на консолідовану фінансову звітність Товариства.
(Ii) Застосування поправок до МСФЗ (IFRS) 7 в скороченій проміжній фінансовій звітності
Поправка роз'яснює, що вимоги до розкриття інформації про взаємозалік не застосовуються до
скороченою проміжної фінансової звітності, за винятком випадків, коли така інформація
представляє собою значні оновлення інформації, відображеної в останньому річному звіті. Дана
поправка застосовується ретроспективно. Поправки не впливають на консолідовану фінансову
звітність Товариства.
МСФЗ (IAS) 19 «Виплати працівникам»
Поправка роз'яснює, що розвиненість ринку високоякісних корпоративних облігацій оцінюється
на підставі валюти, в якій облігація деномінована, а не країни, в якій облігація випущена. При
відсутності розвиненого ринку високоякісних корпоративних облігацій, деномінованих в певній
валюті, необхідно використовувати ставки за державними облігаціями. Дана поправка
застосовується перспективно. Поправки не впливають на фінансову звітність Товариства.
МСФЗ (IAS) 34 «Проміжна фінансова звітність»
Поправка роз'яснює, що інформація за проміжний період повинна бути розкрита або в проміжній
фінансовій звітності, або в іншому місці проміжного фінансового звіту (наприклад, в коментарях
керівництва або в звіті про оцінку ризиків) із зазначенням відповідних перехресних посилань в
проміжній фінансовій звітності. Інша інформація в проміжному фінансовому звіті повинна бути
доступна для користувачів на тих же умовах і в ті ж терміни, що і проміжна фінансова звітність.
Дана поправка застосовується ретроспективно. Поправки не впливають на фінансову звітність
Товариства.
Поправки до МСФЗ (IAS) 1 «Ініціатива в сфері розкриття інформації»
Поправки до МСФЗ (IAS) 1 швидше роз'яснюють, а не значно змінюють, існуючі вимоги МСФЗ
(IAS) 1. Поправки роз'яснюють наступне:
• вимоги до суттєвості МСФЗ (IAS) 1;
• окремі статті у звіті (ах) про прибуток або збиток і ПКД і в звіті про фінансовий стан можуть
бути дезагреговані;
• у організацій є можливість вибирати порядок подання приміток до фінансової звітності;
• частка ПКД асоційованих організацій і спільних підприємств, які обліковуються за методом
участі в капіталі, має бути викладена агрегованих в рамках однієї статті і класифікуватися як
статті, які будуть чи не будуть згодом рекласифіковано в чистий прибуток або збиток.
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Крім цього, поправки роз'яснюють вимоги, які застосовуються при поданні додаткових
проміжних підсумкових сум у звіті про фінансовий стан і звіті (ах) про прибуток або збиток і
ПКД. Дані поправки не впливають на фінансову звітність Товариства.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12 та МСФЗ (IAS) 28 «Інвестиційні організації:
застосування виключення з вимоги про консолідацію»
Поправки розглядають питання, які виникли при застосуванні винятку щодо інвестиційних
організацій згідно з МСФЗ (IFRS) 10 «Консолідована фінансова звітність». Поправки до МСФЗ
(IFRS) 10 роз'яснюють, що виключення з вимоги про подання консолідованої фінансової звітності
застосовується і до материнської організації, яка є дочірньою організацією інвестиційної
організації, якщо інвестиційна організація оцінює всі свої дочірні організації за справедливою
вартістю. Крім цього, поправки до МСФЗ (IFRS) 10 роз'яснюють, що консолідації підлягає тільки
така дочірня організація інвестиційної організації, яка сама не є інвестиційною організацією і
надає інвестиційній організації допоміжні послуги. Всі інші дочірні організації інвестиційної
організації оцінюються за справедливою вартістю. Поправки до МСФЗ (IAS) 28 «Інвестиції в
асоційовані організації та спільні підприємства» дозволяють інвестору при застосуванні методу
участі в капіталі зберегти оцінку за справедливою вартістю, застосовану його асоційованою
організацією або спільним підприємством, яке є інвестиційною організацією, до своїх власних
часток участі в дочірніх організаціях. Ці поправки застосовуються ретроспективно і не впливають
на фінансову звітність Товариства, оскільки Товариство не застосовує виключення з вимоги про
консолідацію.
Підприємство не зазначає всі стандарти та інтерпретації, які ще не вступили в дію, а в якості
альтернатив і вимогам МСФЗ (IAS) 8.30 перерахувало лише ті стандарти, які ймовірно можуть
мати вплив на фінансову звітність у майбутньому.
Основні засоби
До основних засобів емітента належать рухомі та нерухомі основні фонди, у тому числі будівлі та
споруди, машини та обладнання, прилади, меблі, транспортні засоби, устаткування,
обчислювальна техніка тощо. У звітному періоді значних правочинів щодо основних засобів
емітент не укладав. Виробнича потужність Товариства визначається в тих самих одиницях
виміру, в яких здійснюється облік продукції, що виготовляється та послуг, що надаються. Емітент
здійснює визначення виробничої потужності вартісним показником усього обсягу продукції та
послуг. Поточна (фактично досягнута) виробнича потужність Товариства визначається
періодично у зв'язку зі зміною умов виробництва або перевищенням проектних показників.
Аналіз використання всього виробничого потенціалу підприємства здійснюється Товариством по
даним планового і звітного балансу виробничих потужностей на основі таких показників, як
загальний, інтенсивний та екстенсивний коефіцієнти використання виробничих потужностей.
Емітент також здійснює розрахунок резервів збільшення випуску продукції, звертаючи при цьому
основну увагу на введення в дію невстановленого обладнання, заміну і модернізацію обладнання,
скорочення цілоденних та внутрішньо змінних простоїв, підвищення коефіцієнта змінності та
інтенсивності використання обладнання, тощо. У звітному періоді, ступінь використання
основних засобів, в т.ч. машин та обладнання емітентом складає близько 90 %. Способи
утримання активів Товариства: активи підприємства щорічно інвентаризуються, їх вартість
відображається в балансі підприємства. При цьому витрати на ремонт і обслуговування основних
засобів здійснюються для відновлення або підтримання очікуваних від них майбутніх
економічних вигод та списуються на витрати в момент їх виникнення. Витрати, пов'язані з
поліпшенням стану основних засобів, що приводять до збільшення очікуваних майбутніх
економічних вигод, включаються до балансової вартості основних засобів. Основні засоби
емітента знаходяться за його місцем розташування. На думку Емітента екологічні питання не
позначаються на використанні активів підприємства. На даний час Товариство не визначилося
щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобів у зв’язку
з значним грошових вкладеннями та залученнями кредитних ресурсiв, вартiсть яких є високою. В
результаті за звітний період суттєвих змiн у складi основних засобiв не вiдбувалося, планів
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів Товариством не
складалося.
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Терміни корисного використання основних засобів
Об'єкти основних засобів відображаються за первинною вартістю за вирахуванням накопиченої
амортизації. Оцінка терміну корисного використання об'єктів основних засобів є предметом
судження керівництва, що ґрунтується на досвіді експлуатації подібних об'єктів основних засобів.
При визначенні величини терміну корисного використання активів керівництво розглядає спосіб
застосування об'єкту, темпи його технічного старіння, фізичний знос і умови експлуатації. Зміни у
вказаних передумовах можуть вплинути на коефіцієнти амортизації в майбутньому.
Амортизацію основних засобів Підприємство нараховує із застосуванням прямолінійного методу.
Указані методи амортизації діяли на протязі 2016 року. При нарахуванні амортизації
понижуючий коефіцієнт не застосовувався.
Амортизація основних засобів нараховується з метою списання активів впродовж терміну їх
корисного використання. Нарахування робиться з використанням наступних встановлених
термінів корисного використання:
Найменування групи основних засобівСтрок експлуатації (років)Ступінь зносу основних
засобів, %
Будівлі та споруди15-2066
Передавальні пристрої1063
Машини і устаткування2-10 76
Транспорт568
Меблі і офісне устаткування2-578
Інші основні засоби1262
Щодо знецінення основних засобів. За станом на 31 грудня 2016 року спостерігаються ознаки
знецінення основних засобів.
Строки корисного використання та правила нарахування амортизації визначені Обліковою
політикою Підприємства. Малоцінні необоротні матеріальні активи амортизуються 100 % при
введенні в експлуатацію.
Вартість повністю амортизованих основних засобів 20430 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2016 року у складі основних засобів відображено:
Група ОСЗа первісною вартістю станом на 31 грудня 2016 рокуАмортизація станом на 31
грудня 2016 року
Будинки та споруди3301221769
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)
594560
Машини та обладнання1937614800
Інші необоротні матеріальні активи117547261
Разом:6473544390
Вартість основних засобів, що повністю амортизовані, але продовжують використовуватись :
20430
тис. грн.
Також до складу основних засобів включено вартість незавершених капітальних інвестицій, які
складаються з:
Найменування інвестиційСтаном на 31.12.2016 року, тис. грн.
Капітальне будівництво та інші ОЗ1274
Вартість заставленого майна для забезпечення по кредиту станом на 31.12.2016 року складає 12
765 тис. грн.
Малоцінні та швидкозношувані предмети
Предмети, термін використання яких менше одного року, що супроводжують виробничий процес
протягом звітного періоду, обліковуються на рахунку 22 " Малоцінні та швидкозношувані
предмети". У момент передачі таких активів в експлуатацію списуються з балансу (у розмірі
100% від їх вартості) з одночасною організацією їх оперативного кількісного обліку за місцями
експлуатації і відповідальних особах протягом строку фактичного використання таких предметів.
Малоцінні необоротні активи.
В складі малоцінних необоротних активів обліковуються об'єкти вартістю до 6000 грн. (без ПДВ)
та очікуваним терміном використання (експлуатації) більше одного року (або операційного
циклу).
Амортизація малоцінних необоротних активів нараховується у першому місяці їх використання
2016 р.

© SMA

04601469

(в момент введення в експлуатацію) у розмірі 100% їх вартості відповідно до ст. 145.1.6
Податкового Кодексу України №2755 Малоцінні необоротні активи списуються з балансу в місяці
введення їх в експлуатацію.
Нематеріальні активи
Визнання, оцінку та облік нематеріальних активів здійснюється згідно із положеннями
Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 38 (МСБО 38) «Нематеріальні активи» з
урахуванням ст.145.1.1 Податкового Кодексу України №2755 відповідно до визначених груп.
Нематеріальні активи відображаються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої
амортизації. Первісна вартість нематеріальних активів складається з ціни придбання, мита,
непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов’язаних
з їх придбанням та доведенням до стану, у якому вони придатні для використання за
призначенням. Первісна вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов’язаних
із удосконаленням цих нематеріальних активів і підвищенням їх можливостей, які сприятимуть
збільшенню первісно очікуваних майбутніх економічних вигод від використання об’єкта
нематеріальних активів.
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта нематеріальних активів в придатному для
використання стані та одержання первісно очікуваних майбутніх економічних вигод від його
використання, включаються до складу витрат звітного періоду.
Після первісного визнання нематеріальний актив відображається за його собівартістю за
вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від
зменшення корисності.
Одиницею обліку вважати окремий об'єкт нематеріальних активів.
Товариство визначає термін користування нематеріальними активами, який становить від 1 до 5
років. Амортизація нематеріальних активів проводиться прямолінійним методом, виходячи з
первісної вартості нематеріальних активів і норми амортизації, обчисленої виходячи з терміну
корисного використання цього об’єкту.
Ліквідаційна вартість об’єктів нематеріальних активів прирівняна до нуля.
Капіталізація вартості нематеріальних активів, отриманих Товариством в результаті розробки,
відбувається при дотриманні наступних критеріїв:
Товариство має намір, технічну можливість та ресурси для доведення нематеріального активу
до стану, у якому він придатний для реалізації або використання;
Товариство має можливість отримання майбутніх економічних вигод від реалізації або
використання нематеріального активу;
Товариство має інформацію для достовірного визначення витрат, пов'язаних з розробкою
нематеріального активу.
Найменування групи нематеріальних активівСтаном на 31.12.2016 року, тис. грн.
Інші нематеріальні активи414
Запаси
Запаси враховуються по найменшій з двох величин: собівартості і можливої чистої ціни продажу.
Запаси визнаються активом, якщо існує імовірність того, що Товариство отримає в
майбутньому економічні вигоди, пов’язані з їх використанням, та їх вартість може бути
достовірно визначена. Собівартість запасів складається з:
ціни придбання за вирахуванням торговельних та інших знижок,
ввізного мита та інших податків (окрім тих, що згодом відшкодовуються суб’єктові
господарювання податковими органами),
витрат на транспортування, навантаження і розвантаження та інших витрат, безпосередньо
пов’язаних з придбанням готової продукції, матеріалів та послуг.
У разі продажу, відпуску у виробництво чи іншого вибуття запасів Товариство використовує
метод собівартості перших за часом надходження запасів (метод ФІФО «перше надходження –
перший видаток»). Оцінка запасів на дату балансу відображається в обліку Товариства по
собівартості.
Собівартість готової продукції і незавершеного виробництва включає вартість сировини і
матеріалів, витрати на оплату праці виробничих робітників і інші прямі витрати, а також
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відповідну долю виробничих накладних витрат (розраховану на основі нормативного
використання виробничих потужностей). Чиста можлива ціна продажу - це розрахункова ціна
продажу в процесі звичайної діяльності за вирахуванням витрат на завершення виробництва і
витрат з продажу.
На звітну дату стаття «Запаси» включає вартість сировини, матеріалів і комплектуючих.
Найменування групи запасівВартість, тис. грн. на 31.12.2016
Виробничі запаси19544
Незавершене виробництво16082
Готова продукція 3260
Разом запасів38886
Дебіторська заборгованість.
Дебіторська заборгованість обліковується за нижчою з двох вартостей: або балансова
(справедлива) вартість, або вартість очікуваного відшкодування, і складається з заборгованостей:
Дебіторська заборгованість за товари роботи, послуги;
інша поточна дебіторська заборгованість, до складу якої включено розрахунки з бюджетом, за
виданими авансами, розрахунки з іншими дебіторами, розрахунки за соціальним страхуванням.
№ п/пВиди дебіторської заборгованостіВсього на кінець рокуУ тому числі по термінах
непогашення
До 12
місяцівВід 12 до
18 місяцівВід 18 до 36 місяців
123456
2Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги22217102512121071
3Інша поточна дебіторська заборгованість666563103Склад іншої дебіторської заборгованості
№
з/пВиди іншої дебіторської заборгованостіРядок
балансуСума
заборгованості
на 31.12.2016 р.
1Дебіторська заборгованість по розрахунках з бюджетом1135167
2Дебіторська заборгованість по виданих авансах11304641
3Інша поточна дебіторська заборгованість:-666
4у тому числі:-5- з податку на прибуток113636
6- інша поточна дебіторська заборгованість1155666
Знецінення дебіторської заборгованості по основній діяльності і іншій дебіторській
заборгованості.
Керівництво оцінює вірогідність погашення дебіторської заборгованості по основній діяльності і
іншій дебіторській заборгованості на підставі аналізу по окремих клієнтах. При проведенні такого
аналізу до уваги беруться наступні чинники: аналіз дебіторської заборгованості по основній
діяльності і іншій дебіторській заборгованості по термінах, їх зіставлення з термінами
кредитування клієнтів, фінансове положення клієнтів і погашення ними заборгованості у
минулому. Якби фактично відшкодовані суми були меншими, ніж за оцінками керівництва,
Підприємству довелося б враховувати додаткові витрати на знецінення.
Станом на 31.12.2016 року Товариство нараховувало резерв сумнівних боргів.
Станом на 31.12.2016 року Товариством обліковуються фінансові інвестиції, які обліковуються за
методом участі в капіталі інших підприємств на суму 428 тис. грн. В цій статті обліковуються
фінансові інвестиції ТОВ «Актаріон» на суму 14 тис грн., та ВАТ «Ніконд» на суму 414 тис грн.
з метою отримання прибутку.
Грошові кошти
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Грошовi кошти включають суму грошей в касi, на поточних рахунках i депозитах до запитання.
Підприємство використовує прямий метод, згідно з яким розкривається інформація про основні
класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів.
Грошові потоки, які виникають від операцій в іноземній валюті, відображаються у
функціональній валюті Підприємства, із застосуванням до суми в іноземній валюті такого курсу
обміну функціональної валюти на іноземну валюту, який був на дату грошового потоку. Грошові
потоки, деноміновані в іноземній валюті, відображаються способом, який відповідає вимогам
МСБО 21 "Вплив змін валютних курсів".
Грошовi кошти, що вiдображаються за статтею балансу "Грошовi кошти та їх еквiваленти"
завжди доступнi для оплати поточних зобов'язань i не є предметом будь-яких договiрних
обмежень щодо їх використання для погашення боргових зобов'язань.
На балансі товариства на звітну дату грошові кошти не відображено, що достовірно відображає
дані бухгалтерського обліку та первинних документів щодо залишків коштів на поточних
рахунках ПАТ «Інститут (центр) комплексних транспортних проблем».
До складу статті «Грошові кошти» включені:
№ з/пНайменуванняСтаном
на 31.12.2016 р.
1Грошові кошти в касі підприємства2Грошові кошти на поточних рахунках в банку571
3Разом571
Статутний і власний капітал.
Власний капітал ПАТ «Факел» станом на 31.12.2016 р., обліковується в сумі 16612 тис. грн., та
складається з наступного:
Статутний капітал
22380 тис. грн.
Додатковий капітал
369 тис.грн.
Непокритий збиток
( 6137 ) тис. грн.
Статутний капітал підприємства станом на 31.12.2016 р. становить 22379532,00 гривень, який
поділений на 4823175 простих іменних акцій номінальною вартістю 4,64 грн. Частка простих
акцій у статутному капіталі складає 100%. Акції були сплачені в термін і способом передбаченим
установчими документами. Випуск акцій був здійснений з додержанням правил та вимог Закону
України «Про цінні папери та фондову біржу». Формування статутного капіталу було виконано з
дотриманням вимог Закону України «Про господарські товариства».
За даними первинних облікових регістрів бухгалтерського обліку станом на 31.12.2016 р. внески
здійснено у повному обсязі. Бухгалтерський облік власного капіталу ведеться на балансових
рахунках 4 класу Плану рахунків, аналітичний облік відповідає синтетичному. Аудитор
підтверджує правильність та адекватність визначення власного капіталу, його структури та
призначення.
В Статутному капіталі частка держави відсутня.
Кредиторська заборгованість – кредиторська заборгованість включає в себе заборгованість по
кредиту, за одержаними авансами, за товарами та послугами та іншу кредиторську заборгованість.
Уся кредиторська заборгованість обліковується на основі методу нарахування.
Кредиторська заборгованість станом на 31.12.2016 р.
№ п/пВиди кредиторської заборгованостіВсього на кінець рокуУ тому числі по термінах
непогашення
До 12
місяцівВід 12 до
18 місяцівВід 18 до 36 місяців
123456
2Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги45990324221351751
3Інша поточна кредиторська заборгованість: в т.ч.:59545954-- зі страхування408408-- з оплати праці16921692--за одержаними авансами33933393-2016 р.
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-з бюджетом461461
Визнання доходу
У відповідності з нормами Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 18 (МСБО 18),
Дохід - це валове надходження економічних вигід протягом періоду, що виникає в ході звичайної
діяльності суб'єкта господарювання, коли власний капітал зростає в результаті цього
надходження, а не в результаті внесків учасників власного капіталу.
Справедлива вартість - це ціна, яка була б отримана від продажу активу або сплачена за передачу
зобов'язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки.
Визначення доходу від продажу товару:
Дохід від продажу товарів визнається в разі задоволення всіх наведених далі умов:
а) суб'єкт господарювання передав покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов'язані з власністю
на товар;
б) за суб'єктом господарювання не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у
формі, яка, як правило, пов'язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими товарами;
в) суму доходу можна достовірно оцінити;
г) ймовірно, що до суб'єкта господарювання надійдуть економічні вигоди, пов'язані з операцією;
та
ґ) витрати, які були або будуть понесені у зв'язку з операцією, можна достовірно оцінити.
Визначення доходу від надання послуг:
Якщо результат операції, яка передбачає надання послуг, може бути попередньо оцінений
достовірно, дохід, пов'язаний з операцією, має визнаватися шляхом посилання на той етап
завершеності операції, який існує на кінець звітного періоду. Результат операції може бути
попередньо оцінений достовірно у разі задоволення всіх наведених далі умов:
а) можна достовірно оцінити суму доходу;
б) є ймовірність надходження до суб'єкта господарювання економічних вигід, пов'язаних з
операцією;
в) можна достовірно оцінити ступінь завершеності операції на кінець звітного періоду; та
г) можна достовірно оцінити витрати, понесені у зв'язку з операцією, та витрати, необхідні для її
завершення
Визначення доходу від використання третіми сторонами активів Підприємства:
Дохід, який виникає в результаті використання третіми сторонами активів Підприємства, що
приносять відсотки, роялті та дивіденди, визнаються якщо:
а) є ймовірність, що економічні вигоди, пов'язані з операцією, надходитимуть до суб'єкта
господарювання; та
б) можна достовірно оцінити суму доходу.
Дохід має визнаватися на такій основі:
а) відсотки мають визнаватися із застосуванням методу ефективної ставки відсотка;
б) роялті мають визнаватися на основі принципу нарахування згідно із сутністю відповідної
угоди; та
в) дивіденди мають визнаватися, коли встановлюється право акціонера на отримання виплати.
Дохід звітного періоду складається з наступного:
Чистий дохід вiд реалiзацiї товарів робіт послуг: 108165 тис. грн.
Дохід від курсових різниць: 6772 тис.грн.
Дохід від одержаних відсотків: 4 тис. грн..
Інші доходи: 69 тис.грн.
Витрати
В основному виробництві при наданні послуг, об’єктом обліку і калькулюванням є окремий
індивідуальний заказ, відповідно облік виробничих витрат при його виконанні ведеться по
заказному методу калькулювання.
Як правило, собівартість формується з наступних статей:
комплектуючі
матеріали з ТЗВ
заробітна плата
2016 р.
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відрахування на соціальні витрати
амортизація основних засобів
Витрати, які не включаються в собівартість реалізованої продукції, є витратами звітного періоду.
В поточному 2016 році собівартість складалася з наступних статей:
Матеріальні затрати: 68436
тис. грн.
Витрати на оплату праці: 9844 тис. грн.
Відрахування на соціальні заходи: 3150 тис. грн.
Загальновиробничі розподілені: 9633 тис. грн.
Інші операційні витрати: 2849 тис. грн.
Податок на прибуток
Податок на прибуток не визначено з причин збитковості підприємства.
Оподатковуваний прибуток відрізняється від чистого прибутку, який відображений у
попередньому звіті про сукупні прибутки та збитки, тому що не включає статті доходів або
витрат, що підлягають оподаткуванню в інші роки і в подальшому не включає елементи, які
ніколи не будуть оподатковуватися або такі, що ведуть до зменшення бази оподаткування.
Зобов’язання Товариства за поточним податком розраховується з використанням ставок податку,
які є чинними або набули чинності на звітну дату.
Визнання поточних податкових зобов'язань та поточних податкових активів
Податок на прибуток відображається в обліку і звітності відповідно до Міжнародного стандарту
бухгалтерського обліку 12 (МСБО 12) «Податки на прибуток».
Поточний податок за поточний і попередні періоди визнається як зобов'язання на суму, що не
була сплачена. Якщо вже сплачена сума податків за поточний та попередній періоди перевищує
суму, яка підлягає сплаті за ці періоди, то перевищення слід визнавати як актив.
Вигоду, пов'язану з податковим збитком, який можна зараховувати для відшкодування поточного
податку попереднього періоду, визнається як актив.
Визнання відстрочених податкових зобов'язань і відстрочених податкових активів.
Тимчасові різниці, що підлягають оподаткуванню.
Відстрочене податкове зобов'язання визнається щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають
оподаткуванню, крім тих випадків, коли такі різниці виникають від:
а) первісного визнання гудвілу, або
б) первісного визнання активу чи зобов'язання в операції, яка:
i) не є об'єднанням бізнесу; та
ii) не має під час здійснення жодного впливу ні на обліковий, ні на оподатковуваний прибуток
(податковий збиток).
Тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню
Відстрочений податковий актив визнається щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають
вирахуванню, якщо є ймовірним, що буде отримано оподатковуваний прибуток, до якого можна
застосовувати тимчасову різницю, яка підлягає вирахуванню, за винятком ситуацій, коли
відстрочений податковий актив виникає від первісного визнання активу або зобов'язання в
операції, яка:
а) не є об'єднанням бізнесу; та
б) не впливає під час здійснення операції ні на обліковий прибуток, ні на оподатковуваний
прибуток (податковий збиток).
Поточні податкові зобов'язання (активи) за поточний і попередній періоди оцінюються за сумою,
яку передбачається сплатити податковим органам (відшкодувати у податкових органів) із
застосуванням ставок оподаткування та податкового законодавства, що діють або превалюють до
кінця звітного періоду.
Відстрочені податкові активи та зобов'язання оцінюються за ставками оподаткування, які
передбачається використовувати в період реалізації активу чи погашення зобов'язання, на основі
ставок оподаткування та податкового законодавства, що діють або превалюють до кінця звітного
періоду.
Витрати з податку на прибуток, що визнані витратами згідно з МСБО 12 «Податок на прибуток» в
звітному періоді не нараховувались.
2016 р.
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Відстрочених податкових активів та зобов’язань немає.
Прибуток на акцію від триваючої діяльності
Прибутку, що припадає на власників звичайних акцій за звітний 2016 рік немає.
Управління фінансовими ризиками.
В своїй діяльності компанія знаходиться під впливом цілого ряду фінансових ризиків, зокрема
ринковий ризик (в тому числі ціновий ризик, валютний ризик, ризик грошових потоків),
кредитний ризик і ризик ліквідності.
Управління ризиками здійснюється керівництвом в тісному співробітництві з правлінням та
операційними підрозділами компанії, що дозволяє звести їх до оптимальної межі.
Ринковий ризик. Компанія знаходиться під впливом ринкового ризику. Ринкові ризики
виникають в зв’язку з відкритими позиціями по іноземних валютах, процентних зобов’язаннях,
дольових інвестиціях, які знаходяться під впливом загальних та специфічних коливань ринку.
Керівництвом здійснюється контроль за рівнем ризику, однак немає гарантії отримання збитків
у випадку значних ринкових змін.
Валютний ризик. Рівень валютного ризику визначається позиковими коштами, фінансовими
інструментами, розрахунок по яких здійснюється по валовій сумі грошовими коштами.
Зростаюча внутрішня нестабільність в країні привела до волатильності валютного ринку і стала
причиною істотного падіння гривні по відношенню до основних іноземних валют. Керівництву
компанії не підконтрольний ризик зміни обмінного курсу гривні, який призводить до значних
збитків при перерахунку зобов’язань, виражених в іноземній валюті, компанія не проводить
хеджування своїх валютних позицій.
Ризик процентної ставки. Компанія не має значних процентних активів, тому доходи та грошові
потоки по основній діяльності не залежать від зміни ринкових процентних ставок. Ризик зміни
процентної ставки зв’язаний з довгостроковими позиковими коштами, отриманими компанією.
Інформація по процентних ставках наведена в Примітці 19.
Ціновий ризик. Компанія знаходиться під впливом ризику зміни цін на сировину та матеріали,
енергоресурси, що може привести до значних втрат та зміни цін на продукцію. Кредитний ризик.
Компанія знаходиться під впливом кредитного ризику, який полягає в тому, що одна із сторін
операцій з фінансовими інструментами послужить причиною фінансових збитків іншої сторони
внаслідок невиконання зобов’язань по договору. Кредитний ризик зв’язаний з грошовими
коштами та їх еквівалентами, торговими операціями з контрагентами, включаючи непогашену
дебіторську заборгованість та зобов’язання по операціях. Для відкриття розрахункових рахунків
керівництво вибирає тільки лідируючі українські банки, які на момент розміщення коштів
вважаються найменш ризиковими. У компанії немає формальної кредитної політики у відношенні
до контрагентів, рівень кредитного ризику контролюється в оперативному режимі тільки по
значних сумах. Компанія не вимагає забезпечення заставою дебіторської заборгованості по
основній діяльності та іншій дебіторській заборгованості. Компанія створює резерв сумнівних
боргів, який сформовано за методом абсолютної суми сумнівної заборгованості на основі аналізу
платоспроможності окремих дебіторів. Компанія не створює резерв під знецінення дебіторської
заборгованості зв’язаних сторін.
Ризик ліквідності. Обачність при управлінні ризиком ліквідності передбачає наявність достатньої
суми грошових коштів для виконання зобов’язань при настанні термінів їх погашення. Компанія
здійснює активне управління і контроль за ліквідністю шляхом складання бюджетів, в яких
передбачено включення всіх необхідних коштів для забезпечення фінансових потреб. Також в
доповнення до чистих грошових потоків постійно підтримується наявність мінімального залишку
грошових коштів на рахунках. Для управління одночасно кредитним ризиком та ризиком
ліквідності використовується практика передплати.
Управління капіталом
У області управління капіталом керівництво Товариства ставить перед собою за мету гарантувати
Підприємству можливість ведення безперервної діяльності для забезпечення доходів акціонерам і
вигод іншим зацікавленим сторонам, а також підтримка оптимальної структури капіталу з метою
зниження витрат на його залучення.
Для підтримки структури капіталу і її коригування Підприємство може коригувати суму
дивідендів, що виплачуються акціонерам, зробити повернення капіталу акціонерам, випустити
2016 р.
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нові акції або продати активи для зниження заборгованості.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для
поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Додаткове залучення коштiв передбачається. Фiнансування дiяльностi пiдприємства проводиться
за рахунок власних та залучених оборотних коштiв. Робочий капiтал достатнiй i в цiлому
вiдповiдає поточним потребам пiдприємства, можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками
фахiвцiв емiтента полягають за рахунок укладення договорiв на виконання значного обсягу робiт
i отримання вiдповiдних коштiв, вiдмови вiд зайвих витрат, змiни цiнової полiтики. Для
забезпечення безперервного функцiонування пiдприємства як суб'єкта господарювання
необхiдним є придiлення вiдповiдної уваги ефективнiй виробничiй дiяльностi, пошуку резервiв
зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік
Можливе розширення кола замовникiв та збiльшення обсягiв робiт. Основними ризиками є спад
на попит обладнання в Українi та змiни законодавства, що регламентує цей вид дiяльностi. З
метою зменшення ризикiв та налаштування каналiв збуту, в тому числi розширення виробництва,
Товариством заплановано безпосереднє звернення до потенційних замовникiв з вiдповiдними
пропозиціями та участi у відповідних тендерах.
Інформація щодо операцій із пов'язаними особами
До пов'язаних сторін або операцій з пов'язаними сторонами належать:
а) підприємства. які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під контролем, або
ж перебувають під спільним контролем разом з
Товариством;
б) асоційовані компанії;
в) спільні підприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником;
г) члени провідного управлінського персоналу Товариства;
е) близькі родичі особи, зазначеної в а) або г)
ж) компанії, що контролюють Товариство, або здійснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий
відсоток голосів у Товаристві;
з) програми виплат по закінченні трудової діяльності працівників Товариства або будь якого
іншого суб'єкта господарювання, який є пов'язаною стороною Товариства.
1.Операцій з пов'язаними сторонами, за звітний рік у Товариства не було.
2.Витрат, визнаних протягом періоду щодо безнадійних або сумнівних боргів пов'язаних сторін
у звітному році не було.
3.Компенсацій провідному управлінському персоналу у звітному році не було.
Інвентаризація активів і зобов'язань
Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності підприємство
провело річну інвентаризацію активів і зобов'язань, під час якої було перевірено і документально
підтверджено їх наявність, стан і оцінка.
Згідно наказу від 31.10.2016 за № 51 «Про проведення річної інвентаризації» інвентаризації
підлягали:
запаси, товари, незавершене виробництво, готова продукція, основні засоби, інші необоротні
активи, нематеріальні активи, устаткування в монтажі, розрахунки з дебіторами і кредиторами за
станом на 31.12.2016 року;
каса, грошові кошти на рахунку банку, розрахунки з установами банку, резерв на виплату
відпусток працівникам і резерв сумнівних боргів за станом на 31.12.2016 року.
На підставі рішень центральної інвентаризаційної комісії, які затверджені генеральним
директором акціонерного товариства, всі знайдені інвентаризаційні різниці адекватно
відображені в бухгалтерському обліку підприємства, і, відповідно, у складі фінансової звітності за
2016 рік.
Дивіденди
В 2016 році, дивіденди не нараховувались.
Фактичний вплив змін оцінок в звіті за 2016 рік:
Підготовка фінансових звітів Товариства відповідно до МСФО вимагає від менеджменту робити
2016 р.
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певні припущення і оцінки, які зачіпають звітні суми активів і зобов'язань, доходів, витрат і
умовних зобов'язань. Припущення і оцінки відносяться в основному до визначення термінів
експлуатації, оцінки запасів, визнання і виміру забезпечень і погашення майбутніх податкових
вигод. Усі припущення і оцінки ґрунтовані на чинниках, відомих на кінець звітного періоду. Вони
визначаються на основі найбільш вірогідного результату майбутнього розвитку бізнесу,
включаючи ситуацію в секторі, де діє Товариство і загальне бізнес-середовище. Оцінки і
очікування, що лежать в їх основі, регулярно переглядаються. Фактичні суми можуть відрізнятися
від припущень і оцінок, якщо бізнес-умови розвиваються не так, як чекало Товариство на кінець
звітного періоду. Як тільки з'являється нова інформація, різниці відбиваються в звіті про
прибуток і, відповідно, міняються припущення.
Ця фінансова звітність затверджена керівництвом 22 лютого 2017 року і підписана від імені
керівництва наступними посадовцями:
Генеральний директор ___________________ В.В. Брижатий
Головний бухгалтер

2016 р.
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XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма
аудитора - фізичної особи - підприємця) «Інтелект-Капітал»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
облікової картки платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора

36391522

03062, м. Київ, вул. Чистяківська, 2 оф. 307

№4255 12.02.2009
Номер та дата видачі свідоцтва про
включення до Реєстру аудиторських фірм
та аудиторів, виданого Аудиторською
палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата д/н, д/н д/н, д/н
видачі та строк дії свідоцтва про
внесення до реєстру аудиторських фірм,
які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку
цінних паперів
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фінансової звітності
Публічного акціонерного товариства
«ФАКЕЛ»
за 2016 рік (станом на 31 грудня 2016 року)
Адресат: Управлінський персонал ПАТ «Факел».
Адреса: 08500, Київська обл., місто Фастів, Промвузол
Основні відомості про Емітента (Товариство)
Повна назва
Скорочена назваПублічне акціонерне товариство «Факел»
(ПАТ «Факел»)
Код ЄДРПОУ04601469
Місцезнаходження юридичної особи08500, Київська обл., місто Фастів, Промвузол
№ та дата видачі свідоцтва та запису про державну реєстраціюДата державної реєстрації: 11.11.1994
Дата запису: 09.09.2004
Номер запису: 1 361 120 0000 000081
Орган, що видав свідоцтвоРеєстраційна служба Фастівського міськрайонного управління юстиції Київської області
Назва банку, МФО, Поточний рахунок1)ФІЛІЯ "КИЇВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ"
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК", МФО 321842
Поточний рахунок № 26005053153983
2) Публічне акціонерне товариство "Банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", МФО 300647
Поточний рахунок №2600908529
Ліцензії1) Номер ліцензії (дозволу) АВ №586779
Строк дії з 07.10.2011 по 07.10.2016
Вид діяльності: Придбання, зберiгання, знищення, використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Перелiку
наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв"
Державний орган, що видав: Державний комiтет України з питань контролю за наркотиками
2) Номер ліцензії (дозволу) АВ №556190
Строк дії з 19.11.2010 по 19.11.2016
Вид діяльності: Господарська дiяльнiсть, повязана iз створенням обєктiв архiтектури
Державний орган, що видав: Iнспекцiя державного архiтектурно-будiвельного контролю у Київськiй областi
Основні види діяльностіКод КВЕД 28.21 Виробництво духових шаф, печей і пічних пальників;
Код КВЕД 28.99 Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення, н. в. і. у. (основний);
Код КВЕД 25.29 Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів;
Код КВЕД 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.;
Код КВЕД 33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів;
Код КВЕД 33.20 Установлення та монтаж машин і устатковання
2016 р.
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Генеральний директорБрижатий Вячеслав Володимирович
Ми провели аудит фінансової звітності ПАТ «Факел», що додається, яка включає:
Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2016 року;
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік;
Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік;
Звіт про власний капітал за 2016 рік;
Примітки до річної звітності за 2016 рік.
Концептуальна основа фінансової звітності
Концептуальною основою фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2016 р., є Міжнародні стандарти
фінансової звітності (МСФЗ), зокрема в частині визначення форми та складу статей фінансових звітів згідно МСБО 1.
Бухгалтерська звітність відповідає аналітичному бухгалтерському обліку та підтверджується документами
первинного обліку.
Бухгалтерський облік здійснювався з використанням плану рахунків, затвердженого наказом Мінфіну України № 291
від 31.11.99 р.
Питання, викладені нижче, розглядалися лише в рамках проведеного нами аудиту річної фінансової звітності ПАТ
«Факел» за 2016 рік на основі принципу суттєвості відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту.
За результатами виконаних нами аудиторських процедур, нами не помічено жодних суттєвих фактів, які могли б
викликати сумніви в тому, що звітність Товариства відповідає у всіх суттєвих аспектах вимогам чинного
законодавства України та нормативно-правовим актам державного регулятора в особі НКЦПФР.
Застосовані нами процедури не мали за мету визначити всі недоліки або інші порушення і, таким чином, вони не
мають розглядатись як свідчення про відсутність будь-яких недоліків та/або порушень Товариством.
Аудитор підтверджує валюту балансу у сумі 89384 тис. грн.
Безперервність
Фінансові звіти було підготовлено на основі припущення про безперервність функціонування. Використання цього
припущення як основи для обліку є прийнятним, якщо управлінський персонал не планує ліквідувати Товариство або
припинити діяльність, або не має окрім цього іншої реальної альтернативи. Під час виконання нами аудиту
фінансових звітів ми дійшли висновку, що використання управлінським персоналом припущення про безперервність
функціонування як основи для обліку під час підготовки фінансових звітів Товариства є доречним.
Управлінський персонал не ідентифікував суттєвої невизначеності, яка могла б поставити під значний сумнів
здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність та, відповідно, таку невизначеність не
розкрито в фінансовій звітності Товариства. При проведенні аудиту фінансової звітності ми також не ідентифікували
такої суттєвої невизначеності. Тим не менш, ні управлінський персонал, ні аудитор не можуть дати гарантію щодо
можливості Товариства безперервно продовжувати діяльність.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал Емітента несе відповідальність за подання цієї фінансової звітності відповідно до МСФО, та
за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал Емітента визначає як необхідний для забезпечення
складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного
нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас
дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої
впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриття їх у
фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих
викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор
розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та подання суб’єктом господарювання
фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою
висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також
оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським
персоналом, та загального подання фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та належні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
Підстави для висловлення умовно-позитивної думки
У зв’язку з тим, що ми були призначені аудиторами Публічного акціонерного товариства «Факел» після 31 грудня
2016 року, ми не мали можливості бути присутніми при проведенні інвентаризації товарно-матеріальних цінностей на
початок цього періоду та на кінець звітного періоду. У нас не було можливості впевнитись щодо кількості запасів
вартість яких відображена у фінансовій звітності станом на 01 січня 2016 року та станом на 31 грудня 2016 року,
через виконання альтернативних процедур або іншим способом. Оскільки залишок запасів на початок періоду
впливає на визначення результатів операцій, ми не мали змоги визначити, чи потрібні коригування результатів
операцій на початок періоду за 2016 рік. Наша аудиторська думка щодо фінансової звітності за період, що закінчився
31 грудня 2016 року модифікована внаслідок можливого впливу цього питання на порівнянність даних звітного
періоду і відповідних показників.
Умовно-позитивна думка
На думку аудитора, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться в параграфі «Підстави для висловлення
умовно-позитивної думки», фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан
Публічного акціонерного товариства «Факел» за період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року, станом на 31
2016 р.
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грудня 2016 року, його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату,
відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.
Аудиторський висновок складено для надання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Директор ТОВ «Аудиторська фірма «Інтелект-Капітал»,
аудитор

Ніколаєва М. В.

28 березня 2016 року
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Інтелект-Капітал»
Місцезнаходження юридичної особи: 03062, м. Київ, вул. Чистяківська, 2 оф. 307
Ключові питання аудиту.
Ключові питання – це питання, які на наше професійне судження, були найбільш важливими під час нашого аудиту
консолідованих фінансових звітів. Ключові питання аудиту входять до числа питань, про які повідомлялось, але не
покривають всі питання, що обговорювались. Наші аудиторські процедури стосовно цих питань розроблялись в
контексті всього аудиту фінансових звітів в цілому. Нашу думку щодо фінансової звітності не модифіковано
внаслідок існування ключових питань аудиту, та ми не висловлюємо думку щодо цих окремих питань.
1. Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі, стану внутрішнього аудиту вимогам законодавства
За результатами проведеної перевірки можна дійти висновку про те, що в ПАТ «ФАКЕЛ» впроваджуються принципи
корпоративного управління.
Корпоративне управління базується на наступних принципах:
Забезпечення акціонерам реальної можливості здійснювати свої права, пов’язані з участю у Товаристві;
Однакове ставлення до акціонерів, незалежно від кількості належних їм акцій;
Здійснення ревізійною комісією контролю за діяльністю правління, а також підзвітність ревізійної комісії
акціонерам Товариства;
Здійснення правлінням виваженого, сумлінного та ефективного керівництва поточною діяльністю Товариства,
підпорядкованість правління зборам акціонерів;
Своєчасне розкриття повної та достовірної інформації про Товариство, в тому числі про його фінансовий стан,
економічні показники, значні події, структуру власності та управління з метою забезпечення можливості прийняття
зважених рішень акціонерами та контрагентами Товариства;
Ефективний контроль з боку ревізійної комісії за фінансово-господарською діяльністю Товариства з метою
захисту прав та законних інтересів акціонерів та контрагентів Товариства.
Аудитор, розглянувши стан внутрішнього контролю, вважає за необхідне зазначити наступне:
Стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього аудиту, повинен відповідати Закону України «Про
акціонерні товариства».
Формування складу органів Товариства здійснюється відповідно до статуту. Протягом звітного року в акціонерному
товаристві функціонували наступні органи:
Загальні збори - вищий орган Товариства;
Наглядова Рада - орган, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і контролює та регулює діяльність
виконавчого органу;
Генеральний директор – виконавчий орган Товариства (одноосібний).
Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено статутом Товариства, що затверджений загальними зборами
Товариства (Протокол № 1 від 14 квітня – 20 травня 2011 року). Інші внутрішні документи у Товаристві не
приймалися. Кількісний склад сформованих органів Товариства та їх функціонування регламентується та відповідає
вимогам статуту. Щорічні загальні збори проводились у терміни, визначені Законом України «Про акціонерні
товариства». Протягом звітного року правління Товариства здійснювало поточне управління фінансово господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено статутом Товариства. Контроль за фінансово господарською діяльністю Товариства протягом звітного року здійснювався Ревізійною комісією.
Аудитор, розглянувши стан внутрішнього контролю ПАТ «Факел», вважає за необхідне зазначити наступне.
Система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок,
забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає адміністративний та
бухгалтерський контроль. Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів Товариства, достовірність
звітності та включає попередній, первинний (поточний) і подальший контроль. Керівництво ПАТ «Факел» в повній
мірі усвідомлює перспективу розвитку внутрішнього аудиту, його значимість і важливість. Оцінюючи вищенаведене,
незалежним аудитором зроблено висновок щодо адекватності процедур внутрішнього контролю у ПАТ «Факел».
За результатами проведеної перевірки систему внутрішнього контролю можна вважати достатньою. За результатами
виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до
Закону України «Про акціонерні товариства», можна зробити висновок, що прийнята та функціонуюча система
корпоративного управління у Товаристві відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та
положенням статуту. За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у тому числі
внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», можна зробити висновок, що
система внутрішнього контролю у Товаристві створена та діє.
2. Характеристика статей фінансової звітності.
2.1. Необоротні активи
Станом на 31.12.2016 р. на балансі ПАТ «Факел» обліковуються основні засоби (в тому числі незавершені капітальні
інвестиції):
66009 тис. грн.
Первісна вартість
44390 тис. грн.
Знос
2016 р.
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Залишкова вартість 21619 тис. грн.
Основні засоби є власністю ПАТ «Факел», орендованих основних засобів в обліку не відображено. Аудитор
підтверджує достовірність оцінки та відповідність критеріям визнання основних засобів на підприємстві за МСБО 16
«Основні засоби». Інвентаризація, згідно з діючим законодавством, проведена в звітному періоді станом на 31 жовтня
2016 року. Підприємством адекватно відображаються в обліку та звітності надходження, реалізація, ліквідація та
інше вибуття основних засобів. Ремонт, модернізація та переоцінка відображаються в обліку відповідно до вимог
МСБО 16. Методом амортизації основних засобів підприємством обрано прямолінійний метод, що відповідає обраній
обліковій політиці підприємства. В складі основних засобів обліковуються незавершені капітальні інвестиції в сумі 1
312 тис. грн.
У податковому обліку основні засоби обліковуються та амортизуються згідно положень Податкового Кодексу
України 2 грудня 2010 року N 2755-VI зі змінами та доповненнями. Фінансовий звіт, що додається, подає достовірно,
в усіх суттєвих аспектах, інформацію про основні засоби ПАТ «Факел».
Нематеріальні активи загальною первинною вартістю 414 тис. грн., відображаються в обліку та звітності згідно з
МСБО № 38 «Нематеріальні активи». Аудитором підтверджується правильність амортизації нематеріальних активів у
сумі 374 тис. грн., а також відповідність даних у Примітках до річної фінансової звітності про нематеріальні активи
бухгалтерського обліку підприємства.
Станом на 31.12.2016 р. на балансі ПАТ «Факел» обліковуються інші фінансові інвестиції в сумі 428 тис. грн. В тому
числі до складу фінансових інвестицій входять акції прості іменні на суму 414 тис. грн. Мета купівлі цінних паперів –
отримання прибутку.
2.2. Запаси.
Аудитор підтверджує правильність класифікації та оцінки запасів у бухгалтерському обліку Товариства. Первісна
оцінка придбання запасів у перевіреному періоді відповідали порядку, встановленому МСБО № 2 «Запаси». Визначені
методи оцінки вибуття запасів, згідно обраній обліковій політиці підприємства, були незмінними протягом звітного
періоду. Загальна сума запасів на звітну дату становить 38886 тис. грн., в т.ч.:
19544 тис. грн.
виробничі запаси
16082 тис. грн.
незавершене виробництво
3260 тис. грн.
готова продукція
Вартість запасів, відображена у фінансовій звітності товариства на 31 грудня 2016 року відповідає даним регістрів
бухгалтерського обліку.
Метод вибуття запасів, обраний підприємством та відповідно зафіксований у наказі «Про облікову політику ПАТ
«Факел», відповідає МСБО № 2 «Запаси».
2.3. Дебіторська заборгованість.
Станом на 31.12.2016 р. первинна вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги ПАТ «Факел»
становить 22217 тис. грн. Резерв сумнівної заборгованості не нараховувався.
Дебіторська заборгованість за іншими розрахунками на дату балансу складає 5474 тис. грн. та складається з:
•За виданими авансами
4641 тис. грн.
•З бюджетом
167 тис. грн.
666 тис. грн.
Інша поточна дебіторська заборгованість
.
Дебіторська заборгованість ПАТ «Факел» обліковується згідно з положеннями МСБО, в тому числі згідно положень
МСБО № 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка». Аудитором підтверджується повнота розкриття інформації
про дебіторську заборгованість в фінансовій звітності.
Реєстр дебіторської заборгованості подає достовірно, у всіх суттєвих аспектах, стан дебіторської заборгованості.
2.4. Грошові кошти та їх еквіваленти.
На балансі товариства на звітну дату відображено грошові кошти у сумі 571 тис. грн., що достовірно відображає дані
бухгалтерського обліку та первинних документів щодо залишків коштів на поточних рахунках ПАТ «Факел».
Станом на 31.12.2016 р. на балансі ПАТ «Факел» обліковуються інші оборотні активи на суму 149 тис. грн.
Аудитор підтверджує, що ПАТ «Факел» повністю розкрило інформацію за видами активів відповідно до
встановлених нормативів міжнародних стандартів фінансової звітності.
2.5. Статутний і власний капітал.
Власний капітал Товариства станом на 31.12.2016 р., облікований в сумі 16612 тис. грн., складається з наступного:
22380 тис. грн.
Статутний капітал
Додатковий капітал
369 тис. грн.
-6137 тис. грн.
Непокритий збиток
Статутний капітал підприємства станом на 31.12.2016 р. становить 22 379 532,00 гривень, який поділений на 4823175
простих іменних акцій номінальною вартістю 4,64 грн. Частка простих акцій у статутному капіталі складає 100%.
Акції були сплачені в термін і способом передбаченим установчими документами. Випуск акцій був здійснений з
додержанням правил та вимог Закону України «Про цінні папери та фондову біржу». Формування статутного капіталу
було виконано з дотриманням вимог Закону України «Про господарські товариства».
За даними первинних облікових регістрів бухгалтерського обліку станом на 31.12.2016 р. внески здійснено у повному
обсязі. Бухгалтерський облік власного капіталу ведеться на балансових рахунках 4 класу Плану рахунків, аналітичний
облік відповідає синтетичному. Аудитор підтверджує правильність та адекватність визначення власного капіталу,
2016 р.
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його структури та призначення.
2.6. Вартість чистих активів.
Розрахункова вартість чистих активів ПАТ «Факел» станом на 31.12.2016 р. становить 16612 тис. грн. Різниця між
розрахунковою вартістю чистих активів та статутним капіталом становить від’ємне значення. Вартість чистих активів
ПАТ «Факел» менша від статутного капіталу. Таким чином не дотримуються вимоги п.2 ст. 14 «Статутний і власний
капітал акціонерного товариства» Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI, та
частині третій статті 155 Цивільного кодексу України.
Поточні зобов’язання
Станом на 31.12.2016 р. на балансі ПАТ «Факел» обліковуються поточні зобов’язання, які складаються з:
13226 тис. грн.
Короткострокові кредити банків
45990 тис. грн.
За товари, роботи, послуги
461 тис. грн.
З бюджетом
Зі страхування
408 тис. грн.
1692 тис. грн.
З оплати праці
3393 тис. грн.
За одержаними авансами
307 тис. грн.
Поточні забезпечення
7295 тис. грн.
Інші поточні зобов’язання
Всі суми кредиторської заборгованості підтверджуються розрахунковими документами.
Облік зобов’язань проводиться згідно з положеннями міжнародних стандартів фінансової звітності, в тому числі з
МСБО 1 «Подання фінансових звітів», та МСБО 37 «Забезпечення, непередбачені зобов’язання і непередбачені
активи». Аудитор підтверджує реальність розміру зобов’язань у фінансовій звітності підприємства.
Аудитор підтверджує розкриття інформації про зобов’язання згідно з положеннями міжнародних стандартів
фінансової звітності.
2.8. Дохід
У статті «Чистий дохід вiд реалiзацiї продукції (товарів, робіт, послуг)» Звіту про фінансові результати за 2016 рік
відображено чистий дохід вiд реалiзацiї у сумі 108165 тис. грн.
Аудитором підтверджується правильність визначення чистого доходу вiд реалізації за 2016 рік
108165 тис. грн.
9263 тис. грн.
Інші операційні доходи
Інші фінансові доходи
4 тис. грн.
69 тис. грн.
Інші доходи
Визначення доходів в повної мірі відповідає вимогам МСБО 18 «Доходи».
2.9. Витрати
Витрати обліковуються відповідно МСБО 2 «Запаси». Склад та порядок розподілу витрат здійснюється згідно з
обліковою політикою підприємства та відповідає міжнародним стандартам фінансової звітності.
93912 тис. грн.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
15053 тис. грн.
Адміністративні витрати
2084 тис. грн.
Витрати на збут
8075 тис. грн.
Інші операційні витрати
3047 тис. грн.
Фінансові витрати
Інші витрати
71 тис. грн.
Витрати з податку на прибуток, що визнані витратами згiдно з МСБО 12 «Податок на прибуток» в звітному періоді не
нараховувались.
У статті «Чистий фінансовий результат» Звіту про фінансові результати за 2016 рік ПАТ «Факел» відображено збиток
у сумі 4741 тис. грн.
Аудитор підтверджує реальність та точність фінансових результатів діяльності ПАТ «Факел», відображених у
фінансовій звітності, достовірність даних про дохід від реалізації продукції (робіт, послуг) згідно з МСБО 18
«Доходи», згідно з положеннями міжнародних стандартів фінансової звітності.
2.10. Рух грошових коштів
Відображений у Звіті про рух грошових коштів за 2016 рік обіг грошових коштів внаслідок операційної,
інвестиційної та фінансової діяльності в повній мірі відповідає вимогам МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів» та
первинним обліковим регістрам. Сума грошових коштів ПАТ «Факел» станом на 31 грудня 2016 року становить 571
тис. грн.
2.11. Власний капітал
Звіт про власний капітал за 2016 рік, складений відповідно до МСБО 1 «Надання фінансової звітності» достовірно
відображає дані бухгалтерського обліку.
Примітки до річної звітності за 2016 рік в повної мірі розкривають додаткову інформацію про дані бухгалтерського
обліку Товариства.
Аудитор підтверджує відповідність даних фінансової звітності ПАТ «Факел» даним обліку та відповідність даних
окремих форм звітності один одному.
3. Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансовогосподарський стан товариства
2016 р.
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В поточному періоді відбулася зміна складу посадових осіб емітента:
1)Рiшення про змiну в персональному складi посадових осiб емiтента прийнято Загальними зборами акцiонерiв
ПАТ "Факел" 26.04.2016 р. Припинено повноваження члена наглядової ради - юридичної особи: НЕ 271947 Компанiя
з обмеженою вiдповiдальнiстю “Кiмбервiль файненс енд iнвестмент лiмiтед” (KEMBERVILLE FINANCE AND
INVESTMENT LIMITED) (Кiпр). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента: 89,791537%. Строк, протягом
якого особа перебувала на посадi: з 18.04.2014р. по 26.04.2016р.
2)Рiшення про змiну в персональному складi посадових осiб емiтента прийнято Загальними зборами акцiонерiв
ПАТ «Факел» 26.04.2016 р. Припинено повноваження члена наглядової ради - Машлякiвського Леонiда Павловича.
3)Рiшення про змiну в персональному складi посадових осiб емiтента прийнято Загальними зборами акцiонерiв
ПАТ «Факел» 26.04.2016 р. Припинено повноваження члена наглядової ради - Плаунова Дмитра Євгеновича.
4)Рiшення про змiну в персональному складi посадових осiб емiтента прийнято Загальними зборами акцiонерiв
ПАТ «Факел» 26.04.2016 р. Обрано на посаду члена наглядової ради - Дирдiна Максима Євгеновича.
5)Рiшення про змiну в персональному складi посадових осiб емiтента прийнято Загальними зборами акцiонерiв
ПАТ «Факел» 26.04.2016 р. Обрано на посаду члена наглядової ради - Машлякiвського Леонiда Павловича.
6)Рiшення про змiну в персональному складi посадових осiб емiтента прийнято Загальними зборами акцiонерiв
ПАТ «Факел» 26.04.2016 р. Обрано на посаду члена наглядової ради - Плаунова Дмитра Євгеновича.
7)Припинено повноваження члена наглядової ради Дирдiна Максима Євгеновича за його бажанням на пiдставi
письмового повiдомлення (заяви) вiд 14.09.2016 р.
Інші дії, які можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його
цінних паперів, протягом звітного року, а саме:
прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу;
прийняття рішення про викуп власних акцій;
факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі;
прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних правочинів або прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів,
щодо вчинення яких є заінтересованість;
зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій;
рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв;
рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу;
порушення провадження у справі про відшкодування емітенту збитків, завданих посадовою особою такого
емітента;
про заміну поручителя (страховика, гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів;
прийняття рішення про виплату дивідендів;
порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію;
рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента;
зміна типу акціонерного товариства.
не відбувались.
4. Дотримання вимог чинного законодавства України
Аудитор підтверджує правильність ведення бухгалтерського обліку, класифікації та оцінки всіх видів активів ПАТ
«Факел», повноту та відповідність фінансової звітності встановленим нормативам Міжнародних стандартів
фінансової звітності.
Відповідно до вимог діючого законодавства наказом керівника прийнята та затверджена облікова політика діюча на
підприємстві. Протягом звітного періоду облікова політика не змінювалася.
Наслідки проведеної аудиторської перевірки свідчать, що показники звітності ПАТ «Факел» відповідають
аналітичному обліку, первинним документам, чинному законодавству та існуючим нормативам, на підставі чого
можна зробити висновок про їх достовірність, повноту і відповідність чинному законодавству.
Перевірку проведено шляхом тестування доказів, які підтверджують суми і розкриття інформації у фінансових звітах.
Аудиторська перевірка включає й оцінювання застосовуваних принципів бухгалтерського обліку та суттєвих
облікових оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку поданої фінансової звітності в цілому.
5. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту
Номер і дата договору на проведення аудиту: договір про надання аудиторських послуг № 10/02-1А від 10.02.2017
року.
Дата початку і дата закінчення проведення аудиту: дата початку – 14.03.2017 року;
дата закінчення – 05.04.2017 року.
Масштаб проведення аудиту: перевірка фінансової звітності за період з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року,
станом на 31 грудня 2016 року.
Підстава для проведення аудиту: Закон України «Про аудиторську діяльність» № 3125-XII від 22.04.1993 р.,
Міжнародні стандарти аудиту, Закон України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17 вересня 2008 року.
6. Відомості про аудиторську фірму
Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документівТовариство з обмеженою
відповідальністю «Аудиторська фірма «Інтелект-Капітал»
Код за ЄДРПОУ36391522
Відомості про державну реєстрацію Святошинська районна у м. Києві державна адміністрація
№ запису 1 072 102 0000 023416
04.02.2009 р.
Свідоцтво серія АО1 № 249834
Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською
2016 р.
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палатою УкраїниСвідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4255 від 12 лютого 2009
року, видане згідно рішення Аудиторської палати України № 199/2 від 12 лютого 2009 року. Термін чинності
Свідоцтва до 31 жовтня 2018 року.
Місцезнаходження юридичної особи03062, м. Київ, вул. Чистяківська, 2 оф. 307
Вид діяльності за КВЕД69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань
оподаткування.
Телефон
Факс(044) 517-22-77, (097) 620-78-99
(044) 516-44-80, (044) 516-87-69
Директор ТОВ «Аудиторська фірма «Інтелект-Капітал»,
аудитор
05 квітня 2017 року
д/н
д/н
д/н

2016 р.
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Ніколаєва М. В.

