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.
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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік
 
I. Загальні відомості
 
1. Повне найменування емітента
 
Приватне акціонерне товариство "Рівненська фабрика нетканих матеріалів"
 
2. Організаційно-правова форма
 
Приватне акціонерне товариство
 
3. Код за ЄДРПОУ
 
00306644
 
4. Місцезнаходження
 
33016, Рівненська, -, м.Рівне, Фабрична, 2
 
5. Міжміський код, телефон та факс
 
(0362) 247517, (0362) 247517
 
6. Електронна поштова адреса
 
netkankarivne@emitent.net.ua
 
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
 
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
 
18.04.2017
 
 
(дата)
2. Річна інформація  опублікована у
 

 

 
 
(номер та найменування офіційного друкованого видання)
 
(дата)
3. Річна інформація розміщена на  сторінці в мережі Інтернет
 
rfnm.in-ten.com
 
18.04.2017
 
 
(адреса сторінки)
 
(дата)
Зміст

 
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
 
1. Основні відомості про емітента
X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
 
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
X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
X
9. Інформація про загальні збори акціонерів
X
10. Інформація про дивіденди
 
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
 
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
X
2) інформація про облігації емітента
 
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
 
4) інформація про похідні цінні папери
 
5)  інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
 
13. Опис бізнесу
 
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
X
3)  інформація про зобов’язання емітента
X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
X
5)  інформація про собівартість реалізованої продукції
X
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
X
17. Інформація  про  стан  корпоративного  управління
X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
 
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
 
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
 
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
 
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
 
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
 
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
 
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
 
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
 
23. Основні відомості про ФОН
 
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
 
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
 
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
 
27. Правила ФОН
 
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
 
30. Річна фінансова звітність
 
31. Річна фінансова звітність,  складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
 
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
 
34. Примітки
ПрАТ "Рівненська фабрика нетканих матеріалів" (далi - Емiтент) є акцiонерним товариством, яке здiйснило приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, тому вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. за №2826 до складу рiчної iнформацiї не входить наступна iнформацiя: "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв)", "Інформація про одержані ліцензіі (дозволи) на окремі види діяльності: ПрАТ має ліцензії: 1.Господарська діяльність, пов'язана із створенням об'єктів архітектури АД №037441 від 10.04.2012 вид.Державною архітектурно-будівельною інспекцією України. Інспекцією Державного архітектурно-будівельного контролю в Львівській області, дійсна до 10.04.2017р. і Товариство тимчасово призупиняє ремонтно-будівельні роботи підвищеної складності через недостатність обігових коштів на проведення такіх робіт, тому ліцензію продовжувати не має наміру. В разі необхідності будуть залучені сторонні організації, що мають відповідні дозволи; 2. Виробництво теплової енергії АЕ №190343 від 13.02.2013р. вид.Рівненською обласною державною адміністрацією, дійсна до 13.02.2018р. і Товариство має намір здійснювати діяльність та продовжувати дію ліцензії по виробництву теплової енергії; 3.Постачання теплової енергії АЕ №190344 від 13.02.2013 вид.Рівненською обласною державною адміністрацією, дійсна до 13.02.2018р. і Товариство має намір здійснювати діяльність та продовжувати дію ліцензії по постачанню теплової енергії.  
"Iнформацiя про дивiденди", "Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент", "Опис бiзнесу", "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв", "Текст аудиторського висновку (звiту)". Також до складу регулярної рiчної iнформацiї Емiтента не включенi наступнi форми з вiдповiдних причин: "Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - Емiтент у звітному періоді не приймав участi у створеннi юридичних осiб. "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - у звіті інформація про корпоративного секретаря відображена в розділі "Інформація про посадових осіб". "Iнформацiя про рейтингове агентство" - Емiтент не користувався послугами рейтингового агентства.  "Iнформацiя про облiгацiї емiтента", "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом", "Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - Емiтент не реєстрував випуски iнших цiнних паперiв, крiм випуску простих iменних акцiй. "Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - викупу власних акцiй не вiдбувалося. "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв", "Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, "Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" - у звiтному перiодi Емiтент не приймав рiшень щодо вчинення значних правочинiв. Емiтент не здiйснював випускiв iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН. "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва" - за звiтний перiод Емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акціонерне товариство "Рівненська фабрика нетканих матеріалів"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
-
3. Дата проведення державної реєстрації
25.07.1994
4. Територія (область)*
56000 - Рівненська
5. Статутний капітал (грн)
236593,75
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб)
375
 
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
Виробництво нетканих текстильних матеріалів та виробів з них 13.95, Оптова торгівля текстильними та галантерейними товарами 46.41, Будівництво житлових та нежитлових будівель 41.20
10. Органи управління підприємства
д/в
 
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ КБ "Приватбанк" м.Рівне
2) МФО банку
333391
3) поточний рахунок
26003054715127
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ЦФ ПАТ "Кредобанк"
5) МФО банку
325365
6) поточний рахунок
2600101742962
 
* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

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

1) посада*
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Корольов Олександр Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СР, 197152, 18.03.1997, Острозьким МРВ УМВС  України в Рiвненськiй областi
4) рік народження***
1961
5) освіта***
Вище прикордонно-військове політичне училище КДБ СРСР ім.Ворошилова
6) стаж роботи (років)***
38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***
ПАТ "Рiвненська фабрика нетканих матерiалiв", перший заступник генерального директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.04.2015, 3 роки
9) опис
Генеральний директор  - одноосібний виконавчий орган Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, видає розпорядження щодо дiяльностi АТ, забезпечує виконання рiшень прийнятих Загальними зборами АТ, Наглядовою радою, представляє АТ в його вiдносинах з iншими фiзичними та юридичними особами та iншими державними органами, як в Українi так i за кордоном. Веде переговори та укладає угоди, iншi юридичнi дiї вiд iменi АТ, забезпечує дотримання норм про працю, розпоряджається всiм майном АТ в межах своєї компетенції. Винагороду отримує згідно контракту. Винагороду в натуральній формі не отримував, акціями емітента не володіє, Стаж роботи 38 років. Обiймав посади останні 5 років : перший заступника генерального директора, генеральний директор. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

1) посада*
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Корягин Валерiй Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
45 03, 118062, 26.07.2002, "проспект Вернадського" УВД ЗАО г. Москва
4) рік народження***
1950
5) освіта***
Вища. Московський текстильний інститут
6) стаж роботи (років)***
43
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***
ЗАТ "АСІНТЕМ", генеральний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.04.2014, 3 роки
9) опис
Голова Наглядової ради: керує роботою Наглядової ради скликає засiдання Наглядової ради, головує на засiданнях Наглядової ради, та здiйснює iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради в межах її повноважень. Корягін В.І. - акціонер товариства, винагороду, в тому числі, натуральній формі не отримував.  Стаж роботи 43 роки. Обiймав посади останні 5 років : генерального директора  ЗАТ "АСIНТЕМ" м. Москва, вул. Мосфiльмiвська, 17Б. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Емітент не володіє інформацію про те, які посади Корягін В.І. обіймає на інших підприємствах.

1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Прищепа Вiктор Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СР, 065522, 26.03.1996, Рiвненським МУ УМВС України в Рiвненської областi
4) рік народження***
1963
5) освіта***
Вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут
6) стаж роботи (років)***
30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***
Компанiя "Пульсар i Ко", генеральний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.04.2014, 3 роки
9) опис
Члени Наглядової ради: заслуховують iнформацiю та отримують документи, що стосуються діяльності Товариства,  заслуховують доповiдi генерального директора про дiяльнiсть акцiонерного товариства. Вирiшують питання про внесення на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв тих чи iнших питань, розглядають проекти рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, розглядають висновки матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, проводять попереднiй розгляд всiх питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та пiдготовка цих питань до зборiв, здiйснюють всi iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю  АТ.  Вирішення інших питань, що належать до виконавчої компетенції Наглядової ради згідно з законодавством або Статутом Товариства. Прищепа В.П - акціонер товариства, винагороду, в тому числі, в натуральній формі не отримував.  Стаж роботи 30 років. Обiймав посади останні 5 років - генерального директора. Посади на iнших пiдприємствах: 1.ТОВ Пульсар-Захiд, генеральний директор. Мiсце знаходження пiдприємства: м.Рiвне, вул. Фабрична, 2. 2.ТзОВ "Перша Рiвненська компанiя", директор. Мiсце знаходження пiдприємства: м.Рiвне вул. Фабрична, 2. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Джурко Георгiй Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН, 852485, 28.07.1998, Радянським РУ МУ МВС України м. Київ
4) рік народження***
1936
5) освіта***
Вища, Львiвський державний медичний iнститут
6) стаж роботи (років)***
59
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***
ДП "Артемедмаркет", директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.04.2014, 3 роки
9) опис
Члени Наглядової ради: заслуховують iнформацiю та отримують документи, що стосуються діяльності Товариства,  заслуховують доповiдi генерального директора про дiяльнiсть акцiонерного товариства. Вирiшують питання про внесення на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв тих чи iнших питань, розглядають проекти рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, розглядають висновки матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, проводять попереднiй розгляд всiх питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та пiдготовка цих питань до зборiв, здiйснюють всi iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю  АТ.  Вирішення інших питань, що належать до виконавчої компетенції Наглядової ради згідно з законодавством або Статутом Товариства. Винагороду, в тому числі, в натуральній формі не отримував.  Акцiями емiтента особисто не володiє, в Наглядовій радi є представником власника акцiй ТОВ-"Три-Д", яке володiє 613355 акцiй або 12,962%.  Стаж роботи 59 років. Обiймав посади останні 5 років: Директора  ПП"Три-Д" м.Київ, вул. Сiчневого Повстання, 21,  Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Пенсіонер.

1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бiлявський Володимир Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СР, 647965, 21.12.1999, Рiвненським МУ УМВС України в Рiвненськiй областi
4) рік народження***
1954
5) освіта***
Вища, УIIВГ м. Рiвне
6) стаж роботи (років)***
40
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***
ПАТ "Рiвненська фабрика нетканих матерiалiв", заступник генерального директора (комерційний)
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.04.2014, 3 роки
9) опис
Члени Наглядової ради: заслуховують iнформацiю та отримують документи, що стосуються діяльності Товариства,  заслуховують доповiдi генерального директора про дiяльнiсть акцiонерного товариства. Вирiшують питання про внесення на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв тих чи iнших питань, розглядають проекти рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, розглядають висновки матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, проводять попереднiй розгляд всiх питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та пiдготовка цих питань до зборiв, здiйснюють всi iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю  АТ.  Вирішення інших питань, що належать до виконавчої компетенції Наглядової ради згідно з законодавством або Статутом Товариства. Білявський В.В. - є акціонером товариства, винагороду, в тому числі, в натуральній формі не отримував.  Стаж роботи 40 років. Обiймав посади останні 5 років: заступника генерального директора (комерційний). Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Емітент не володіє інформацією про те, що Білявський В.В. обіймає інші посади на інших підприємствахю

1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гапяк Богдан Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СР, 179680, 28.02.1992, Рiвненським МУ УМВС України в Рiвненськiй областi
4) рік народження***
1963
5) освіта***
Вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут
6) стаж роботи (років)***
32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***
Компанiя "Пульсар i Ко", заступник генерального директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.04.2014, 3 роки
9) опис
Члени Наглядової ради: заслуховують iнформацiю та отримують документи, що стосуються діяльності Товариства,  заслуховують доповiдi генерального директора про дiяльнiсть акцiонерного товариства. Вирiшують питання про внесення на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв тих чи iнших питань, розглядають проекти рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, розглядають висновки матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, проводять попереднiй розгляд всiх питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та пiдготовка цих питань до зборiв, здiйснюють всi iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю  АТ.  Вирішення інших питань, що належать до виконавчої компетенції Наглядової ради згідно з законодавством або Статутом Товариства. Гопяк Б.В. - є акціонером товариства, винагороду, в тому числі, в натуральній формі не отримував.  Стаж роботи 32 роки. Обiймав посади останні 5 років - заступник генерального директора. Посади на iнших пiдприємствах: 1.ТОВ Пульсар-Захiд, заступник генерального директора. Мiсце знаходження пiдприємства: м.Рiвне, вул. Фабрична, 2. 2.ТзОВ "Перша Рiвненська компанiя", заступник директора. Мiсце знаходження пiдприємства: м.Рiвне вул. Фабрична, 2. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

1) посада*
Голова ревізійної комісії, заступник головного бухгалтера
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Строгонова Ганна Юрiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СР, 784808, 04.01.2011, Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області
4) рік народження***
1954
5) освіта***
Середня спеціальна, Рівненський сільськогосподарський технікум
6) стаж роботи (років)***
43
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***
ПАТ "Рівненська фабрика нетканих матеріалів",  заступник головного бухгалтера
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.04.2016, 5 років
9) опис
Голова ревізійної комісії: 1. організовує роботу ревізійної комісії; 2. скликає засідання ревізійної комісії та головує н них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань ревізійної комсії; 3. доповідає про результати проведених ревізійною комісією перевірок загальним зборам акціонерів та наглядовій раді Товариства. Посадовій особі виплачена винагорода, винагороду в натуральній формі не отримувала. Стаж роботи 43 роки. Обiймала посади останні 5 років - заступника головного бухгалтера. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посадова особа Строгонова Г.Ю. є акціонером Товариства.

1) посада*
Член ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Хмуринська Оксана Юріївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МЮ, 261062, 03.06.2011, Рівненський МУ УМВС України в Рівненській області
4) рік народження***
1976
5) освіта***
Вища, Рівненський державний технічний універсистет водного господарства та природокористування
6) стаж роботи (років)***
25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***
ПАТ "Рівненська фабрика нетканих матеріалів", заступник головного бухгалтера
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.04.2016, 5 років
9) опис
Члени ревізійної комісії: 1. Проводять перевірки фінансово господарської діяльності Товариства; 2. складають висновки за підсумками перевірок; 3. здійснюють контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій ревізійної комісії щодо іх усунення. Посадовій особі виплачена нагорода, винагороду в натуральній формі не отримувала, Стаж роботи - 25 років, останні 5 років обіймала посади: заступника головного бухгалтера. Непогашеної судимості за посадові та корисліві злочине не має, акціями емітента не володіє, посад на інших підприємствах не обіймає.

1) посада*
Член ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чиж Тамара Володимирівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СР, 425056, 10.06.1998, Рівненський МУ УМВС України в Рівненській області
4) рік народження***
1959
5) освіта***
Вища, Київський технологічний інститут легкої промисловості м.Київ
6) стаж роботи (років)***
40
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***
ПАТ "Рівненська фабрика нетканих матеріалів", заступник начальника ПЕВ
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.04.2016, 5 років
9) опис
Члени ревізійної комісії: 1. Проводять перевірки фінансово господарської діяльності Товариства; 2. складають вичсновки за підсумками перевірок; 3. здійснюють контроль за усуненням виявлених під час пекревірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій ревізійної комісії щодо іх усунення. Посадовій особі виплачена нагорода, винагороду в натуральній формі не отримувала, Стаж роботи - 40 років, останні 5 років обіймала посади: заступника начальника ПЕВ. Непогашеної судимості за посадові та корисліві злочине не має, посад на інших підприємствах не обіймає. Посадова особа Чиж Т.В. є акціонером Товариства.

1) посада*
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лещішина Світлана Петрівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СР, 526633, 12.01.1999, Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області
4) рік народження***
1961
5) освіта***
Вища. Київський межгалузевий інститут управління
6) стаж роботи (років)***
38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***
ПАТ "Рівненська фабрика нетканих матеріалів" -  головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
04.10.2006, безстроково
9) опис
Головний бухгалтер органiзовує ведення бухгалтерського облiку та звiтностi АТ . Винагороду отримує згідно штатного розпису. Винагороду в натуральній формі не отримувала.  Стаж роботи 38 років. Обiймала посади останні 5 років:  головний бухгалтер. Посади на iнших пiдприємствах: 1.Дочірнє підприємство  "Тек-Стиль" Відкритого акціонерного товариства "Рівненська фабрика нетканих матеріалів" головний бухгалтер. Мiсце знаходження пiдприємства: м.Рiвне вул. Фабрична, 2. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посадова особа Лещишина С.П. є акціонером Товармства.

1) посада*
Корпоративний секретар
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Петрова Наталія Петрівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МН, 805447, 08.11.2005, МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області
4) рік народження***
1983
5) освіта***
Вища
6) стаж роботи (років)***
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***
ПАТ "Рівненська фабрика неткантх матеріалів" - начальник юридичного відділу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.04.2016, згідно угоди
9) опис
На засіданні Наглядової ради (Протокол № 5 від 29.04.2016р.) було прийняте рішення та  введена посада корпоративного секретаря на яку була призначена Петрова Н.П.(паспорт МН 805447 08.11.2005 МВД Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області), яка акціями емітента не володіє, Посадовій особі виплачена винагорода, винагороду в натуральній формі не отримувала, обіймає посаду начальника юридичного відділу ПрАТ "Рівненська фабрика неткантх матеріалі" , непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Контактний телефон (0352)24-73-86

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** 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.
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
Кількість акцій (штук)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій





прості іменні
прості на пред'явника
привілейовані іменні
привілейовані на пред'явника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Генеральний директор
Корольов Олександр Миколайович
СР, 197152, 18.03.1997, Острозьким МРВ УМВС  України в Рiвненськiй областi
0
0,000000
0
0
0
0
Голова Наглядової ради
Корягин Валерiй Iванович
45 03, 118062, 26.07.2002, "проспект Вернадського" УВД ЗАО г. Москва
536245
11,332611
536245
0
0
0
Член Наглядової ради
Прищепа Вiктор Петрович
СР, 065522, 26.03.1996, Рiвненським МУ УМВС України в Рiвненської областi
100
0,002113
100
0
0
0
Член Наглядової ради
Джурко Георгiй Миколайович
СН, 852485, 28.07.1998, Радянським РУ МУ МВС України м. Київ
0
0,000000
0
0
0
0
Член Наглядової ради
Бiлявський Володимир Васильович
СР, 647965, 21.12.1999, Рiвненським МУ УМВС України в Рiвненськiй областi
4
0,000085
4
0
0
0
Член Наглядової ради
Гапяк Богдан Володимирович
СР, 179680, 28.02.1992, Рiвненським МУ УМВС України в Рiвненськiй областi
100
0,002113
100
0
0
0
Голова ревізійної комісії, заступник головного бухгалтера
Строгонова Ганна Юрiївна
СР, 784808, 04.01.2011, Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області
315
0,006657
315
0
0
0
Член ревізійної комісії
Хмуринська Оксана Юріївна
МЮ, 261062, 03.06.2011, Рівненський МУ УМВС України в Рівненській області
0
0,000000
0
0
0
0
Член ревізійної комісії
Чиж Тамара Володимирівна
СР, 425056, 10.06.1998, Рівненський МУ УМВС України в Рівненській області
315
0,006657
315
0
0
0
Головний бухгалтер
Лещішина Світлана Петрівна
СР, 526633, 12.01.1999, Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області
315
0,006657
315
0
0
0
Корпоративний секретар
Петрова Наталія Петрівна
МН, 805447, 08.11.2005, МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області
0
0,000000
0
0
0
0
Усього
537394
11,356893
537394
0
0
0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
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VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Кількість акцій (штук)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій






прості іменні
прості на пред'явника
привілейовані іменні
привілейовані на пред'явника
Товариство з обмеженою відповідальністю "Перша Рівненська компанія"
35776715
33016, Рівненська, -, м.Рівне, Фабрична, 2
2886444
61,000005
66,600000
2886444
0
0
0
Товариство з обмеженою відповідальністю  "Три Д"
21587073
01015, Київська, -, м.Київ, Січневого повстання. 21
613355
12,962198
14,150000
613355
0
0
0
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи*
Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**
Кількість акцій (штук)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій





прості іменні
прості на пред'явника
привілейовані іменні
привілейовані на пред'явника
Корягин Валерій Іванович
4503, 118062, 26.07.2002, ОВД "Проспект Вернадського" УВД ЗАО г.Москва
536245
11,332611
12,370000
536245
0
0
0
Усього
4036044
85,294814
93,120000
4036044
0
0
0

* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Заповнювати необов'язково.
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VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів
чергові
позачергові
(*)
X

Дата проведення
29.04.2016
Кворум зборів **
96,800000
Опис
Порядок денний:
1.Про погодження рішення Наглядової Ради Товариства про надання повноважень з підрахунку голосів реєстраційній комісії до моменту обрання лічильної комісії. 
2.Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. 
3.Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. 
4.Затвердження регламенту зборів.
5.Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
6.Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
7.Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
8.Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2015 рік.
9.Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.
10.Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, виконавчого органу та  Ревізійної комісії.
11.Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
12.Обрання  членів  Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, уповноваженої на їх підписання.  
13.Внесення змін до Статуту Товариства , шляхом викладення його у новій редакції.
14.Внесення змін до внутрішніх положень Товариства,  шляхом викладення їх  у новій редакції.
                                   
Вирішили:
1. Погодити рішення Наглядової ради Товариства про надання повноважень з підрахунку голосів реєстраційній комісії до моменту обрання лічильної комісії.
2. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії - Нечидюк Надія Олександрівна, члени комісії: Новак Світлана Володимирівна,  Вечер Лілія Сильвестрівна.
3. Обрати Головою зборів - Коберського Володимира Максимовича, Секретарем зборів - Берлінця Олексія Володимировича.
4.Затвердити наступний регламент Зборів:
- час для виступів доповідачів з питань порядку денного загальних зборів акціонерів - до 15 хвилин.
- час для виступів учасників зборів у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 5 хвилин.
- час для відповідей на питання - до 5 хвилин
5. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік затвердити. 
6. Звіт  Наглядової ради Товариства за 2015 рік затвердити. 
7. Звіт  голови Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік затвердити. 
8. Затвердити річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2015 рік
9. Чистий  прибуток, що залишився в розпорядженні Товариства, спрямувати на накопичення нерозподіленого  прибутку.
10. Діяльність органів управління Товариства у 2015 році, за результатами розгляду наданих звітів, визнати задовільною.
11. Повноваження членів Ревізійної комісії, обраних Загальними зборами акціонерів 29.03.2011 року, припинити.
12.    	Результати кумулятивного голосування 
Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата 	Кількість отриманих голосів
Строгонова Ганна  Юріївна	4 504 136
Хмуринська Оксана Юріївна	4 027 429
Чиж Тамара Володимирівна  	3 667 494 
Мосійчук Василь Валентинович	391 818
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 
	Рішення прийнято. 
	За результатами голосування членами Ревізійної комісії обрано:
	Строгонову Ганну  Юріївну;
	Хмуринську Оксану Юріївну;
	Чиж Тамару Володимирівну.  
1.Затвердити умови договорів , що укладатимуться з членами Ревізійної комісії .
2. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
13.1. Внести зміни до Статуту Товариства , змінивши тип і найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства "Рівненська фабрика нетканих матеріалів"  у Приватне акціонерне товариство "Рівненська фабрика нетканих матеріалів". 
13.2.  Викласти Статут  Товариства у новій редакції, згідно вимог законодавства з урахуванням зміни типу та найменування Товариства.
13.3. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів.
13.4. Уповноважити  Генерального директора Товариства на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з реєстрацією нової редакції Статуту.
14.1. Внести зміни до Положення про Загальні збори Товариства, шляхом викладення у новій редакції.
14.2. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення у новій редакції.
14.3. Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства, шляхом викладення у новій редакції.
14.4. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати внутрішні положення Товариства у новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів.
По всім питанням (крім 12-го комулятивне голосування) рішення прийняті 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.
Пропозиції до переліку питань порядку денного не надходили.
Позачергові збори не скликались та не проводились.

* Поставити помітку 'Х' у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
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X. Відомості про цінні папери емітента


1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Міжнародний ідентифікаційний номер
Тип цінного папера
Форма існування та форма випуску
Номінальна вартість (грн.)
Кількість акцій (штук)
Загальна номінальна вартість (грн.)
Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
30.05.2011
46/17/1/11
Рівненське  ТУ ДКЦПФР
UA 4000122543
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
0,05
4731875
236593,75
100,000000
Опис
Організована торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх ринках не здійснюється. Цінні папери до лістінгу фондових бірж не включені. Додаткова емісія цінних паперів у 2016 році не проводилась. Акції розміщені в повному обсязі. Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів (Протокол № 1 від 29.04.2016 р.) було змінено найменування товариства з ПАТ "Рівненська фабрика нетканих матеріалів" на ПрАТ "Рівненська фабрика нетканих матеріалів". У зв'язку з цим Західним територіальним управлінням НКЦПФР 07.06.2016 року емітенту було видано свідоцтво про реєстраці. випуску акцій №46/17/1/11
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XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів 
Власні основні засоби (тис. грн.) 
Орендовані основні засоби (тис. грн.) 
Основні засоби, всього (тис. грн.) 

на початок періоду 
на кінець періоду
на початок періоду 
на кінець періоду 
на початок періоду 
на кінець періоду 
1
3
4
5
6
7
8
1. Виробничого призначення: 
45595
42921
0
0
45595
42921
будівлі та споруди
29978
28782


29978
28782
машини та обладнання
13137
11699


13137
11699
транспортні засоби




0
0
земельні ділянки




0
0
інші
2480
2440


2480
2440
2. Невиробничого призначення: 
867
836
0
0
867
836
будівлі та споруди
867
836


867
836
машини та обладнання




0
0
транспортні засоби




0
0
земельні ділянки




0
0
інвестиційна нерухомість




0
0
інші




0
0
Усього 
46462
43757
0
0
46462
43757
Опис
Основні засоби призначені для господарської діяльності. Будівлі і споруди вводились в експлуатацію починаючи з 1970 року, початкова вартість 115260 тис.грн., знос 85642 тис.грн., ступінь зносу 74,30%. Транспортні засоби: початкова вартість 277,0 тис.грн., знос 277,0 тис.грн. ступінь зносу 100 % Машини та обладнання вводились в експлуатацію з 1971 року, оновлювались на протязі всього періоду. Початкова вартість 29518 тис.грн., знос 17819 тис.грн., ступінь зносу - 60,37%  Інструменти, прилади, інвентар, вводились в експлкатацію починаючи з 1971 року та оновлювались на протязі всього періоду. Початкова вартість 376 тис.грн., знос 344 тис.грн. ступінь зносу - 91,49% . Інші основні засоби: початкова вартість 25 тис.грн., знос - 15 тис.грн., ступінь зносу - 60%.  Крім того, в складі основних засобів (капітальні інвестиції) Початкова вартість на початок періоду 2398 тис.грн., на кінець періоду  2398 тис.грн. Земельну ділянку Товариство обліковує позабалансом за нормативно грошовою оцінкою. Товариству надано право постійного користування землею (Державний акт на право постійного користування)
Фактично земля у власності держави, Товариство володіє двома правами - володіння і користування. Обмежень на використання майна емітент не має.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
1
2
3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.) 
33699
30695
Статутний капітал (тис. грн.) 
237
237
Скоригований статутний капітал (тис. грн.) 
237
237
Опис
Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов`язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.
Висновок
Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 33462 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 33462 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

3. Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов'язань
Дата виникнення
Непогашена частина боргу (тис. грн.)
Відсоток за користування коштами (відсоток річних)
Дата погашення
Кредити банку
X
0,00
X
X
у тому числі:




Зобов'язання за цінними паперами
X
0,00
X
X
у тому числі:




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

X
X
за векселями (всього)
X

X
X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):
X
0,00
X
X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):
X
0,00
X
X
Податкові зобов'язання
X
796,00
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0,00
X
X
Інші зобов'язання
X
34748,00
X
X
Усього зобов'язань
X
35544,00
X
X
Опис
Кредити банків, забов'язання за цінними паперами,  за облігаціями,  за іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОН та іншими цінними паперами ( В т.ч. за похідними цінними паперами) , фінансова допомога на зворотній основі - відсутні.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п
Основний вид продукції*
Обсяг виробництва
Обсяг реалізованої продукції


у натуральній формі (фізична од. вим.**)
у грошовій формі (тис. грн.)
у відсотках до всієї виробленої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**)
у грошовій формі (тис. грн.)
у відсотках до всієї реалізованої продукції
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Голкопробивні геотекстильні полотна
2893,3 тис.м2
20499,00
36,400000
2523,3
14150,10
26,280000
2
Голкопробивне для меблів "Меблін"
425,4 тис.м п
2876,00
5,100000
435,05 тис.м п
2828,03
5,250000
3
Полотно неткане меблеве
2115,5 тис.м п
10712,00
19,000000
1516,84 тис.м п
10491,97
19,480000
4
Голкопробивні ШМ
270,0 тис.м2
5474,00
9,700000
249,12 тис.м2
4912,77
9,120000

* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п
Склад витрат*
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1
2
3
1
Матеріальні витрати
68,880000
2
Витрати на оплату праці
21,600000

* Зазначаються витрати, які складають більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події
Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Вид інформації
1
2
3
29.04.2016
29.04.2016
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
ТОВ аудиторська фірма - "Інформ-Дельта-Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)
31710855
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
33013 м.Рівне, проспект Миру, 12/8
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
2776 30.11.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
- - - 01.01.1900 01.01.1900
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності
2016
Думка аудитора***
умовно-позитивна
 
* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
 
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.
 
*** Зазначається: "безумовно-позитивна", "умовно-позитивна", "негативна" або "відмова від висловлення думки".
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII


Інформація про стан корпоративного управління
Загальні збори акціонерів
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
Рік
Кількість зборів, усього
У тому числі позачергових
1
2014
1
0
2
2015
1
0
3
2016
1
0
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так (*)
Ні (*)
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
X

Акціонери 

X
Депозитарна установа

X
Інше (запишіть)
д/в
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так (*)
Ні (*)
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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

Так (*)
Ні (*)
Підняттям карток

X
Бюлетенями (таємне голосування)
X

Підняттям рук

X
Інше (запишіть)
д/в
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так (*)
Ні (*)
Реорганізація

X
Додатковий випуск акцій

X
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)
не скликались
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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

Органи управління
Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:
5
членів наглядової ради - акціонерів
4
членів наглядової ради - представників акціонерів
1
членів наглядової ради - незалежних директорів
0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
1
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
3
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
1
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
0
Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так (*)
Ні (*)
Складу

X
Організації

X
Діяльності

X
Інші (запишіть)
не проводила
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань
д/в
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?
5
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так (*)
Ні (*)
Стратегічного планування

X
Аудиторський

X
З питань призначень і винагород

X
Інвестиційний

X
Інше (запишіть)
комітети не створювались
Інше (запишіть)

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності
д/в
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)
так
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так (*)
Ні (*)
Винагорода є фіксованою сумою

X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X

Інше (запишіть)
д/в
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так (*)
Ні (*)
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X
Знання у сфері фінансів і менеджменту

X
Особисті якості (чесність, відповідальність)

X
Відсутність конфлікту інтересів
X

Граничний вік

X
Відсутні будь-які вимоги

X
Інше (запишіть)
д/в
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так (*)
Ні (*)
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена
X

Інше (запишіть)
д/в
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)
так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії (осіб)
3
скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?
1
Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань (*)

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)
Так
Ні
Ні
Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) 
Так
Ні
Ні
Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету
Так
Ні
Ні
Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу
Так
Ні
Ні
Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради
Так
Ні
Ні
Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії
Так
Ні
Ні
Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу
Ні
Так
Ні
Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради
Так
Ні
Ні
Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу
Ні
Ні
Ні
Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
Так
Ні
Ні
Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій 
Так
Ні
Ні
Ні
Затвердження зовнішнього аудитора
Ні
Так
Ні
Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів 
Ні
Ні
Ні
Так
* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)
так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов`язаних з нею осіб та обов`язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)
так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так (*)
Ні (*)
Положення про загальні збори акціонерів  
X

Положення про наглядову раду 
X

Положення про виконавчий орган

X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства 

X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
X

Положення про акції акціонерного товариства 

X
Положення про порядок розподілу прибутку 

X
Інше (запишіть) 
про корпоративного секретаря - так
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства (*)?

Інформація розповсюджується на загальних зборах
Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві
Копії документів надаються на запит акціонера
Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності 
Так
Так
Так
Так
Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу 
Так
Так
Так
Ні
Так
Інформація про склад органів управління товариства 
Так
Так
Так
Так
Так
Статут та внутрішні документи 
Ні
Ні
Так
Так
Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення 
Ні
Ні
Так
Так
Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства 
Ні
Ні
Так
Так
Ні
* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)
так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так (*)
Ні (*)
Не проводились взагалі

X
Менше ніж раз на рік 

X
Раз на рік 
X

Частіше ніж раз на рік 

X
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

Так (*)
Ні (*)
Загальні збори акціонерів

X
Наглядова рада
X

Виконавчий орган

X
Інше (запишіть)
д/в
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)
ні
З якої причини було змінено аудитора?

Так (*)
Ні (*)
Не задовольняв професійний рівень 

X
Не задовольняли умови угоди з аудитором

X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів 

X
Інше (запишіть)
Аудиторська фірма не змінювалась
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?

Так (*)
Ні (*)
Ревізійна комісія (ревізор)
X

Наглядова рада 

X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X
Стороння компанія або сторонній консультант

X
Перевірки не проводились 

X
Інше (запишіть)
д/в
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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

Так (*)
Ні (*)
З власнї ініціативи 
X

За дорученням загальних зборів 

X
За дорученням наглядової ради

X
За зверненням виконавчого органу

X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X
Інше (запишіть)
д/в
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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



Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так (*)
Ні (*)
Випуск акцій

X
Випуск депозитарних розписок

X
Випуск облігацій

X
Кредити банків
X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X
Інше (запишіть)
д/в
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились
Х
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)
ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)
ні
Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)
ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:
01.01.1900
яким органом управління прийнятий:
д/в
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)
ні
укажіть яким чином його оприлюднено:
д/в
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року 
д/в

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.


2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.


3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.


4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.


5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.


6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.


7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.


8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.


9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.


10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.


11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).


12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності


кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі


перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року


випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора


ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років


стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.


13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг


прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги


стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)


наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.



* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII


коди
Дата (рік, місяць, число)
17
01
01
Підприємство
Приватне акціонерне товариство "Рівненська фабрика нетканих матеріалів"
за ЄДРПОУ
00306644
Територія

за КОАТУУ
5610100000
Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності
Виробництво нетканих текстильних матеріалів та виробів з них
за КВЕД
13.95
Середня кількість працівників, осіб (1)
375


Адреса, телефон:
33016, Рівненська, -, м.Рівне, Фабрична, 2 (0362) 247517

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

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


за міжнародними стандартами фінансової звітності
v


Баланс
(Звіт про фінансовий стан)

На 31.12.2016

Форма № 1
Код за ДКУД
1801001

Актив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1
2
3
4
5
I. Необоротні активи




Нематеріальні активи
1000
19
6
68
первісна вартість
1001
59
52
114
накопичена амортизація
1002
(40)
(46)
(46)
Незавершені капітальні інвестиції
1005



Основні засоби
1010
46462
43757
56005
первісна вартість
1011
148737
147854
148577
знос
1012
(102275)
(104097)
(92572)
Інвестиційна нерухомість
1015
208
197

Первісна вартість інвестиційної нерухомості
1016
208
197

Знос інвестиційної нерухомості
1017



Довгострокові біологічні активи
1020



Первісна вартість довгострокових біологічних активів
1021



Первісна вартість довгострокових біологічних активів
1022



Довгострокові фінансові інвестиції:




які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030



інші фінансові інвестиції
1035
4860
4860

Довгострокова дебіторська заборгованість
1040



Відстрочені податкові активи
1045



Гудвіл
1050



Відстрочені аквізиційні витрати
1060



Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
1065



Інші необоротні активи
1090



Усього за розділом I
1095
51549
48820
56073
II. Оборотні активи




Запаси
1100
14351
12221
22430
- виробничі запаси
1101
14351
12221

- незавершене виробництво
1102



- готова продукція
1103



- товари
1104



Поточні біологічні активи
1110



Депозити перестрахування
1115



Векселі одержані
1120



Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
1125
2040
7525
20573
Дебіторська заборгованість за розрахунками:




за виданими авансами
1130
392
59
65
з бюджетом
1135
35


- у тому числі з податку на прибуток
1136



Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
1140



Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків
1145



Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
11
50
8
Поточні фінансові інвестиції
1160



Гроші та їх еквіваленти
1165
612
332
4
- готівка
1166



- рахунки в банках
1167
612
332

Витрати майбутніх періодів
1170
13
16
7
Частка перестраховика у страхових резервах
1180



- в резервах довгострокових зобов'язань
1181



- в резервах збитків або резервах належних виплат
1182



- в резервах незароблених премій
1183



- в інших страхових резервах
1184



Інші оборотні активи
1190
57
220
120
Усього за розділом II
1195
17511
20423
43207
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200



Баланс
1300
69060
69243
99280
Пасив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1
2
3
4
5
I. Власний капітал




Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
237
237
237
Капітал у дооцінках
1405



Додатковий капітал
1410



- емісійний дохід
1411



- накопичені курсові різниці
1412



Резервний капітал
1415



Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
30458
33462
19281
Неоплачений капітал
1425



Вилучений капітал
1430



Інші резерви
1435



Усього за розділом I
1495
30695
33699
19518
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення




Відстрочені податкові зобов'язання
1500



Пенсійні зобов'язання
1505



Довгострокові кредити банків
1510


27460
Інші довгострокові зобов'язання
1515
689

6346
Довгострокові забезпечення
1520



- довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521



Цільове фінансування
1525
4

740
- благодійна допомога
1526



Страхові резерви
1530



- резерв довгострокових зобов'язань
1531



- резерв збитків або резерв належних виплат
1532



- резерв незароблених премій
1533



- інші страхові резерви
1534



Інвестиційні контракти
1535



Призовий фонд
1540



Резерв на виплату джек-поту
1545



Усього за розділом II
1595
693

34546
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення




Короткострокові кредити банків
1600



Векселі видані
1605


455
Поточна кредиторська заборгованість за:




довгостроковими зобов'язаннями
1610
6612


товари, роботи, послуги
1615
21721
23622
39578
розрахунками з бюджетом
1620
894
796
1337
- у тому числі з податку на прибуток
1621
476
578

розрахунками зі страхування
1625
1043
617
442
розрахунками з оплати праці
1630
433
810
1247
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
1635
340
638
403
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками
1640



Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків
1645



Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю
1650



Поточні забезпечення
1660
914
1060
216
Доходи майбутніх періодів
1665
1855
1524

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670



Інші поточні зобов'язання
1690
3860
6477
1538
Усього за розділом IІІ
1695
37672
35544
45216
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700



V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800



Баланс
1900
69060
69243
99280

(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.
Примітки:
д/в
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коди
Дата (рік, місяць, число)
17
01
01
Підприємство
Приватне акціонерне товариство "Рівненська фабрика нетканих матеріалів"
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Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)

За 2016 р.

Форма № 2
Код за ДКУД
1801003

І. Фінансові результати
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2000
56554
58932
Чисті зароблені страхові премії
2010
0
0
Премії підписані, валова сума
2011


Премії, передані у перестрахування
2012


Зміна резерву незароблених премій, валова сума
2013


Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
2014


Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
2050
(49336)
(54700)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
2070


Валовий:



прибуток
2090
7218
4232
збиток
2095


Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань
2105


Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
2110


- зміна інших страхових резервів, валова сума
2111


- зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
2112


Інші операційні доходи
2120
7700
5664
- дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2121


- дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2122


Адміністративні витрати
2130
(6077)
(8573)
Витрати на збут
2150
(1492)
(4115)
Інші операційні витрати
2180
(5052)
(3402)
- витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2181


- витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2182


Фінансовий результат від операційної діяльності:



прибуток
2190
2297

збиток
2195

(6194)
Дохід від участі в капіталі
2200


Інші фінансові доходи
2220


Інші доходи
2240
1293
11373
- дохід від  благодійної допомоги
2241


Фінансові витрати
2250
(2)
(31)
Втрати від участі в капіталі
2255


Інші витрати
2270
(5)
(74)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
2275


Фінансовий результат до оподаткування:



прибуток
2290
3583
5074
збиток
2295


Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
-579
-843
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
2305


Чистий фінансовий результат:



прибуток
2350
3004
4231
збиток
2355


II. Сукупний дохід
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400


Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405


Накопичені курсові різниці
2410


Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств
2415


Інший сукупний дохід
2445


Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
0
0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом
2455


Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
0
0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
3004
4231
III. Елементи операційних витрат
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Матеріальні затрати
2500
41648
41782
Витрати на оплату праці
2505
13089
11567
Відрахування на соціальні заходи
2510
2994
4495
Амортизація
2515
2887
3605
Інші операційні витрати
2520
3638
2759
Разом
2550
64256
64208
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Стаття
Код рядка
За звітній період
За попередній період
1
2
3
4
Середньорічна кількість простих акцій
2600
4731875
4731875
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
2605
4731875
4731875
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
0,6348
0,8942
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2615
0,6348
0,8942
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0
0

Примітки:
д/в
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коди
Дата (рік, місяць, число)
17
01
01
Підприємство
Приватне акціонерне товариство "Рівненська фабрика нетканих матеріалів"
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Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2016 р.

Форма № 3
Код за ДКУД
1801004

Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності



Надходження від:



Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000
60234
58137
Повернення податків і зборів
3005


у тому числі податку на додану вартість
3006


Цільового фінансування
3010
3
55
Надходження від отримання субсидій, дотацій
3011
3
12
Надходження авансів від покупців і замовників
3015
2769

Надходження від повернення авансів
3020


Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
3025


Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
3035


Надходження від операційної оренди
3040
1245
1072
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
3045


Надходження від страхових премій
3050


Надходження фінансових установ від повернення позик
3055


Інші надходження
3095
295
708
Витрачання на оплату:



Товарів (робіт, послуг)
3100
(41834)
(32475)
Праці
3105
(10288)
(11403)
Відрахувань на соціальні заходи
3110
(3844)
(5614)
Зобов'язань з податків і зборів
3115
(8940)
(7144)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
3116
(924)
(587)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість
3117
(3868)
(3761)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів
3118
(4148)
(2796)
Витрачання на оплату авансів
3135


Витрачання на оплату повернення авансів
3140


Витрачання на оплату цільових внесків
3145


Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами
3150


Витрачання фінансових установ на надання позик
3155


Інші витрачання
3190
(350)
(1917)
Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195
(710)
1419
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності



Надходження від реалізації:



фінансових інвестицій
3200


необоротних активів
3205
1470
851
Надходження від отриманих:



відсотків
3215


дивідендів
3220


Надходження від деривативів
3225


Надходження від погашення позик
3230


Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3235


Інші надходження
3250


Витрачання на придбання:



фінансових інвестицій
3255


необоротних активів
3260
(160)
(292)
Виплати за деривативами
3270


Витрачання на надання позик
3275


Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3280


Інші платежі
3290


Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
3295
1310
559
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності



Надходження від:



Власного капіталу
3300


Отримання позик
3305

100
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
3310


Інші надходження
3340


Витрачання на:



Викуп власних акцій
3345


Погашення позик
3350
(838)
(1462)
Сплату дивідендів
3355


Витрачання на сплату відсотків
3360
(2)
(31)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
3365


Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
3370


Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах
3375


Інші платежі
3390


Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3395
(840)
(1393)
Чистий рух грошових коштів за звітний період
3400
(240)
585
Залишок коштів на початок року
3405
612
27
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
(40)

Залишок коштів на кінець року
3415
332
612

Примітки:
д/в
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коди
Дата (рік, місяць, число)
17
01
01
Підприємство
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Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

За 2016 р.

Форма № 3-н
Код за ДКУД
1801006

Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року


надходження
видаток
надходження
видаток
1
2
3
4
5
6
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності





Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування
3500




Коригування на:





амортизацію необоротних активів
3505

X

X
збільшення (зменшення) забезпечень
3510




збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць
3515




збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій
3520




Прибуток (збиток) від участі в капіталі
3521




Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання
3522




Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття
3523




Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій
3524




Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів
3526




Фінансові витрати
3540
X

X

Зменшення (збільшення) оборотних активів
3550




- збільшення (зменшення) запасів
3551




- збільшення (зменшення) поточних біологічних активів
3552




- збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги
3553




- зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості
3554




- зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів
3556




- зменшення (збільшення) інших оборотних активів
3557




Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань
3560




- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги
3561




- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом
3562




- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування
3563




- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці
3564




- збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів
3566




- збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань
3567




Грошові кошти від операційної діяльності
3570




Сплачений податок на прибуток
3580
X

X

Сплачені відсотки
3585
X

X

Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195




II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності





Надходження від реалізації:





фінансових інвестицій
3200

X

X
необоротних активів
3205

X

X
Надходження від отриманих:





відсотків
3215

X

X
дивідендів
3220

X

X
Надходження від деривативів
3225

X

X
Надходження від погашення позик
3230




Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3235




Інші надходження
3250

X

X
Витрачання на придбання:





фінансових інвестицій
3255
X

X

необоротних активів
3260
X

X

Виплати за деривативами
3270
X

X

Витрачання на надання позик
3275

X

X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3280

X

X
Інші платежі
3290
X

X

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
3295




III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності





Надходження від:





Власного капіталу
3300

X

X
Отримання позик
3305

X

X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
3310

X

X
Інші надходження
3340

X

X
Витрачання на:





Викуп власних акцій
3345
X

X

Погашення позик
3350
X

X

Сплату дивідендів
3355
X

X

Cплату відсотків
3360
X

X

Cплату заборгованості з фінансової оренди
3365
X

X

Придбання частки в дочірньому підприємстві
3370
X

X

Виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах
3375
X

X

Інші платежі
3390
X

X

Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3395




Чистий рух грошових коштів за звітний період
3400




Залишок коштів на початок року
3405

X

X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410




Залишок коштів на кінець року
3415
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коди
Дата (рік, місяць, число)
17
01
01
Підприємство
Приватне акціонерне товариство "Рівненська фабрика нетканих матеріалів"
за ЄДРПОУ
00306644

найменування



Звіт про власний капітал

За 2016 р.

Форма № 4
Код за ДКУД
1801005

Стаття
Код рядка
Зареєстрований (пайовий) капітал
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Всього
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Залишок на початок року
4000
237



30458


30695
Коригування:









Зміна облікової політики
4005







0
Виправлення помилок
4010







0
Інші зміни
4090







0
Скоригований залишок на початок року
4095
237
0
0
0
30458
0
0
30695
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
4100




3004


3004
Інший сукупний дохід за звітний період
4110







0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
4111







0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
4112







0
Накопичені курсові різниці
4113







0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств
4114







0
Інший сукупний дохід
4116







0
Розподіл прибутку:









Виплати власникам (дивіденди)
4200







0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу
4205







0
Відрахування до резервного капіталу
4210







0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства
4215







0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів
4220







0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення
4225







0
Внески учасників:









Внески до капіталу
4240







0
Погашення заборгованості з капіталу
4245







0
Вилучення капіталу:









Викуп акцій (часток)
4260







0
Перепродаж викуплених акцій (часток)
4265







0
Анулювання викуплених акцій (часток)
4270







0
Вилучення частки в капіталі
4275







0
Зменшення номінальної вартості акцій
4280







0
Інші зміни в капіталі
4290







0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві
4291







0
Разом змін у капіталі
4295
0
0
0
0
3004
0
0
3004
Залишок на кінець року
4300
237
0
0
0
33462
0
0
33699

Примітки:
д/в
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Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (примітки)


Назва: Приватне акціонерне товариство "Рівненська фабрика нетканих матеріалів " 
ЄДРПОУ: 00306644
 Рік: 2016 рік

ПРИМІТКИ  ДО    КОНСОЛІДОВАНОЇ  ФІНАНСОВОЇ  ЗВІТНОСТІ, 
СКЛАДЕНОЇ ВІДПОВІДНО ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  

Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2016р. (в тис. грн.)                                                                                          
   1.ЗАГАЛЬНА   ІНФОРМАЦІЯ   ПРО   ПІДПРИЄМСТВ
Приватне акціонерне товариство "Рівненська фабрика нетканих матеріалів" та  його  дочірнє підприємство "Тек-Стиль" відкритого акціонерного товариства "Рівненська фабрика нетканих матеріалів"(разом - Група) є юридичними особами, створені за законодавством України. 
Дочірнє   підприємство  Відкрите  акціонерне  товариство "Тек-Стиль "Рівненська фабрика  нетканих  матеріалів" що  прямо   контролюється  материнською  компанією,                                                                                                                          материнська  компанія   не  вносила  інвестицій  в  статутний  капітал  Дочки,  відповідно  балансова  вартість   інвестиції  є  рівною  нулю. Протягом  фінансового  року   Дочірня  компанія  не    нараховувала  та не сплачувала  дивіденди  Материнській  компанії.
Місцезнаходження  та  юридична адреса  Групи: 
Україна, 33016 , м. Рівне, вул. Фабрична, 2.
Основними видами діяльності Групи є:
  - 13.95  виробництво  текстильних нетканих  матеріалів та виробів із них, крім одягу,
 - 41.20 будівництво житлових та нежитлових будівель,
 - 46.41 оптова торгівля текстильного товарами,
 - 47.99 інші види роздрібної торгівлі поза магазинами,
 -   56.29 постачання інших готових страв.
Група проводить свою діяльність згідно Статуту
 Середня кількість працівників групи станом  на 31.12.2015р.та 31.12.2016р. складала 377 та 375 осіб, відповідно.
  Станом на 31 грудня 2016 та 2015р.р., виходячи з кількості акцій, склад акціонерів незмінний
 (5 юридичних  та 1079 фізичних осіб) є наступним:
   акціонери, що володіють більше 5% акцій:
-  ТзОВ "Перша Рівненська компанія "  61,000005 %   61,000005%
 - ПП "Три Д"                                           12,962198 %      12,962198 %                                                         
-  Корягин Валерій Іванович                    11,332611%      11,332611%
- інші акціонери, що володіють              14,705186%     14,705186%   
менше 5% акцій.
      Згідно Протоколу загальних зборів № 1 від  29.04.2016р.було прийнято рішення про зміну найменування Товариства, а саме: Публічне акціонерне товариство "Рівненська фабрика нетканих матеріалів" перейменовано в Приватне акціонерне товариство "Рівненська фабрика нетканих матеріалів". Державну реєстрацію змін проведено 11.05.2016р. 
2.Основа складання звітності
Консолідована фінансова звітність Групи "складена згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) та Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку (МСБО).
Фінансова звітність за (МСФЗ) складається на основі інформації про активи,зобов'язання, капітал,господарські операції та результати діяльності Групи за даними бухгалтерського обліку шляхом трансформації(компіляції)статей відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.
  Якщо не зазначено інше, ця фінансова звітність складена за принципом історичної вартості.
 Вищезазначена фінансова звітність представлена в тисячах гривень. Гривня є функціональною валютою.
 Складання фінансової звітності вимагає від керівництва використання оцінок і припущень, що впливають на суми зазначені у фінансовій звітності та у примітках до неї. Ці оцінки базуються на інформації, що була відома на момент складання фінансової звітності, за рік  що закінчився 31 грудня 2016 року (включаючи порівняльні суми  за 2015 рік), звіту про сукупні доходи, звіту про власний капітал, звіту про рух грошових коштів фінансовий рік консолідованої компанії співпадає з календарним роком.
 Визначено межу суттєвості при складанні фінансової звітності 1000 гривень.
Операції,  що  виключаються  при  консолідації
 Всі  внутрішньогрупові  сальдо та операції,  в  тому  числі нереалізовані внутрішньогосподарські прибутки,  були виключені при  складанні цієї фінансової  звітності.
     Операції в  іноземній  валюті
  Для цілей бухгалтерського та податкового обліку всіх операцій в іноземній валюті застосовується курс НБУ на початок дня. Курсові різниці визначаються тільки в межах господарської операції. Перерахунок залишків на кінець дня за тими монетарними статтями, за якими здійснювались господарські операції із-за застосуванням курсу НБУ на кінець дня  не проводиться. Перерахунок залишків проводиться на дату балансу.  
       Методологія ведення бухгалтерського обліку  забезпечує безперервність відображення операцій і достовірно відображає оцінку активів, зобов'язань, капіталу в бухгалтерському обліку. Товариство також  забезпечує незмінність правил, якими варто керуватися при виміру, оцінці й реєстрації господарських операцій, визначених в Наказі про облікову політику Товариства
№1/2  від 05 січня 2015 року,змінами та доповненнями.

     3.УМОВИ, В ЯКИХ ПРАЦЮЄ ТОВАРИСТВО, РИЗИКИ ТА ЕКОНОМІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ.
       Група здійснює свою діяльність на території України, економіка якої знаходиться в затяжній кризі, ускладненій військовим конфліктом на сході України та невизнанням Автономної республіки Крим.
     Уряд країни запроваджує жорсткі та непопулярні заходи, а саме запровадження нових податків та зборів, обмеження на готівкові та безготівкові операції з іноземною валютою та інші міри щодо стабілізації економіки. Проведення таких заходів в певній мірі негативно впливає на діяльність Групи, а також недобросовісна конкуренція на ринку торгівлі, контрабандні поставки, високе навантаження оподаткування, недосконалий порядок адміністрування податків, що може привести до штрафних фінансових санкцій, однак  всі тенденції, що можуть вплинути на бізнес та на фінансову і господарську діяльність Групи неможливо передбачити та спрогнозувати.
     Майбутній розвиток української економіки буде залежати від здійснення всіх тих реформ, що
 планує Уряд України,  в усіх галузях  економіки нашої держави. 
     Положення облікової політики, викладені нижче, послідовно застосовувалися до всіх періодів, представлених у даній фінансовій звітності.  

4.ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

НЕОБОРОТНІ АКТИВИ:
нематеріальні  активи 
   При  первісному  визнанню  нематеріальні  активи,  придбані окремо, обліковуються   за  собівартістю.Обліковою політикою підприємства передбачено,  що на дату балансу нематеріальні  активи   відображаються за  історичною  собівартістю , за мінусом накопиченої амортизації (модель собівартості).
На  балансі  підприємства  обліковуються  нематеріальні  активи.                                                                                          
Нематеріальні   активи 	31.12.2016р	31.12.2015р.(Тис.грн.)

Сертифікат відповідності ISO 9001:2008 і ДСТУ ISO 9001:2009
Первісна	             24	24
Знос                            18         9
Балансова вартість 	 6	15
Антивірус Касперського
Первісна                    0	3             
Знос                	0	2
Балансова вартість 	0	1

Ліцензії з вироб.теплової енергії, транспортування теплової енергії
Первісна                    2	2
Знос                 	2	1
Балансова вартість 	0	1                                                                                                                 

Комп'ютерна програма M.E.BOCIS
Первісна	           2	4
Знос 	                       2	3
Балансова вартість 	0	1
Всього:	           6          18  	
   Нарахування  амортизації  здійснюється  за прямолінійним методом. Нематеріальні  активи перевіряються  на  предмет  зменшення   їх  корисності  щорічно. Строки  корисної  експлуатації  нематеріальних  активів  також  переглядаються  на   щорічній  основі  зі здійсненням   необхідних  коригувань  на  перспективній  основі.
Основні  засоби  
     Основнi засоби на пiдприємствi для цiлей облiку класифiкуються i вiдображаються  згiдно МСФЗ 16 "Основнi засоби". Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт.
    Основні засоби   відображаються  за  історичною собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації,  інвестиційна нерухомість яку передано в оперативну оренду - за історичною собівартістю.
  Основними критеріями для розмежування інвестиційної та операційної нерухомості у випадку коли один і той самий об'єкт основних засобів використовується як інвестиційна і як операційна нерухомість визначається за його площею.
   Керівництвом прийнято рішення, щодо не залучення незалежних професійних оцінювачів для визначення справедливої вартості основних засобів, в зв?язку зі скрутним фінансовим  станом Групи.
  При нарахуваннi амортизацiї пiдприємство використовує норми i методи нарахування амортизацiї, передбаченi МСФЗ 16 "Основнi засоби".  Протягом звiтного перiоду методи нарахування амортизацiї були незмiнними. 
 Амортизацію основних засобів підприємство  нараховує із застосуванням прямолінійного методу, який діяв на протязі 2016 року, за яким первісна вартість активу рівномірно зменшується до ліквідаційної вартості протягом строку корисного використання об'єкта.
   Амортизація  нараховується  починаючи  з   наступного   місяця   після  введення  в експлуатацію та  припиняється  з наступного  місяця  після  дати  виведення  з експлуатації. Строки корисного використання та правила нарахування амортизації визначені обліковою політикою Групи.
 Розрахункові строки експлуатації активів є наступними:
            -   будівлі, споруди та передавальні пристрої від 20 до 50 років;
            -   виробниче обладнання від 5 до 15 років;
            -   транспортні засоби від 5 до 7 років
-  інструменти, прилади,інвентар  (меблі )та інше від 4 до 10 років.
 Витрати,  понесені  після  введення  основних засобів  в  експлуатацію   (ремонт,  обслуговування, капітальний ремонт) відображаються у складі  прибутку  або  збитку  у періоді, коли  вони були понесені. 
  У випадку,  коли можна чітко довести, що  зазначені  видатки  призвели  до  збільшення  майбутніх економічних  вигод,   що  очікуються  від  використання  об'єкту  основних  засобів понад  первісно  визначені  технічні   характеристики,  такі  витрати   капіталізуються і  витрати збільшують  вартість основних  засобів.
 На  балансі  Товариства обліковуються основні засоби, а також   об'єкти   соціальної  сфери (будівлі бази  відпочинку, клуб, медичний  пункт),   які  обслуговують працівників  Групи.                                                                       	                                                                   31.12.2016р	31.12.2015р.      (Тис.грн.)
Будівлі та споруди                                                      29618	30845
Машини  та  обладнання                                           11699	13137                                                      
Транспортні  засоби       	                                       0	             0                                                                Інші необоротні активи                                              11                12	  	
Інструменти,  прилади  та  інвентар 	               31	            70	                                                                            Основні засоби не готові до експлуатації	              2398	            2398
Всього:                                                                      43757	              46462
  Земельні ділянки  
Поза балансом   група   обліковує    земельні  ділянки, отримані  в постійне  користування   на  підставі  Державного  акту на  право  постійного користування  землею:
             - площею - 12,46 га  в  м.  Рівне  на  вул. Фабрична,2  для обслуговування будівель та споруд. Згідно витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки з урахуванням індексації,  нормативна  грошова оцінка  складає - 71 722 110,01 грн.

	- площею - 1,24 га.,  Шпанівська сільська Рада, промислова база для обслуговування будівель та споруд, згідно витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку,  складає  - 1965118 грн.
	- площею - 0,97 га., Олександрійська сільська Рада, для ведення  підсобного господарства,  грошова   оцінка   - 31406 грн.
	- площею - 0,7148га., Великожитинська  сільська Рада, промислова база,  грошова   оцінка  - 31406грн.
Формально  така  земля  знаходиться  у  власності  держави,  але   фактично її "користувач" володіє  двома  правами -  володіння і  користування.
    Право  постійного користування   землею є  нематеріальним  активом. На даний час питання  не  визначено на законодавчому  рівні. 
б)  В 2009 році (договір б/н від 31.08.2009р.)отримано  в  операційну  оренду  земельну ділянку, категорія - землі рекреаційного призначення,   строком  на  5 років,  загальною  площею  0,20 га, на земельній ділянці знаходиться об?єкт нерухомого майна - майновий комплекс бази відпочинку. Територія Кустинська сільська Рада Рівненського району, Рівненської області.  Додатковою угодою від 25.12.2014р., дію договору оренди земельної ділянки від 31.08.2009р. продовжено на 20 років.
     Основні  засоби, не  готові  до експлуатації  (Тис. Грн.)
- капітальні  інвестиції	                                              2016 рік	2015 рік
- блок складів, естакада	                                                        10	10
- блок цехів товарів народного споживання	                  1240	1240
- мережі для подачі води на вироб-чі та господ. потреби         43	43
- насосна станція з резервуаром	                                          145	145
- очисні споруди латексу	                                                        94	94
- ремонтно-будівельний цех                                                        105	105
- гаражі з приміщенням пожежного депо                            	8	8
- трубопроводи опалення	                                                        52	52
- фінський модуль	                                                                   49	49
- огорожа  по периметру території фабрики	                    44	44
- склад латексу	                                                                    52	52
Всього:	                                                                           1842	1842
          Незавершене будівництво не амортизується до моменту закінчення будівництва  відповідних активів і вводу їх в експлуатацію. 
Інвестиційна   нерухомість
       Інвестиційна нерухомість представлена складськими  приміщеннями  та частиною приміщення гаража,  які  не  можна  розмежувати  від  приміщень  зайнятих  власником. Інвестиційна нерухомість утримується  з метою отримання доходу від оренди .
Інвестиційна  нерухомість загальною балансовою  вартістю 197,0 тис. грн.                                                                                                  Об'єкти  з  нульовою  балансовою  вартістю 
       В складі  основних  засобів  обліковується  обладнання    яке повністю  замортизовано (нульова  балансова  вартість),   але  продовжує  використовуватися в  господарській  діяльності  підприємства:
первісна вартість обладнання  - 9168,0 тис. грн.,  знос - 9168,0 тис. грн. Зазначені  об'єкти  складають обладнання, прилади, інструменти,  інвентар. Групою прийнято рішення про не залучення професійних експертів для проведення оцінки даного обладнання, в зв'язку з фінансовими труднощами  та відсутністю аналогів на ринку(обладнання застаріле, початок експлуатації в деяких з 1980р.), також прийнято рішення про подальшу експлуатацію вищевказаних основних засобів.
 
      Бібліотечні  фонди 
      Обліковується  технічна  та  спеціалізована   література,  яка  є  інтелектуальним  надбанням   протягом  багатьох  років та  використовується  в  господарській  діяльності  підприємства. 
Знос нараховується  100% вартості в першому місяці використання об'єкта.
(Тис. грн. )
Бібліотечні  фонди	31.12.2016	31.12.2015
Первісна  вартість	              3	3
Знос 	                                     3	3
Балансова вартість	             0	0
         Бібліотечний  фонд  слід  враховувати  як  нематеріальний  актив,  якщо  знання, які включені  в  книги,  визначають  домінуючу  характеристику  даного  активу  і  його  вартості,  в  порівнянні   з  матеріальною природою  відповідного  носія (паперу).Справедлива  оцінка бібліотечного  фонду  на  дату  балансу  не  проводилася.
     Малоцінні необоротні матеріальні активи
        Малоцінні необоротні матеріальні активи амортизуються 100 % при введенні в експлуатацію. У  фінансовій  звітності  зазначені  об'єкти  не  відображені.                                                                     
Малоцінні необоротні матеріальні активи	31.12.2016	31.12.2015           (Тис.грн.)
 Первісна  вартість                                                   	732	666
 Знос 	                                                                                    732	666
Балансова вартість	                                                                 0	0
    Фінансові інвестиції                          
        Фінансові інвестиції обліковуються відповідно до МСБО 32 і 39.
Дані інвестиції є (інвестиційні сертифікати; іменні, бездокументарні ), не мають фіксованого терміну погашення,  та згідно обліковою політикою обліковуються за собівартістю.
Станом на 31.12.2016 р. рахуються в розмірі - 4860,0 тис.грн.
    Оборотні  активи
       Облiк запасiв здiйснюється згiдно до МСБО 2 "Запаси". Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування. 
Запаси оцiнюють за меншою з таких двох величин: собiвартiсть та чиста вартiсть реалiзацiї.
Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан.
Придбанi виробничi запаси i товари зараховуються на баланс пiдприємства за первісною вартiстю,яка визначається згiдно до МСБО 2.
Група  проводить оцінку вибуття запасів за методами :
а) за собівартістю перших за часом надходження запасів (FIFO):
- сировину і матеріали для основного виробництва;
б)за фактичною собівартістю:
- готова продукція;
- незавершене виробництво;
- напівфабрикати;
в) за ідентифікованою собівартістю:
- запасні частини;
- інші матеріали;
- товари для перепродажу.
Протягом звiтного перiоду було забезпечено незмiннiсть визначених методiв оцiнки вибуття запасiв.
 Списання матерiалiв проводиться на пiдставi , актiв на списання, якi пiдписуються уповноваженими особами. Активи, що використовуються протягом не бiльше одного року або нормального операцiйного циклу, визнаються малоцiнними та швидкозношуваними предметами та облiковуються пiдприємством на рахунку 22 "Малоцiннi та швидкозношуванi предмети". Вартiсть переданих в експлуатацiю малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, вiдповiдно до вимог МСБО 2 "Запаси", виключається зi складу активiв (списується з балансу) з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї i протягом строку їх фактичного використання. Вибуття матерiалiв та МШП проводилося згiдно з затвердженими актами списання матерiальних запасiв. 
Облiкова полiтика в частинi оцiнки вибуття запасiв, здiйснюється згiдно з до МСБО 2. Собiвартiсть незавершеного виробництва i готової продукцiї складається з прямих матерiальних витрат, прямих витрат на оплату працi, iнших прямих витрат i розподiлених загальновиробничих витрат. Незавершене виробництво та готова продукцiя вiдображається у фiнансовiй звiтностi за фактичною собiвартiстю                                                         
Запаси	                                                          31.12.2016р.	31.12.2015р.           (Тис. грн.)
Сировина  та  матеріали 	                            2895	    8966
Інші  матеріали 	                                          638	     444
паливо             	                                            24	     28
Тара  та  тарні  матеріали	                                 14	      13
Матеріали ,  передані в переробку	                      0	       0
Запасні  частини	                                           554	       445
Інші  матеріали 	                                           145	       136
Малоцінні та  швидко зношувані предмети     53                  30
Готова продукція 	                                           7813	      4165
Товари  на  складі 	                                           84	                  123
Тара  під  товарами	                                            1	                    1
Всього:	                                                    12221	    14351
Дебіторська заборгованість:
       Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: - в звітності відображено в розмірі  - 7525 тис. грн. станом на 31.12.2016 року.
     Обліковою політикою передбачено : дебіторська заборгованість - це договірні вимоги, пред'явлені покупцям та іншим особам на отримання грошових коштів, товарів або послуг. Для цілей фінансової звітності дебіторська заборгованість класифікується як поточна (одержання очікується протягом поточного року або операційного циклу) або як довгострокова (дебіторська заборгованість, яка не може бути класифікована як поточна).
    Дебіторська заборгованість класифікується як торгівельна дебіторська заборгованість (яка виникає за реалізовані в ході здійснення звичайної господарської діяльності товари і послуги)  та інша дебіторська заборгованість.
   У фінансовій звітності короткострокова дебіторська заборгованість оцінюється та відображається за чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації дебіторської заборгованості оцінюється з урахуванням наданих знижок, повернень товарів та безнадійної заборгованості.
   Для відображення дебіторської заборгованості в Групі створено резерв сумнівних боргів.
   Резерв сумнівних боргів станом на 31.12.2016р. складає - 70 тис. грн. 
      Дебіторська заборгованість за виданими авансами: - відображена в сумі - 59 тис. грн. станом на 31.12.2016 року.
     Інша  поточна  дебіторська  заборгованість: відображена в сумі - 50 тис. грн. станом на 31.12.2016р.
Грошові  кошти  та  їх  еквіваленти:
       Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання їх активом.
 Грошові  кошти  та  їх  еквіваленти   в  балансі  визначаються за  номінальною  вартістю.
 У  звіті  про   рух  грошових  коштів грошові  кошти  та  їх  еквіваленти   включають  кошти в  касі  та  на  розрахунковому  рахунку.
У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію банківської установи та відсутності повернення грошових коштів, визнання їх як  активом припиняється і їх вартість відображається у складі збитків звітного періоду.
Грошові кошти Групи в національній валюті станом на 31.12.2016р. складають - 332тис. грн.
Витрати  майбутніх  періодів 
         Група  здійснила  передоплату  в  сумі  8 тис. грн.  за  періодичні  видання  на  2017 рік.  По  мірі  отримання  літератури,  сума  у  пропорційному  розмірі  списується  на  витрати  періоду, аналогічно витрати на страхування автотранспорту - 4 тис.грн., та обслуговуванню комп'ютерних програм - 4 тис.грн.  Загальна сума 16 тис.грн. 
Власний капітал: 
     Статутний  капітал 
Акціонерний  капітал  ПрАТ "Рівненська  фабрика  нетканих  матеріалів", яка  є материнською  компанією  складає  236 593,75 грн. , який поділений на 4 731 875 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 грн. та розміщений на особових рахунках власників - фізичних осіб в кількості -1 079 чоловік та юридичних осіб - 5 підприємств.
Нерозподілений  прибуток  :
станом  на  31.12.2016 року   становить -   33462 тис. грн.
станом  на  31.12.2015 року   становить -   30458тис. грн.
Порядок розподiлу прибутку здiйснюється згiдно зi Статутом та рiшенням зборiв акцiонерiв.
Рішення щодо нарахування  та виплати дивідендів не приймалося, за  результатами  2016 та 2015 років виплата  дивідендів  не  проводилась.  
        Довгострокові забов'язання та забезпечення:
- зобов'язання згідно  Кредитного договору, станом на 01.01.2016р.сума -  689 тис.грн.,станом на 31.12.2016р.заборгованість в  сумі -  689 тис.грн.перекласифіковано  в  інші поточні зобов?язання, так як термін погашення  до 15.02.2017р. 
    Поточні зобов?язання і забезпечення
Станом на 31.12.2016р.Група має поточну кредиторську заборгованість за сировину,матеріали, товари,енергоносії в сумі - 23622 тис.грн. 
    Забезпечення  витрат  персоналу:
  Група визнає забезпечення  витрат по щорічних  відпустках  персоналу, передбачених  законодавством  України,  який формується щомісячно виходячи з фонду оплати праці і розрахункового оціночного коефіцієнта. Коефіцієнт розраховується виходячи з даних попередніх звітного періоду з урахуванням поправки на інформацію звітного періоду.
 Станом  на  1 січня 2016р. та  31  грудня  2016 року   балансова  вартість забезпечення  виплат на оплату відпусток працюючим  становить відповідно:
914 тис. грн. та  1060 тис. грн. Нараховано  забезпечення в  звітному році  на  суму-1041тис. грн.. і  використано в сумі - 895 тис.грн.
Виплати  працівникам: 
        Короткострокові виплати працівникам включають такі статті:
а) заробітні плати робітникам та службовцям і внески на соціальне забезпечення;
б) при звільненні, компенсації за  невикористану щорічну  відпустку, матеріальна допомога при досягненні працівниками віку - 50 років для жінок та при досягненні пенсійного віку, а для чоловіків 50,60 років, та інші виплати  виходячи з фінансових можливостей передбачені колективною угодою,та  законодавством України. 
в) Товариством відшкодовуються Пенсійному фонду України  суми фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, призначених відповідно до ст. 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення " фактично відшкодовано за  2016 рік - 112 тис.грн.
За звітний період нарахована заробітна плата: -13216 тис.грн., в т.ч. витрати на апарат управління -1696 тис. грн.,                                                                                                           
 Станом на 31.12.2016р. залишок  розрахунків по заробітній платі складає - 810 тис. грн.(нарахована заробітна плата  за грудень місяць 2016 року)
Станом на 31.12.2016 року залишок розрахунків по єдиному соціальному внеску становить - 
617 тис.грн.
Розрахунки з бюджетом:  (тис. грн.)
Податки	                                         31.12.2016р.	31.12.2015р.
ПДВ                                                             	429	                   333
Податок  на  прибуток  	                        131	                   476
Податок  на  землю                                     	60	                    41
Податок  з  доходів  фізичних  осіб  	143	                    30
Екологічний  податок	                         10	                    6
Збір за спецвикористання природних        4	                    1
 ресурсів	
Військовий збір	                                     12	                    2
Податок на нерухоме майно                          7                           5
Всього:                                                        796	                  894
Інші поточні зобов?язання:
представлено в сумі - 6477 тис.грн.:
-  сума -  6463 тис.грн.(згідно мирової угоди від 23.07.2015р.,заборгованість за кредитними зобовязаннями),14 тис.грн. інші кредитори. 

                           Звіт про прибуток або збиток  та інший сукупний прибуток
    Виручка  від  реалізації:
Доходи вiдображаються в фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до вимог МСФЗ 18 "Доходи".
Дохід (виручка) від реалізації готової  продукції  ( інших активів) визнається за  принципом  нарахування, коли є впевненість,  що в  результаті  операції відбудеться збільшення  економічних   вигод,  а  сума  доходу   може  бути достовірно визначена. Дохід  визначається  без  ПДВ,  інших  податків з  продажу  та знижок. Дохід, як правило  визнається,  в разі коли покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на товар  ( інший актив). Витрати  пов'язанні  з  отриманням  доходу , визнаються одночасно з  відповідним  доходом. 
 Дохід, пов'язаний з наданням послуг, визнається, виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції. 
  Чистий дохід Групи від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг за 2016р.становить - 56554 тис. грн.  2015 рік - 58932 тис. грн.,що менше на 2378 тис.грн.
   Собівартість Групи: (тис.грн.) 
Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. 
Собівартість  Групи   від   реалізації   готової  продукції (товарів,  робіт та  послуг) за -  
- 2016 рік становить - 49336
- 2015 рік  становить - 54700              
Інші операційні  доходи Групи: (тис.грн.)                                           	2016р.	          2015р.
курсова  різниця, доходи  від реалізації   валюти, дохід від                    7700               5664
 операційної  оренди, списання  кредиторської
  заборгованості, доход від реалізації інших 
оборотних активів,тощо  	    
Адміністративні витрати Групи:(тис. грн.)                                        2016р.	2015р.
Амортизація адмінкорпусу,НА, знос МНМА,оплата праці                     6077               8573
адмінперсоналу, нарах. соцвнесків,комунальні послуги,податки           
 і збори,витрати на зв'язок,пальне,офісні витрати(канцтовари ),
аудиторські та нотаріальні ви-ти,обслуговування комп'ютерних,
касових програм,оренда легкового автотранспорту,інформаційні
 послуги (періодична література),послуги банків по розрахунковому 
обслуговуванню, витрати на поточний ремонт,інші витрати
Витрати на збут Групи:	                                                                        2016р.	    2015р.
Оплата праці адмінперсоналу,нарахування соцвнесків,                         1492                    4115
амортизація складів, знос МНМА,пальне,ремонти складів,
доставка вантажу, канцтовари, спецодяг, тощо)
Інші  операційні витрати Групи:  (тис. грн.)                                      2016р.               2015р.                 
собівартість  реалізованих виробничих запасів,втрати                           5052                   3402
 від операційної  курсової  різниці, визнанні  штрафі пені, неустойки,
витрати від операційнійної оренди, витрати на утримання медпункту,
лікарняні за рахунок підприємства, пільгові пенсії, витрати від 
купівлі-продажу валюти,тощо 	               
Інші  доходи Групи:   
2016 рік - дохід від оприбуткування механічних вузлів при ліквідації основних засобів в сумі 
- 68 тис.грн. та дохід від реалізації обладнання в сумі -1225 тис.грн.( обладнання не експлуатувалося в зв?язку із моральним та фізичним зносом).
2015 рік -  дохід в сумі 10622 тис.грн., яка була прощена, як частина заборгованості за кредитним договором № 395-08 від 25.09.2008 р., укладеним з ВАТ "Кредобанк" згідно Мирової угоди від 23.07.2015 р. укладеної з правонаступником кредитора ТОВ ФК "Омега" та затвердженої Господарським судом Рівненської області.
- дохід від оприбуткування після ліквідації обладнання - 26 тис.грн.
- дохід від продажу обладнання (обладнання застаріле, не експлуатувалося) - 725 тис.грн.
Всього інших доходів - 11373 тис.грн.
Податок на прибуток Групи:
уфінансовій звітності оподаткування поточного податку на прибуток показано відповідно до вимог законодавства із використанням податкових ставок та законодавчих норм, що є чинними, або фактично набули чинності станом на звітну дату. Ставка податку на прибуток у 2016р. встановлена -18%; 2015 рік - 18%.
Витрати податку на прибуток Групи нараховані  згідно Податкової декларації і відображені в бухгалтерському обліку за звітний період 2016р. , в сумі 579 тис. грн.  В 2015р.- 843 тис. грн.
Фінансові витрати:
Нараховані % за користування овердрафтовим кредитом:2016р.- 2тис.грн.,2015р., в сумі - 31 тис.грн.
Інші витрати:
Списання необоротних активів:
 2016р. списання ліквідаційної вартості в сумі- 5тис.грн.
 2015р.в сумі 49 тис.грн. у зв'язку з повним фізичним зносом та неможливістю подальшої експлуатації
- ліквідація внаслідок продажу необоротних активів в сумі - 25 тис.грн.
Всього: 74тис.грн.
Операції зі зв?язаними сторонами
  Винагорода виплачена ключовому управлінському персоналу в кількості 1 особи за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року склала 419 тис.грн.і включена до адміністративних витрат.
Група не застосовує винагород для Наглядової ради.
Події після дати Балансу 
Події після дати Балансу відсутні.
Розкриття невизначеностей,  пов'язаних  з  безперервністю 
Група і надалі планує здійснювати діяльність на безперервній основі. 
При пiдготовцi фiнансової звiтностi Група дотримувалася принципу безперервностi дiяльностi пiдприємства,  повного висвiтлення, послiдовностi, iсторичної собiвартостi, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат,  i принципу єдиного грошового вимiрника. 


Генеральний директор                                                                    Корольов О.М.
Головний бухгалтер                                                                         Лещішина С.П.
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