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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік
 
I. Загальні відомості
 
1. Повне найменування емітента
 
Публічне акціонерне товариство "Рівненська фабрика нетканих матеріалів"
 
2. Організаційно-правова форма
 
Публічне 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
 
28.04.2015
 
 
(дата)
2. Річна інформація  опублікована у
 
78, Бюлетень Цінні папери України
 
30.04.2015
 
 
(номер та найменування офіційного друкованого видання)
 
(дата)
3. Річна інформація розміщена на  сторінці в мережі Інтернет
 
rfnm.in-ten.com
 
28.04.2015
 
 
(адреса сторінки)
 
(дата)
Зміст

 
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
 
1. Основні відомості про емітента
X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
X
5. Інформація про рейтингове агентство
X
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
X
9. Інформація про загальні збори акціонерів
X
10. Інформація про дивіденди
X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
X
2) інформація про облігації емітента
X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
X
4) інформація про похідні цінні папери
X
5)  інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
X
13. Опис бізнесу
X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
X
3)  інформація про зобов’язання емітента
X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
X
5)  інформація про собівартість реалізованої продукції
X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
X
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)
 
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
X
30. Річна фінансова звітність
X
31. Річна фінансова звітність,  складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
X
32. 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)
X
33. Примітки
1. Відомості, щодо участі емітента в створенні юридичних осіб - емітент не приймав участі у своренні інших юридичних осіб.
2. Інформація про рейтингове агентство відсутня, так як товариство не має у статутному капіталі державної частки, не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави та не займає монопольне (домінуюче) становище.
3. ПАТ "Рівненська фабрика нетканих матеріалів" є акціонерним товариством. Дана інформація не заповнюється акціонерними товариствами.
4.Засновниками ПАТ "Рівненська фабрика нетканих матеріалів" виступила держава в особі Рівненського відділення ФДМ України. На 31.12.2014 року емітент державної частки не має, акції розміщені повністю між акціонерами.
6.Дивіденди за 2014 та 2013 роки не нараховувались та не виплачувались.
7. Послугами юридичних осіб, які надають правову допомогу та рейтингову оцінку Товариство не користувалось
8. Товариство випускало лише акції, облігації та інші цінні та похідні папери товариством  не випускались.    
9.  Власні акції протягом  звітного періоду товариство не викупало.
10. Боргові цінні папери товариство не випускало, гарантії третьої особи відсутні.
11. Інформація згідно п. 18-27 відсутня, так як іпотечні облігації, іпотечні сертифікати та сертифікати ФОН товариство не випускало. 
12. Товариство не випускало цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.
13. Посада корпоративного секретаря - відсутня.
14.Позачергові збори не скликались та не проводились.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.05.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Публічне акціонерне товариство "Рівненська фабрика нетканих матеріалів"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
АА №849625
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)
396
 
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/н
 
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
РФ ПАТ КБ "Приватбанк" м.Рівне
2) МФО банку
333391
3) поточний рахунок
26007060910365
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ТОВ УКБ "КАМБІО"
5) МФО банку
380399
6) поточний рахунок
26001000000444
 
* 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 09.05.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності**

Вид діяльності
Номер ліцензії (дозволу)
Дата видачі
Державний орган, що видав
Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1
2
3
4
5
Господарська діяльність, пов'язана із створенням об'єктів архітектури
АД № 037441
10.04.2012
Державна архітектурно-будівельна інспекція України. Інспекція Державного архітектурно-будівельного контролю в Львівській області
10.04.2017
Опис
Товариство має намір здійснювати ремонтно-будівельну діяльність
Виробництво теплової енергiї
АЕ №190343
13.02.2013
Рiвненська обласна державна адмiнiстрацiя
13.02.2018
Опис
Товариство має намiр i надалi здiйснювати дiяльнiсть та продовжувати дiю лiцензiї по виробництву теплової енергії.
Постачання теплової енергії
АЕ №190344
13.02.2013
Рівненська обласна державна адміністрація
13.02.2018
Опис
Товариство має намiр i надалi здiйснювати дiяльнiсть та продовжувати дiю лiцензiї по постачанню теплової енергії

** Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.05.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV

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)**
36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Рiвненська фабрика нетканих матерiалiв", перший заступник генерального директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.03.2012, 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. Корольов Олександр Миколайович  обраний на посаду генерального директора терміном  на 3 роки, акціями емітента не володіє, Стаж роботи 36 років. Обiймав посади останні 5 років :  директора-розпорядника, перший заступника генерального директора, генеральний директор Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Займає посаду директора ТОВ "Житлобуд-6" (м.Рівне, вул.Відінська, 10)

1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Корягiн 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)**
41
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, Наглядовоїї ради скликає засiдання Наглядової ради, головує на засiданнях Наглядової ради, та здiйснює iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради в межах її повноважень. Винагорода згiдно Статуту не передбачена. Винагороду в натуральній формі не отримував.  Стаж роботи 41 рік. Обiймав посади останні 5 років : генерального директора  ЗАТ "АСIНТЕМ" м. Москва, вул. Мосфiльмiвська, 17Б. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. На загальних зборах акціонерів (Протокол №1 від 18.04.2014 р.) було прийняте рішення про звільнення повного складу Наглядової ради в зв'язку з закінченням терміну перебування на посадах та призначення цього ж складу Наглядової ради на слідуючий  3-х річний термін.

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)**
28
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. Винагорода згiдно Статуту не передбачена. Винагороду в натуральній формі не отримував.  Стаж роботи 28 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. На загальних зборах акціонерів (Протокол №1 від 18.04.2014 р.) було прийняте рішення про звільнення повного складу Наглядової ради в зв'язку з закінченням терміну перебування на посадах та призначення цього ж складу Наглядової ради на слідуючий  3-х річний термін.

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)**
57
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. Винагорода згiдно Статуту не передбачена. Нагороду в натуральній формі не отримував.  Акцiями емiтента особисто не володiє, в Наглядовій радi є представником власника акцiй ПП-"Три-Д", яке володiє 613355 акцiй або 12,962%.  Стаж роботи 57років. Обiймав посади останні 5 років: Директора  ПП"Три-Д" м.Київ, вул. Сiчневого Повстання, 21. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. На загальних зборах акціонерів (Протокол №1 від 18.04.2014 р.) було прийняте рішення про звільнення повного складу Наглядової ради в зв'язку з закінченням терміну перебування на посадах та призначення цього ж складу Наглядової ради на слідуючий  3-х річний термін.

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)**
38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "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. Винагорода згiдно Статуту не передбачена. Нагороду в натуральній формі не отримував.  Стаж роботи 38 років. Обiймав посади останні 5 років заступника генерального директора (комерційний) Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. На загальних зборах акціонерів (Протокол №1 від 18.04.2014 р.) було прийняте рішення про звільнення повного складу Наглядової ради в зв'язку з закінченням терміну перебування на посадах та призначення цього ж складу Наглядової ради на слідуючий  3-х річний термін.

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)**
30
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. Винагорода згiдно Статуту не передбачена. Нагороду в натуральній формі не отримував.  Стаж роботи 30 років. 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. На загальних зборах акціонерів (Протокол №1 від 18.04.2014 р.) було прийняте рішення про звільнення повного складу Наглядової ради в зв'язку з закінченням терміну перебування на посадах та призначення цього ж складу Наглядової ради на слідуючий  3-х річний термін.

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)**
41
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Рівненська фабрика нетканих матеріалів", бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.03.2011, 5 років
9) опис
Голова ревiзiйної комiсiї: контролює та перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть  АТ, дотримання ним вимог Статуту АТ та внутрiшнiх нормативних актiв вiдповiдно до покладених на нього завдань. Винагорода згiдно Статуту не передбачена. Винагороду в натуральній формі не отримувала. Обіймала посади: бухгалтера.  Стаж роботи 41 рік. Обiймала посади останні 5 років - заступника головного бухгалтера. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

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)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Рівненська фабрика нетканих матеріалів", бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.03.2011, 5 років
9) опис
Члени ревiзiйної комiсiї: контролюють та перевiряють фiнансово-господарську дiяльнiсть  АТ, дотримання ним вимог Статуту АТ та внутрiшнiх нормативних актiв вiдповiдно до покладених на нього завдань. Винагорода згiдно Статуту не передбачена. Винагороду в натуральній формі не отримувала.  Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.  Стаж роботи 23 років. Обiймав посади останні 5 років: бухгалтера, заступника головного бухгалтера.  Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не мають. Акціями емітента не володіє.

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)**
38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Рівненська фабрика нетканих матеріалів", провідний фахівець
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.03.2011, 5 років
9) опис
Члени ревiзiйної комiсiї: контролюють та перевiряють фiнансово-господарську дiяльнiсть  АТ, дотримання ним вимог Статуту АТ та внутрiшнiх нормативних актiв вiдповiдно до покладених на нього завдань. Винагорода згiдно Статуту не передбачена. Винагороду в натуральній формі не отримувала.  Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.  Стаж роботи 38 років. Обiймала посади останні 5 років -  заступника начальника ПЕВ. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

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)**
36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Рівненська фабрика нетканих матеріалів" - заступник головного бухгалтера
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 36 років. Обiймала посади останні 5 років:  головний бухгалтер. Посади на iнших пiдприємствах: 1.ДП "Тек-Стиль" ВАТ "Рівненська фабрика нетканих матеріалів" головний бухгалтер. Мiсце знаходження пiдприємства: м.Рiвне вул. Фабрична, 2. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

* Зазначається 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
Голова Наглядової ради
Корягiн 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
Головний бухгалтер
Лещішина Світлана Птерівна
СР, 526633, 12.01.1999, Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області
315
0,006657
315
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, Рівненським 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
Генеральний директор
Корольов Олександр Миколайович
СР, 197152, 18.03.1997, Острозьким МРВ УМВС України в Рівненській 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)
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, Рівненський, м.Рівне, Фабрична, 2
2886444
61,000005
2886444
0
0
0
Приватне підприємтво "Три Д"
21587073
01015, Київська, Київський, м.Київ, Січневого повстання. 21
613355
12,962198
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)
Кількість за видами акцій




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

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

** Не обов'язково для заповнення.
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VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів
чергові
позачергові
(*)
X

Дата проведення
18.04.2014
Кворум зборів **
89,200000
Опис
Порядок денний:
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2013 рік.
6. Порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, виконавчого органу та ревізійної комісії.
8.Обрання членів Наглядової ради Товариства
Вирішили:
1.Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії - Нечидюк Надія Олександрівна, члени комісії - Мосійчук Василь Валентинович, Бембель Оксана Петрівна, Строгонова Ірина Віталіївна, Долінська Ірина Миколаївна.
2.Обрати головою зборів Білявського Володимира Васильовича,  секретарем зборів - Матвіюка Валерія Михайловича.
3.Затвердити регламент зборів. 
Голосувало: 100% - "ЗА".
2.Звіт генерального директора про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2013 рік затвердити.
Голосувало: 100% - "ЗА"
3.Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік затвердити.
Голосувало: 100% - "ЗА".
4.Звіт голови Ревізійної комісії за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за  2013 рік затвердити.
Голосувало: 100% - "ЗА".
5.Затвердити фінансову звітність та баланс Товариства за 2013 рік.
Голосувало: 100% - "ЗА"
6.Збитки Товариства  покрити за рахунок прибутку попереднього періоду.
Голосувало: 100% - "ЗА".
7.Діяльність органів управління Товариства у 2013 році, за результатами розгляду наданих звітів, визнати задовільною.
Голосувало: 100% - "ЗА".
8.За результатами голосування до складу Наглядової ради товариства обрано:
1.Прищепу Віктора Петровича
2.Гапяка Богдана Володимировича 
3.Білявського Володимира Васильовича 
4.Джурка Георгія Миколайовича 
5.Корягина Валерія Івановича 
Результати голосування:
П.І.Б. кандидата 	Кількість голосів "ЗА"
1. Прищепа В.П. 	4 492 841
2. Гапяк Б.В	4 392 341
3. Білявський В.В. 	3 910 021
4.Джурко Г.М. 	4 279 928
5. Корягин В.І. 	3 960 963
6. Лещішина С.П.	35 678
7. Новак А.Т.	33 883
Позачергові збори акціонерів не скликались та не проводились.
Пропозиції до переліку питань порядку денного не надходили.

* Поставити помітку 'Х' у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
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IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
Товариство з обмеженою відповідальністю-фірма "Рівненський РКЦ"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю 
Код за ЄДРПОУ
23305624
Місцезнаходження
-, 33028, Рівненська, Рівненський, м.Рівне, вул.Кавказька, 11/3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АЕ №286542
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа
08.10.2013
Міжміський код та телефон
0362 26-94-57
Факс
0362 63-38-24
Вид діяльності
Біржові операції з фондовими цінностями
Опис
Договір № 31  від 08.06.2011 року про відкриття рахунку в цінних паперах власникам іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ
30370711
Місцезнаходження
04071, Київська, -, м.Київ, Нижній Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
-
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
-
Дата видачі ліцензії або іншого документа
01.01.1900
Міжміський код та телефон
044 591-04-00
Факс
044 482-52-14
Вид діяльності
Депозитарна діяльність центрального депозитарію
Опис
Діяльність здійснюється відповідно до правил НДУ.
Договір №ВО-6080 про обслуговування емісії цінних паперів від 26.09.2014 року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
Товариство з обмеженою відповідальністю  Аудиторська фірма "Інформ-Дельта-Аудит"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю 
Код за ЄДРПОУ
31710855
Місцезнаходження
33013, Рівненська, Рівненський, м.Рівне, проспект Миру, 12/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
2776
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
30.11.2001
Міжміський код та телефон
0362 43-10-68
Факс
-
Вид діяльності
Діяльність в сфері бухгалтерського обліку та аудиту
Опис
Договір на проведення аудиту №01/03/15 від 12.03.2015 року. Ліцензія продовжена до 30.11.2016 року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
Рівненське міське відділення ВАТ Національна страхова компанія "Оранта"
Організаційно-правова форма
Відкрите акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ
00034186
Місцезнаходження
33028, Рівненська, Рівненський, м.Рівне, Міцкевича, 14
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АГ 569220
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
ДКзРРФП України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
11.01.2011
Міжміський код та телефон
0362 26-06-17
Факс
63-58-11
Вид діяльності
Інши види страхування
Опис
Поліс №АС/5673211  від 24.07.2013, поліс АІ/1867664 від 25.07.2014 року - Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.05.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV

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 2014 році не проводилась. Акції розміщені в повному обсязі.
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XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Публічне акціонерне товариство "Рівненська фабрика нетканих матеріалів" є господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими, посвідчуються акціями, є новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства "Рівненська фабрика нетканих матеріалів", засновано відповідно до рішення РВ ФДМУ по Рівненській області від 15 липня 1994 року № 625 шляхом перетворення державного підприємства "Рівненська фабрика нетканих матеріалів" у Відкрите акціонерне товариство "Рівненська фабрика нетканих матеріалів". Публічне акціонерне товариство "Рівненська фабрика нетканих матеріалів" є повним правонаступником всіх прав та обов'язків Відкритого акціонерного товариства "Рівненська фабрика нетканих матерілів" (згідно рішення загальних зборів акціонерів від 29.03.2011 року). Рiвненська фабрика нетканих матерiалiв, одне з найбiльших пiдприємств по виготовленню нетканих полотен в Українi i країнах СНД, що працює з 1970 року. 1989-1992 роках на пiдприємствi було проведено технiчне переозброєння та органiзовану виробництвом високоякiсних прикладних матерiалiв для швейної промисловостi та нетканi полотна по комбiнованiй технологiї. ПАТ Рівненська фабрика нетканих матеріалів" - єдине в україні підприємство по виготовленню нетканих матеріалів різними способами віробництва. На підприємстві встановлено обладнання провідних фірм Німетчини, Італії, Нідерландів. Технологія дозволяє використовувати натуральні та хімічні волокна, відходи та вторинну сировину текстильних виробництв. ПАТ "Рівненська фабрика нетканих матеріалів" неодноразово вигравала тендери на поставку нетканих матеріалів.
Наше підприємство пропонує широкий асортимент продукції, виготовленої на сучасному обладнанні, яке відповідає всім вимогам, встановленим як у вітчизняній, так і у світовій легкій промисловості і користується великим попитом серед споживачів. Полотна товариства застосовуються в швейній,  меблевій, взуттєвій промисловості. А такі полотна як геотекстиліь широко використовуються в цивільному і дорожному будівництві, нафтогазовій галузі, меліорації і в ланшафтному дізайні, для побутових потреб.  Скельний лист являє собою вирібз нетканого синтетичного матеріалу просоченого синтетичною смолою. Він призначений для захисту та футерування ізольованої поверхні трубопроводів. Інші полотна швейні, меблеві, взуттєві також користуються широким попитом серед споживачів перш за все  своєю якістю та надійністю.

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
До складу ПАТ "Рівненська фабрика нетканих матеріалів" входить дочiрнє пiдприємство "Тек-Стиль" ВАТ "Рівненська фабрика нетканих матеріалів", засноване рiшенням загальних зборiв ВАТ в травнi 1999 року.  Споживачами є пiдприємства швейної та мебельної промисловостi, а також послуги по виробництву готових текстильних виробів, крім одягу, а саме: ковдри, подушки, чохли. Мiсце знаходження ДП "Тек-Стиль" ВАТ "Рівненська фабрика нетканих матеріалів" м. Рiвне, вул. Фабрична, 2. Фiлiй та представництв ПАТ "РФНМ" не має.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу 396 осіб, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом 71 особа, фонд оплати праці 10427,7 тис.грн. Працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу немає. Фонд оплати праці збільшився відносно минулого року на 3,99%. Фонд оплати праці збільшився за рахунок збільшення тарифних ставок. Кадрова программа емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації ії працівників, в зв'язку з введенням нового технологічного обладнання та навчання і атестація дотримання правил безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Спільна діяльність не проводилась.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiї щодо реорганiзацiї зi сторони третiх осiб на протязi звiтного перiоду не поступали.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Розділ 1. Основна інформація про ПАТ "Рівненська фабрика нетканих матеріалів"
Розділ 2.Загальні положення.
2.1. Це Положення "Про облікову політику ПАТ "Рівненська фабрика нетканих матеріалів"(далі - Підприємство) розроблено відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності / бухгалтерського обліку (МСФО / МСБО).
  2.2. У відповідності до МСБО 8, облікова політика - це конкретні принципи, основи, домовленості, правила та процедури, прийняті підприємством для складання фінансової звітності.
2.3. Основоположними принципами складання фінансової звітності відповідно до Принципів підготовки фінансової звітності та МСБО 1 є:
принцип нарахування (результати операцій та інших подій визнаються, коли вони здійснюються, а не коли отримані або сплачені грошові кошти, і відображаються у фінансовій звітності того періоду, до якого вони відносяться);
безперервність (фінансова звітність складається на основі припущення, що підприємство є безперервно діючим і залишається чинним в досяжному майбутньому).
2.4. Фінансова звітність Підприємства складається у відповідності з основними якісними характеристиками, визначеними Принципами підготовки фінансової звітності та МСБО 1:зрозумілість; доречність (суттєвість);
достовірність (правдиве уявлення, переважання сутності над формою, нейтральність, обачність, повнота); порівнянність.
  2.5. При виборі і застосуванні облікових політик Підприємство керується відповідними стандартами та інтерпретаціями, з урахуванням роз'яснень щодо їх застосування, випущених Радою з МСФЗ. За відсутності конкретних стандартів та інтерпретацій, керівництво Підприємства самостійно розробляє облікову політику та забезпечує її застосування таким чином, щоб інформація, яка надається у фінансовій звітності, відповідала концепції, принципам, якісним характеристикам та іншим вимог МСФЗ. 
  2.6. Облікова політика, прийнята для складання фінансової звітності відповідно до МСФЗ, затверджується наказом генерального директора Підприємства та застосовується з 1 січня 2012 року.
2.7. Облікові політики послідовно застосовуються до аналогічних статей, за винятком випадків, коли Стандарт або інтерпретація вимагає / дозволяє проводити категоризацію статей. 
Облікова політика не підлягає зміні, за винятком таких випадків:
зміна облікової політики вимагається стандартом МСФЗ або інтерпретацією; 
зміна облікової політики призведе до того, що у фінансовій звітності буде представлена більш надійна і доречна інформація.
2.8. У разі опублікування нового стандарту МСФЗ, зміни облікових політик здійснюються відповідно до його перехідними положеннями. Якщо новий стандарт не містить перехідних положень або перегляд облікової політики здійснюється добровільно, то зміна застосовується перспективно.
2.9. Зміни, що вносяться до тексту Положення про облікову політику Підприємства, затверджуються генеральним директором.   
2.10.Відповідальність за дотримання облікової політики покладається на генерального директора Підприємства.
Розділ 3. Сфера застосування.
3.1. Дане Положення розроблено з метою складання фінансової звітності Підприємства відповідно до МСБО / МСФЗ.
3.2. Для цілей складання фінансової звітності відповідно до українських П(С)БО використовується Наказ про облікову політику № 3 від 04.01.2010р., із змінами та доповненнями до даного наказу за № 27/1 від 22.03.2011р. та №113/1 від 05.12.2011р., №22/1 від 19.08.2014 року.
3.3. Для складання звітів відповідно до податкового законодавства України  підприємство користується фінансовою звітністю складеною згідно українських НП(С)БО.
 3.4. Цим Положенням повинні керуватися всі особи, пов'язані у своїй діяльності з вирішенням питань, що регламентуються обліковою політикою:
- керівництво Підприємства;
- керівники структурних підрозділів, відповідальні за організацію і стан обліку у ввірених їм підрозділах;
- працівники служб та відділів, що відповідають за своєчасну розробку, перегляд,  доведення нормативно-довідкової  інформації до підрозділів виконавців;
- працівники всіх служб і підрозділів, що відповідають за своєчасне подання    первинних документів у бухгалтерію;
- працівники бухгалтерії, які відповідають за своєчасне і якісне виконання всіх видів облікових робіт та складання достовірної звітності всіх видів;
- інші.
Розділ 4. Організація бухгалтерського обліку в ПАТ "Рівненська фабрика нетканих матеріалів"
   4.1. Ведення бухгалтерського обліку та контролю покладається на бухгалтерію Підприємства, очолювану головним бухгалтером. У своїй роботі головний бухгалтер та співробітники бухгалтерії керуються Положенням про бухгалтерію, затвердженими посадовими інструкціями та наказом про облікову політику підприємства. Поділ обов'язків і ступінь відповідальності кожного співробітника визначено в  посадових інструкціях та наказі про облікову політику підприємства.
4.2. Бухгалтерський облік Підприємства ведеться відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, іншими нормативними актами, що регламентують ведення бухгалтерського обліку в Україні.
4.3. Форма ведення бухгалтерського обліку передбачає використання комп'ютерної програми 1С Підприємство Версія 7.7
4.4. Правила та порядок організації документообігу, графік документообігу, технологія обробки первинних облікових документів регламентуються Графіком документообігу, в тому числі:
порядок створення первинних документів;
порядок перевірки первинних документів;
порядок і терміни їх передачі для відображення в бухгалтерському обліку;
порядок передачі документів до архіву.
4.5.В Підприємстві використовуються уніфіковані форми первинної облікової документації, затверджені Держкомстатом України. При оформленні фінансово-господарських операцій, по яких не передбачені уніфіковані форми, застосовуються самостійно розроблені форми первинних облікових документів, у тому числі включені в Графік документообігу, і включають в себе обов'язкові реквізити, встановлені Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність".
4.6. Право проведення господарських операцій і підпису первинних облікових документів мають особи, список яких встановлюється внутрішніми організаційно-розпорядчими документами. Дані особи несуть всю повноту відповідальності за відповідність проведених операцій чинному законодавству та Статуту Підприємства, у відповідності з посадовими інструкціями.
4.7. Право отримувати та видавати товарно-матеріальні цінності дозволяється особам, список яких, затверджується внутрішніми організаційно-розпорядчими документами. Дані особи несуть всю повноту відповідальності за відповідність проведених операцій чинному законодавству та Статуту Підприємства, у відповідності з посадовими інструкціями.
 4.8. Ведення бухгалтерського обліку в Підприємства здійснюється за єдиним робочим планом рахунків, розробленим на підставі Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999г. № 291.
4.9. Порядок організації та проведення інвентаризації майна та зобов'язань Підприємства визначено наказом, затвердженому генеральним директором Підприємства.
 4.10. Фінансова звітність за МСФЗ складається на основі інформації про активи, зобов'язання, капіталі, господарські операції та результати діяльності Підприємства за даними бухгалтерського обліку шляхом трансформації (компіляції) статей відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Розділ 5. Перше застосування МСБО / МСФЗ.
5.1. Перша фінансова звітність Підприємства, відповідно  до  МСФЗ (перший річний комплект фінансової звітності, щодо підготовки якого робиться чітка заява про повне дотриманні МСФЗ) складається за 2012 рік.
5.2. Подання та розкриття інформації відповідає вимогам МСБО 1. Порівняльна інформація представлена у відношенні одного попереднього періоду ? 2011 рік. У примітках розкривається інформація про характер основних коригувань статей та їх оцінок, які потрібні були для приведення у відповідність до МСФЗ.
5.3. Оцінки щодо вхідних залишків балансу станом на 1 січня 2011 р., а також сум, що стосуються всіх інших періодів, поданих у фінансовій звітності згідно з МСФЗ, провадяться відповідно до міжнародних стандартів.
Визнанню підлягають усі активи та зобов'язання, що відповідають критеріям визнання згідно МСФЗ.
Всі визнані активи і зобов'язання оцінюються відповідно до МСФЗ за методом (FIFO).
5.4.  Підприємство використовує вимогу МСФЗ 1 про ретроспективне застосування всіх стандартів, діючих на дату підготовки фінансової звітності згідно з МСФЗ вперше за один звітний період, тому не представляється можливим перерахунок більш ранньої інформації.
5.5. Винятками для ретроспективного застосування для Підприємства є:
основні засоби (а також нематеріальні активи);
винагороди працівникам;
сукупні різниці від перерахунку звітності з однієї валюти в іншу.
5.6. Для розуміння всіх істотних коригувань Балансу і Звіту про прибутки і збитки, 
Підприємство  представляє узгодження статей власного капіталу згідно з МСФЗ та раніше застосованим  правилам обліку   згідно П(С)БО на:дату переходу 
1 січня 2012 р.;
на дату останнього періоду,   для якого звітність була підготовлена у відповідності  до раніше застосованих  П(С)БО. (На 1 січня 2011 р. і 31 грудня 2011р.);
узгодження прибутку / збитку, показаного у відповідності до раніше застосованих  П(С)БО та згідно МСФЗ в звіті про прибутки і збитки за останній період, коли застосовувалися  П(С)БО.
В узгодженні розмежовуються зміни у зв'язку з переходом на нову облікову політику і виправлення помилок.
 5.7. У примітках до фінансової звітності Підприємство розкриває, як перехід на МСФЗ вплинув на її фінансову позицію, фінансовий результат та потоки грошових коштів, які відображаються у звітності.
Розділ 6. Критерії визнання елементів фінансової звітності.
6.1.Активи - ресурси, контрольовані Підприємством, в результаті подій минулих періодів від яких Підприємство  очікує отримання економічної вигоди в майбутньому.
6.2. Зобов'язання - поточна заборгованість підприємства, що виникла в результаті подій минулих періодів, врегулювання якої призведе до зменшення ресурсів  підприємства, що містять економічну вигоду.
6.3. Капітал ? частка, що залишається  в активах Підприємства після вирахування всіх її зобов'язань.
6.4. Дохід - прирощення економічних вигод протягом звітного періоду, у формі надходження (або збільшення) активів або зменшення зобов'язань, що приводить до збільшення капіталу, не пов'язаного з внесками власників.
6.5. Витрати - зменшення економічних вигод протягом звітного періоду, що відбувається у формі відтоку активів або збільшення зобов'язань, що спричиняють зменшення капіталу, не пов'язаного з його розподілом між власниками (акціонерами).
6.6. Визнанням у фінансовій звітності підлягають ті елементи, які:
- відповідають  визначенню одного з елементів; та
- відповідають критеріям визнання.
6.7. Критерії визнання:
Існує ймовірність отримання або відтоку майбутніх економічних вигод, пов'язаних з об'єктом, визначення яких елемента;
Об'єкт має вартість або оцінку, яка може бути достовірно оцінена.
6.8. До спеціального розпорядження керівника Підприємства вважати всі активи, які перебувають у власності Підприємства, контрольованими і достовірно оціненими на підставі первинної вартості, зазначеної в первинних документах на момент їх визнання.
6.9. Вважати активами ті об'єкти, які не використовуються в основній діяльності, але від яких очікується отримання економічних вигод у разі їх реалізації третім особам.
6.10.Об'єкти, які не визнаються активами, затверджуються спеціальним розпорядженням керівника Підприємства.
6.11.Основною базовою оцінкою для елементів фінансової звітності, якщо не передбачено окремими МСФЗ, вважати історичну вартість (собівартість).
6.12.Для складання фінансової звітності відповідно до МСФЗ керівництво проводить оцінку активів, зобов'язань, доходів та витрат на основі принципу обачності.
Розділ 7. Основні засоби
7.1. Основні засоби Компанії враховуються і відображаються у фінансовій звітності Підприємства відповідно до МСБО 16 "Основні засоби".
7.2. Основними засобами визнаються матеріальні активи Підприємства , очікуваний строк корисного використання яких більше одного року, первісна вартість яких визначається в залежності від класу більш 2500 грн. Які використовуються в процесі виробництва надання послуг, здавання в оренду іншим сторонам, для здійснення адміністративних або соціальних функцій.
7.3. Основні засоби Підприємства враховуються по об'єктах. Об'єкти основних засобів класифікуються за окремими класами.
7.4.Готові до експлуатації об'єкти, які плануються до використання у складі основних засобів, до моменту початку експлуатації обліковуються  у складі класу придбані, але не введені в експлуатацію основні засоби.
7.5. Придбані основні засоби оцінюються за первісною вартістю, яка включає в себе вартість придбання і всі витрати пов'язані з доставкою і доведенням об'єкта до експлуатації.
7.6. Виготовлені власними силами об'єкти основних засобів оцінюються за фактичними прямими  витратами на їх створення. У момент введення в експлуатацію їх вартість порівнюється з вартістю відшкодування відповідно до МСБО 36 "Зменшення корисності активів".
 7.7. Ліквідаційна вартість - це сума коштів, яку Підприємства очікує отримати за актив при його вибутті після закінчення строку його корисного використання, за вирахуванням витрат на його вибуття. У разі якщо ліквідаційну вартість об'єктів основних засобів оцінити не представляється можливим або вона не істотна по сумах, ліквідаційна вартість не встановлюється.   
7.8. Строк корисного використання по групах однорідних об'єктів основних засобів визначається комісією з приймання основних засобів та затверджується керівництвом Підприємства . Строк корисного використання основних засобів переглядається щорічно за результатами річної інвентаризації.
7.9.Термін  корисного використання об'єктів основних засобів, отриманих в лізинг, встановлюється рівним терміну дії договору лізингу (терміну сплати лізингових платежів).
7.10. Нарахування амортизації по об'єктах основних засобів, проводиться прямолінійним способом виходячи з терміну корисного використання цього об'єкта. Нарахування амортизації основних засобів починається з місяця, наступного за датою введення в експлуатацію.
7.11. Витрати на обслуговування, експлуатацію та ремонти основних засобів списуються на витрати періоду в міру їх виникнення. Вартість істотних оновлень і вдосконалень основних засобів капіталізується. Якщо при заміні одного з компонентів складних об'єктів основних засобів виконані умови визнання матеріального активу, то відповідні витрати додаються до балансової вартості складного об'єкта, а операція по заміні розглядається як реалізація (вибуття) старого компонента.
7.12. Відповідно до законодавства України земля, на якій Підприємство  здійснює свою діяльність, є власністю держави, в балансі Підприємства не відображається. У подальшому, в разі придбання землі, вона буде відображатися у фінансовій звітності за вартістю придбання.    
7.13. На дату звітності використовувати для оцінки основних засобів першу модель -обліку за первісною вартістю.
7.14.Основні  засоби, призначені для продажу, та відповідають критеріям "утримувані  для  продажу", обліковуються відповідно до МСФЗ 5.
Розділ.8. Нематеріальні активи
8.1. Нематеріальні активи Підприємства  враховуються і відображаються у фінансовій звітності згідно МСБО 38 "Нематеріальні активи"
8.2. Нематеріальними активами визнаються  активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані окремо від підприємства і використовуються підприємством протягом періоду більше 1 року (або операційного циклу) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи передачі в оренду іншим особам.
8.3. Об'єкти нематеріальних активів класифікуються за окремими групами:
патенти;
авторські права (в т.ч. на програмне забезпечення);
ліцензії;
торгові марки, включаючи бренди і назви публікацій.   
 Програмне забезпечення, яке є невіддільним і необхідним для забезпечення роботи основних засобів, враховується в складі цих об'єктів.
  8.4.Нематеріальні активи оцінюються за первісною вартістю (собівартістю), яка включає в себе вартість придбання і витрати пов'язані з доведенням нематеріальних активів до експлуатації.
 8.5. Собівартість внутрішньо генерованого нематеріального активу складається зі всіх витрат на створення, виробництво та підготовку активу до використання. Витрати на дослідження (науково-дослідні роботи) визнаються витратами в період їх виникнення.
8.6. Подальші витрати на нематеріальний актив збільшують собівартість нематеріального активу, якщо:
існує ймовірність того, що ці витрати призведуть до генерування активом майбутніх економічних вигод, які перевищать його спочатку оцінений рівень ефективності;
ці витрати можна достовірно оцінити та віднести до відповідного активу.
 8.7. Якщо наступні витрати на нематеріальний актив необхідні для підтримки спочатку оціненої ефективності активу, вони визнаються витратами періоду
8.8. Нематеріальні активи амортизуються прямолінійним методом протягом очікуваного рядок їх використання, але не більше 10 років. Нарахування амортизації починається в місяці, наступному після введення нематеріального активу в експлуатацію.
8.9. Очікуваний строк корисного використання нематеріальних активів визначається при їх постановці на облік спеціально комісією, призначеною керівником Підприємства, виходячи з:
- очікуваного морального зносу, правових або інших обмежень щодо строків
- використання або інших факторів;
- строків використання подібних активів, затвердженого керівництвом Підприємства. 
8.10. На дату звіту нематеріальні активи враховуються за моделлю первісної вартості з урахуванням можливого зменшення корисності відповідно до МСБО 36 "Зменшення корисності активів"
Розділ 9. Оренда.
  9.1. Оренда класифікується як фінансова оренда, коли за умовами оренди передаються в основному всі ризики та вигоди, пов'язані з експлуатацією активу, і оренда відповідає одному з критеріїв визнання певного в МСБО 17 "Оренда". Усі інші види оренди класифікуються як операційна оренда.
9.2.Активи, які утримуються на умовах фінансової оренди, визнаються активами Підприємства  за найменшою з вартості або справедливої вартості або дисконтованої вартості мінімальних орендних платежів на дату отримання. Відповідна заборгованість включається в баланс як зобов'язання з фінансової оренди, з поділом на довгострокову і короткострокову заборгованість.
  9.3. Фінансові витрати, визначаються з використанням методу ефективної ставки відсотка. Відсоток визначається за встановленим орендодавцем у договорі оренди або як ставка можливого залучення. Фінансові витрати включаються до звіту про фінансові результати протягом відповідного періоду оренди.
9.4. Орендні платежі по операційній оренді відображаються в звіті про фінансові результати на пропорційно-тимчасовій основі протягом відповідного періоду оренди.
9.5. У разі надання в операційну оренду майна Підприємства , суми, що підлягають отриманню від орендаря, відображаються як інший операційний дохід у сумі нарахованих поточних платежів
Розділ 10.Фінансові  інвестиції.
 10.1. Фінансові інвестиції обліковуються відповідно до МСБО 32 і 39. З метою складання фінансової звітності класифікуються за категоріями:
 - призначені для торгівлі;
 - утримувані до погашення;
 - наявні для продажу;
 - інвестиції в асоційовані компанії.
10.2. Інвестиції, призначені для торгівлі, обліковуються за справедливою вартістю з віднесенням її змін на прибуток або збиток.
10.3. Інвестиції, мають фіксований термін погашення і утримувані до погашення обліковуються за амортизованою собівартістю. Інвестиції, які не мають фіксованого терміну погашення, обліковуються за собівартістю.
10.4. Інвестиції, наявні для продажу, обліковуються за справедливою вартістю з віднесенням її змін на власний капітал.
10.5. Інвестиції в асоційовані компанії враховуються за пайовим методом.
Розділ 11. Витрати за позиками.
11.1. Підприємства для складання фінансової звітності застосовує підхід до обліку витрат на позики, у відповідності  до МСБО 23.
11.2. Витрати за позиками (процентні та інші витрати, понесені у зв'язку із залученням позикових коштів) визнаються як витрати того періоду, в якому вони понесені, з відображенням у звіті про фінансові результати, крім кваліфікованих активів.
11.3. До кваліфікаційних   активів відносяться необоротні активи  з періодом створення понад 3 місяці.
Розділ 12. Запаси
12.1. Облік і відображення у фінансовій звітності запасів здійснюється відповідно до МСБО 2.
12.2. Запаси враховуються по однорідних групах:
- основні (технологічні) сировину та матеріали;
- інші матеріали, в т.ч. будівельні;
- запасні частини;
- паливо;
- напівфабрикати покупні;
- незавершене виробництво;
- готова продукція;
- товари покупні.
12.3. Собівартість придбаних у третіх осіб запасів складається з вартості придбання та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з їх придбанням.
12.4. Собівартість незавершеного виробництва і готової продукції складається з прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, інших прямих витрат і розподілених загальновиробничих витрат. Розподіл загальновиробничих витрат. 
База розподілу - заробітна плата працівників основного виробництва.
12.5. Незавершене виробництво та готова продукція відображаються у фінансовій звітності за фактичною собівартістю. Для калькулювання фактичної собівартості продукції, що випускається в Підприємстві застосовується попередільний метод обліку витрат на виробництво.
Об'єктом калькулювання виступає переділ - сукупність технологічних операцій, у результаті яких отримують проміжний продукт (напівфабрикат), або закінчений готовий продукт.
12.6. Підприємства  використовує наступні статті калькуляції:
а) основна технологічна сировина;
б) допоміжна сировина і матеріали;
в) технологічні енергоресурси;
г) амортизація виробничих основних фондів і нематеріальних активів, безпосередньо пов`язаних з виробництвом продукції,
г) заробітна плата і нарахування на неї для основного технологічного персоналу;
д) загальновиробничі витрати.

Визначення  і склад  прямих витрат у виробничій собівартості до них належать:
- прямі матеріальні витрати,
- прямі витрати на оплату праці,
- інші прямі витрати
- непрямі витрати- це загальновиробничі повязані з управлінням виробництва.
12.7. Виникаюча на переділі супутня продукція враховується за можливою ціною реалізації і її вартість віднімається з вартості основного продукту.
 12.8. Компанія застосовує наступні формули оцінки запасів при їх вибутті або передачі у виробництво:
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.
12.9. Запаси відображаються у фінансовій звітності за найменшою з двох оцінок: собівартістю або чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації - це можлива ціна реалізації в ході звичайної діяльності Компанії за вирахуванням розрахункових витрат по продажу.
12.10. Чиста вартість реалізації для незавершеного виробництва і готової продукції на складі визначається за окремими найменуваннями.
12.11. У тому випадку, коли чиста вартість реалізації сировини і матеріалів нижче собівартості, а ціна реалізації готової продукції не змінилася, зниження вартості сировини і матеріалів у звітності не відображається.
Розділ 14. Дебіторська заборгованість.
 13.1. 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).
13.2. Дебіторська заборгованість класифікується як торгівельна дебіторська заборгованість (яка виникає за реалізовані в ході здійснення звичайної господарської діяльності товари і послуги)  та інша дебіторська заборгованість.
13.3. Первісне визнання дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю переданих активів.
13.4. 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.
13.5.Для відображення безнадійної дебіторської заборгованості на підприємстві створюється резерв сумнівних боргів. Резерв створюється з використанням методу класифікації дебіторів за наступними термінами:
- До 3-х місяців;
- Від 3-х до 6-ти місяців;
- Від 6-ти до 12 місяців;
- Понад 12 місяців.
  Оціночні коефіцієнти визначаються з використанням інформації попередніх звітних періодів і враховуючи чинники наявності об'єктивних свідчень того, що підприємство  не зможе стягнути дебіторську заборгованість.
13.6. Довгострокова дебіторська заборгованість (крім відстрочених податків на прибуток ) враховується в залежності від її виду по амортизованій  або по дисконтованій  вартості.
Розділ 14. Грошові кошти та їх еквіваленти.
 Грошові кошти підприємство  включають грошові кошти в банках, готівкові грошові кошти в касах, грошові документи і еквіваленти грошових коштів, не обмежені у використанні.
Розділ 15. Іноземна валюта
15.1. Фінансова звітність підприємство  складається в національній валюті України (гривні), що є функціональною валютою.
15.2. Господарські операції, проведені в іноземній валюті при первинному визнанні відображаються у функціональній валюті за курсом Національного Банку України (НБУ) на дату здійснення операції.
15.3. На дату складання фінансової звітності згідно МСБО 21 всі монетарні статті, що враховуються в іноземній валюті перераховуються та відображаються у Балансі за курсом НБУ на дату складання звітності.
 15.4. Курсові різниці, що виникають при перерахунку відображаються  підсумком, у звіті про фінансові результати того періоду, в якому вони виникли.
Розділ 16.Зобов'язання  та резерви.
16.1. Облік і визнання зобов'язань та резервів в  підприємство  здійснюється відповідно до МСБО 37.
 16.2. Зобов'язання підприємство, класифікується на довгострокові (строк погашення понад 12 місяців) і поточні (термін погашення до 12 місяців).
 16.3.Поточна  кредиторська заборгованість обліковується і відображається в Балансі за первісною вартістю, яка дорівнює справедливій вартості отриманих активів або послуг.
  16.4. Підприємство здійснює переказ частини довгострокової кредиторської заборгованості до складу короткострокової, коли за станом на дату Балансу за умовами договору до повернення частини суми боргу залишається менше 365 днів.
16.5. Резерви визнаються, якщо підприємство  в результаті певної події в минулому має юридичні або фактичні зобов'язання, для врегулювання яких з більшим ступенем імовірності буде потрібно відтік ресурсів, і які можна оцінити з достатньою надійністю.
16.6. Підприємство  визнає в якості резервів - резерв відпусток, який формується щомісячно виходячи з фонду оплати праці і розрахункового оціночного коефіцієнта. Коефіцієнт розраховується виходячи з даних попереднього  звітного року  з урахуванням поправки на інформацію звітного періоду.
Розділ 17.Винагорода  працівникам
17.1. Всі  винагороди працівникам в підприємство  враховуються як поточні, відповідно до МСБО 19.
17.2. У процесі господарської діяльності підприємство  сплачує обов'язкові внески до Державного Пенсійного фонду  за своїх працівників, в розмірі передбаченому Законодавством України.
Розділ 18.Визнання  доходів і витрат
   18.1. Доходи підприємство  визнаються на основі принципу нарахування, коли існує впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод, а сума доходу може бути достовірно визначена.
18.2. Дохід від реалізації продукції визнається, тоді, коли фактично здійснено перехід від продавця до покупця значних ризиків, переваг і контроль над активами (товар відвантажено і право власності передано), і дохід відповідає всім критеріям визнання відповідно до МСБО 18.
18.3.Особливих умов визнання доходу від реалізації готової продукції у відповідності з політикою підприємства  не передбачено.
18.4.У разі надання підприємством  послуг з виконання робіт, обумовлених контрактом, протягом узгодженого часу, дохід визнається в тому звітному періоді, в якому надані послуги, і розраховуються на основі загальної вартості контракту та відсотка виконання.
18.5. Процентний дохід визнається в тому періоді, до якого він відноситься виходячи з принципу нарахування.
18.6. Дохід від дивідендів визнається, коли виникає право акціонерів на отримання платежу.
18.7. Витрати, пов'язані з одержанням доходу, визнаються одночасно з відповідним доходом.
Розділ 19. Витрати з податку на прибуток    
19.1. Витрати з податку на прибуток визначаються і відображаються у фінансовій звітності підприємства відповідно до МСБО 12.
Розділ 20. Власний капітал
 20.1. Статутний капітал, включає в себе внески учасників. Сума перевищення справедливої вартості отриманих коштів над номінальною вартістю частки учасника відображається як емісійний дохід.
 20.2. Підприємство визнає резервний фонд в складі власного капіталу, сформований відповідно до Статуту підприємства.
 20.3. Підприємство нараховує дивіденди учасникам, і визнають їх як зобов'язання на звітну дату тільки в тому випадку, якщо вони були оголошені до звітної дати включно.
 20.4. Порядок розподілу накопиченого прибутку встановлюється Зборами учасників (акціонерів).
Розділ 21. Пов'язані особи.
21.1. Відповідно до ознак пов'язаних осіб, які наводяться в МСБО 24,.
21.2. Правила взаємин з покупцями та особливості формування ціни реалізації продукції (товарів,  робіт, послуг)  регламентуються Положенням про ціноутворення, затвердженому керівництвом підприємство.
Розділ 22. Події, що відбулися після звітної дати.
22.1. Керівництво підприємства  визначає порядок, дату підписання фінансової звітності та осіб уповноважених підписувати звітність.
22.2. При складанні фінансової звітності підприємства  враховує події   що відбулися після звітної дати та відображає їх у фінансовій звітності відповідно до МСБО 10.
 Розділ 23. Форми фінансової звітності.
23.1. Компанія визначає форми подання фінансової звітності у відповідності з рекомендаціями МСБО 1.
23.1. Баланс складається методом ділення активів і зобов'язань на поточні та довгострокові.
 23.2. Звіт про фінансові результати складається методом ділення витрат за функціональною ознакою.
 23.3. Звіт про зміни у власному капіталі представляється в розгорнутому форматі.
23.4. Звіт про рух грошових коштів складається відповідно до МСБО 7 прямим  методом.
23.5. Примітки до фінансової звітності складаються у відповідності з обов'язковими вимогами до розкриття інформації, викладеними у всіх МСБО / МСФЗ.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
ПАТ "Рівненська фабрика нетканих матеріалів"   працювало в першому кврталі на власній сировині , з 3 березня 2014 року -  на давальницькій сировині. Основні покупці: ТзОВ "Пульсар і К" м.Рівне та ТОВ "Літма" м.Хмельницький, ПП Булавський А.Б.,  ТОВ "МТВ Групп" м.Москва.
Підприємство виготовляє неткані полотна в основному за чотирьма різними технологіями:
- голкопробивання;
- термоскріплення;
- просочення полімерними зв'язуючими;
- ниткопрошивна технологія
Неткані полотна використовуються::
- в швейній промисловості як утеплююча прокладка в швейних виробах, головних уборах, для  підкладання комірів верхнього одягу та інше;
- для виготовлення м'яких меблів;
- в взуттєвій промисловості;
- при будівництві гідротехнічних споруд та будівництві дорог;
- фільтрувальні полотна для очистки повітря в промисловості
Основною сировиною для виготовлення нетканих полотен є різні хімічні волокна та їх відходи, бавовняна та поліефірна пряжа, хімічні зв'язуючи сполуки та інши матеріали. Сезонними товарами є тільки полотна об'ємні для пошиття осіннього та зимового одягу.
Основним постачальником сировини є ТзОВ "Пульсар і Ко".
За 2014 рік вироблено продукції 3858,5 тон, в грошовому вимірнику 38062,6 тис.грн. без ПДВ.
Ризики: Скорочення ринку за рахунок імпорту та контрабанди, збільшення витрат в зв'язку з ростом тарифів на енергоносії, підвищення цін на імпортну сировину та запсні частини, пов'язаними з змінами курсу іноземної валюти, нестабільність в роботі підприємств-споживачів.
Для мінімізації зовношніх негативних впливів підприємство проводить постійну роботу по розширенню номенклатури випуску, підвищенню еффективності використання обладнання за рахунок його модернізації, зменьшення витрат енергоносіїв на одиницю продукції.
Частка експорту в загальному обсязі продажів складає 1,94%

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування
В 2012 році придбано та введено в експлуатацію машина попереднього голкопробивання  AUTOMATEX PR3OT - дала можливість розширити асортимент по виготовленню голкопробивних фіксованих полотен.
В 2013 році придбано і встановлено комплект технологічного обладнання термофіксації моделі FC - 240. Джерелом для придбання обладнання є власні кошти підприємства. Ефект від освоєння даного обладнання очікується починаючи з 2015 року. Нове технологічне обладнання забезпечить розширення асортименту продукції та позитивно вплине на її якість. Проведена модернізація лінії "Сантекс", яка доукомплектована системою каландрів з примусовим охолодженням, что забезпечило покращення якості випущеної продукції. Встановлено автоматизовану систему обліку електроенергії. передано в комунальну власність на баланс ЖКГ "Перспективне" гуртожиток.
На початку 2014 року була модернізована лінія № 7. Модернізація полягала у встановленні так званої фінішної часті. Фінішна частина складається з двох основних частин, а саме:
1. Камера з електричним підігрівом та метелевою транспортерною трічкою;
2. пара металевих каландрів з примусовим водяним охолодженням.
Принцип роботи фінішної частини полягає в наступному: попередньо прогрітий в термокамерах "SANTEX" матеріал передається на металеву транспортерну стрічку, остаточно прогрівається до температури 175-180 градусів Цельсія та вводиться в жало валів охолодженого до температури 5-10 градусів каландру. Сумісна дія низької температури та тиску (до 5-6 атм.) миттєво фіксує розплавлений поліпропілен та біокомпонент, що складають 30% від загальної ваги матеріалу. Таким чином, матеріал набуває певні фізико-механічні властивості, а саме: розривні характеристики, товщину.
Проведена модернізація дасть змогу:
1. Суттєво збільшити строк служби тефлонових транспортерних стрічок, що встановлені вередені термокамер "SANTEX".
2. Для певних видів продукції відмовитись від голкопробивання, що в свою чергу зменшить розхід голок.
3. За рахунок того, що завершувальний етап прогріву матеріалу буде відбуватися в фінішній частині, температура в камерах "SANTEX" зменьшується на 30-35 градусів С, що приведе до економії газу.
Всього придбано основних засобів за 5 років - 4186 тис.грн., в т.ч.:
2014 рік - 119 тис.грн.
2013 рік - 2052 тис.грн.
2012 рік - 841 тис.грн.
2011 рік - 289 тис.грн.
2010 рік - 885 тис.грн.
Всього відчужено основних засобів за 5 років - 243 тис.грн. в т.ч.:
2014 рік - 332 тис.грн.
2013 рік - 8 тис.грн.
2012 рік - 0 тис.грн.
2011 рік - 3 тис.грн.
2010 рік - 0 тис.грн.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація
20.05.2014 року договір найму транспортного засобу між ПАТ "Рівненська фабрика нетканих матеріалів" та Корольовим О.М.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Екологічні питання не впливають на використання активів підприємства. Капітальне будівництво на 2015 рік не планується за відсутністю фінансування. Проводиться поточний ремонт за рахунок власних коштів. Основні засоби використовуються для використання у виробничій діяльності. Основними засобами підприємство забезпечене.  Станом на 31.12.2014 року частина, а саме 58,2% основних засобів, а саме нерухомість, обладнання, прилади та інвентар знаходятсяу заставі фінансової установи. Виробнича потужність за 2014 рік склала - 58,4%. Основні засоби належать підприємству на правах власності і знаходяться за юридичною адресою: м.Рівне, вул.Фабрична, 2

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Нестача обігових коштів є результатом як об'єктивних так і суб'єктивних причин. До об'єктивних причин відносяться постійний невпинний ріст тарифів на енергоносії. Так в минулому році додаткові витрати на енергоносії за рахунок збільшення тарифів склали 1712 тис.грн в порівнянні з 2013 роком.

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
Штрафна санкція в 2014 році склала 40,9 тис.грн. за порушення терміну сплати податків і зборів та пеня в зв'язку з відсутністю коштів на розрахунковому рахункуї.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Власними обiговими коштами пiдприємство не забезпечене.Вiд iнвесторiв iнвестицiї не надходили. Отримання кредитних коштівз пільговими відсотковими ставками надало б можливість товариству придбавати нові технологічні лінії, модернізувати діюче обладнання.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
На кiнець звiтного перiоду не виконаних договорiв не має.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Пошук нових ринків збуту продукциї, придбання сировини.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
В 2014 році на фабриці  не було впроваджень нових видів продукції та нових виробництв. Співпраця з науково-дослідними, науково-конструкторськими, проектними установами та інженерними центрами не проводилася.

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Товариство судових справ не має.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Інша інформація відсутня.
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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: 
52032
48604
0
0
52032
48604
будівлі та споруди
32781
31177


32781
31177
машини та обладнання
16618
14936


16618
14936
транспортні засоби
26
13


26
13
інші
2607
2478


2607
2478
2. Невиробничого призначення: 
938
903
0
0
938
903
будівлі та споруди
938
903


938
903
машини та обладнання




0
0
транспортні засоби




0
0
інші




0
0
Усього 
52970
49507
0
0
52970
49507
Опис
Основні засоби призначені для господарської діяльності. Будівлі і споруди вводились в експлуатацію починаючи з 1970 року, початкова вартість 115222 тис.грн., знос 83142 тис.грн., ступінь зносу 72,16%. Транспортні засоби: початкова вартість 277,0 тис.грн., знос 264,0 тис.грн. ступінь зносу 95,31 % Машини та обладнання вводились в експлуатацію з 1971 року, оновлювались на протязі всього періоду. Початкова вартість 31566 тис.грн., знос 16630,0 тис.грн., ступінь зносу - 52,68%  Інші основні засоби  - інструменти, прилади, інвентар, вводились в експлкатацію починаючи з 1971 року та оновлювались на протязі всього періоду. Початкова вартість 426,0 тис.грн., знос 349,0 тис.грн. ступінь зносу - 81,92%  Крім того, в складі основних засобів (капітальні інвестиції) Початкова вартість 2507 тис.грн., на кінець 2401 тис.грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
1
2
3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.) 
26464
26526
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 26227 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 26227 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
149,00
X
X
у тому числі:




кредитний ліміт
03.03.2014
149,00

25.01.2015
Зобов'язання за цінними паперами
X
0,00
X
X
у тому числі:




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

X
X
за векселями (всього)
X
0,00
X
X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):
X
0,00
X
X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):
X
1075,00
X
X
інвестаційний сертифікат
27.06.2013
1075,00
X
30.03.2014
Податкові зобов'язання
X
1017,00
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
7147,00
X
X
Інші зобов'язання
X
44547,00
X
X
Усього зобов'язань
X
53935,00
X
X
Опис
Забов'язання за цінними паперами,  за облігаціями,  за іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОН та іншими цінними паперами ( В т.ч. за похідними цінними паперами) - відсутні.
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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
14В170Н6 "Пульсатекс"GA 50/50(17)14B250
70 тис.м п.
3861,00
10,140000
70 тис. м п.
3861,00
19,450000
2
13В280Н6 полотно неткане голкопробивне для меблів "Меблін"
403 тис.м п
2391,00
6,280000
374 тис.м п.
2247,00
5,500000
3
Полотно неткане голкопробивне ШМ14В267Н6
124 тис.м.п.
3570,00
9,370000
124 тис.м.п.
3570,00
8,740000
4
14В701Н6 полотно  меблеве
517 тис.м.п.
2605,00
6,840000
513 тис.м.п.
2588,00
6,330000

* 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.
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5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п
Склад витрат*
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1
2
3
1
Матеріальні витрати
55,620000
2
Витрати на оплату праці
22,640000
3
Відрахування
8,580000
4
Амортизація
6,980000

* Зазначаються витрати, які складають більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.
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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
18.04.2014
22.04.2014
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
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XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІНФОРМ-ДЕЛЬТА-АУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)
31710855
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
33027 м.Рівне, вул.Орлова, 36/32
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**
д/в д/в д/в 01.01.1900 д/в
 
* 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.

АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІНФОРМ-ДЕЛЬТА-АУДИТ"

свідоцтво про внесення в Реєстр  аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 2776 видане 30.11.2001 р. Аудиторською Палатою України , свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0526, затверджено рішенням АПУ №307/4 від
 29.01.2015 р.
---------------------------------------------------------------------------------------


               




                  ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
                           щодо фінансової звітності  
Публічного акціонерного товариства                                                                                    "Рівненська фабрика нетканих матеріалів"

                                                 за 2014 р.









                                                      м. Рівне
                    


     ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  ЩОДО  КОНСОЛІДОВАНОЇ   ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕНСЬКА ФАБРИКА НЕТКАНИХ МАТЕРІАЛІВ " 
    Акціонерам та посадовим особам ПАТ"Рівненська фабрика нетканих матеріалів"  
    Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку. 

    Основні відомості про емітента: 
    ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " РІВНЕНСЬКА ФАБРИКА НЕТКАНИХ МАТЕРІАЛІВ " 
Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України - 00306644
Місце знаходження - Україна, 33016 , м. Рівне, вул. Фабрична, 2 
Дата державної реєстрації - 25.07.1994 року 
                                    ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
    Ми провели аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕНСЬКА ФАБРИКА НЕТКАНИХ МАТЕРІАЛІВ " , 
м. Рівне , Україна (далі - ПАТ), що додається та включає загальну інформацію про діяльність ПАТ, 
-Консолідований Звіт про фінансовий стан ПАТ станом на 31 грудня 2014 року;   -Консолідований Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2014 рік; 
-Консолідований Звіт про рух грошових коштів за 2014 рік, 
 -Консолідований Звіт про зміни у власному капіталі за 2014 рік, а  також  примітки  до цієї  фінансової звітності. 
   
 Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність. 
Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Управлінський персонал несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. 
Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам. 

   
    Відповідальність аудитора.
        Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на підставі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно вимог до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування і проведення аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів, щодо сум та розкриття інформації у фінансовій звітності. 
      Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного представлення суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки, щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності застосованої облікової політики та обґрунтованості облікових оцінок, здійснених управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності. 
       За винятком підстав, зазначених у наступному параграфі, ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки. 
  
  Підстава для висловлення умовно-позитивної думки 
* Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 24 "Розкриття інформації про зв'язані сторони" вимагається розкриття назви фактичної контролюючої сторони. За відсутності вичерпної інформації Компанія не розкрила назву фактичної контролюючої сторони в цій фінансовій звітності. 
* Оскільки керівництво Компанії не має вичерпної інформації щодо переліку осіб, підконтрольних фактичній контролюючій стороні Компанії, ми не змогли отримати достатні та прийнятні аудиторські докази по відношенню до повноти розкриття інформації про операції та залишки з пов'язаними сторонами. 
* Незгода з управлінським персоналом стосовно прийнятності обраної облікової політики: ми не змогли отримати достатні та належні аудиторські докази, щодо достовірності відображення балансової вартості основних засобів, оскільки облікові записи підприємства свідчать про те, що фінансова звітність не містить даних про результати переоцінки (визначення справедливої вартості) основних засобів на дату першого застосування МСФЗ, на початок звітного періоду (01.01.2014 р.). У фінансовій звітності на зазначені звітні дати основні засоби відображені за доцільною собівартістю. Станом на 31.12.2014 року, згідно з обраною обліковою політикою  основні засоби оцінені  за первісною вартістю за мінусом зносу.  Відповідно ми не мали змоги визначити , чи була потреба у коригуванні зазначених сум.
* Товариство не розраховувало відстрочені податкові активи (зобов'язання) згідно з МСБО 12 "Податок на прибуток", але це не носить суттєвого впливу на фінансову звітність.

Висловлення умовно-позитивної думки 
На думку аудитора, за винятком впливу коригувань, що могли б бути потрібними, про які йдеться в параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки" , фінансові звіти справедливо і достовірно відображають, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПАТ "РІВНЕНСЬКА     ФАБРИКА НЕТКАНИХ МАТЕРІАЛІВ "  станом на 31 грудня 2014 року, його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. 
      
   Пояснювальний параграф 
  Не роблячи додаткових обмежень, ми звертаємо увагу на наявність значної невизначеності, результат якої залежить від майбутніх подій, що не є під безпосереднім контролем суб'єкта господарювання, але які можуть впливати на її фінансову звітність. Зазначена невизначеність - це проблема, обумовлена тим, що умови здійснення підприємницької діяльності в Україні знаходяться під негативним впливом політичної та фінансової кризи, що значною мірою пов'язано з погіршенням фінансового стану суб'єктів підприємницької діяльності (в тому числі і емітентів цінних паперів), зменшенням обсягів  виробництва  та реалізації продукції, та подорожчання кредитування суб'єктів господарювання, зміною обмінного курсу гривні та іншими об'єктивними причинами. 

Інші питання 
Аудит фінансової звітності ПАТ "Рівненська фабрика нетканих матеріалів"  станом на 31 грудня 2014 року проведено іншою аудиторською фірмою, в звіті якої висловлено модифіковану "умовно-позитивну" думку про зазначену звітність. 

Основні відомості про аудиторську фірму: 
Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма "Інформ-Дельта-Аудит" 
Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України - 31710855
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів: 
№ 2776 від 30.11.2001 року. 
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості : 
№ 0526 від 29.01.2015 року.
Дата державної реєстрації - 11.10.2001 року. 
Юридична адреса - Україна, 33013, місто Рівне, Проспект Миру, 12/8 
Фактична адреса - Україна,33028,місто Рівне, вул. Гетьмана Мазепи 4А/6А, офіс 206
 Тел. : +380 (362) 43-10-68 
Договір на виконання аудиторських послуг №01/03/15 від "12" березня 2015 року. 

Дата початку аудиту: "12" березня 2015 року. 
Дата закінчення аудиту: "01" квітня 2015 року. 
Директор  ТОВ АФ "Інформ -Дельта-Аудит":                           Дехтярчук  Р.Я.
Сертифікат аудитора №004829 
дійсний до 28 вересня 2015 року.                                                  
"01" квітня 2015 року 
 м. Рівне , Проспект Миру 12/8



Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.05.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV


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
2012
1
0
2
2013
1
0
3
2014
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


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
5
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
0
Кількість представників держави
0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
0
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб
1
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.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)
ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

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

X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X

Інше (запишіть)
д/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)

* 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) 
д/в
* 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)

* 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)
Зміна аудиторської фірми відбулась в зв'язку з відсутністю на момент переір свідоцтва про відповідність системи контролю якостіки
* 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)

* 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)

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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



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

Так (*)
Ні (*)
Випуск акцій

X
Випуск депозитарних розписок

X
Випуск облігацій

X
Кредити банків
X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X
Інше (запишіть)

* 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)
не визначились
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 09.05.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV


коди
Дата (рік, місяць, число)
15
01
01
Підприємство
Публічне 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)
396


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 31.12.2014

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
7
29
68
первісна вартість
1001
121
98
114
накопичена амортизація
1002
(114)
(69)
(46)
Незавершені капітальні інвестиції
1005



Основні засоби
1010
52970
49507
56005
первісна вартість
1011
150760
149892
148577
знос
1012
(97790)
(100385)
(92572)
Інвестиційна нерухомість
1015
198
251

Первісна вартість інвестиційної нерухомості
1016
198
251

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
58035
54647
56073
II. Оборотні активи




Запаси
1100
23870
23969
22430
- виробничі запаси
1101



- 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
2884
1206
20573
Дебіторська заборгованість за розрахунками:




за виданими авансами
1130
98
491
65
з бюджетом
1135

17

- 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
21
27
8
Поточні фінансові інвестиції
1160



Гроші та їх еквіваленти
1165
17
27
4
- готівка
1166

1

- рахунки в банках
1167

26

Витрати майбутніх періодів
1170
7
10
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

5
120
Усього за розділом II
1195
26897
25752
43207
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200



Баланс
1300
84932
80399
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
26289
26227
19281
Неоплачений капітал
1425



Вилучений капітал
1430



Інші резерви
1435



Усього за розділом I
1495
26526
26464
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
9151
0
6346
Довгострокові забезпечення
1520



- довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521



Цільове фінансування
1525
205
0
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
9356

34546
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення




Короткострокові кредити банків
1600

149

Векселі видані
1605


455
Поточна кредиторська заборгованість за:




довгостроковими зобов'язаннями
1610
23543
22975

товари, роботи, послуги
1615
16333
18780
39578
розрахунками з бюджетом
1620
839
1017
1337
- у тому числі з податку на прибуток
1621

223

розрахунками зі страхування
1625
772
1180
442
розрахунками з оплати праці
1630
2782
2499
1247
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
1635

28
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
399
604
216
Доходи майбутніх періодів
1665
2300
2200

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670



Інші поточні зобов'язання
1690
2082
4503
1538
Усього за розділом IІІ
1695
49050
53935
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
84932
80399
99280

(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.
Примітки:
д/в
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Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)

За 2014 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
43806
78604
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
(40898)
(72742)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
2070


Валовий:



прибуток
2090
2908
5862
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
2431
1315
- дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2121


- дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2122


Адміністративні витрати
2130
(4375)
(4311)
Витрати на збут
2150
(1212)
(1038)
Інші операційні витрати
2180
(2872)
(1669)
- 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

159
збиток
2195
(3120)

Дохід від участі в капіталі
2200


Інші фінансові доходи
2220
3777

Інші доходи
2240


- дохід від  благодійної допомоги
2241


Фінансові витрати
2250


Втрати від участі в капіталі
2255


Інші витрати
2270
(331)
(8)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
2275


Фінансовий результат до оподаткування:



прибуток
2290
326
151
збиток
2295


Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
-388
-368
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
2305


Чистий фінансовий результат:



прибуток
2350


збиток
2355
(62)
(217)
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
-62
-217
III. Елементи операційних витрат
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Матеріальні затрати
2500
55993
24888
Витрати на оплату праці
2505
10279
10614
Відрахування на соціальні заходи
2510
4018
4146
Амортизація
2515
3044
3197
Інші операційні витрати
2520
1394
1736
Разом
2550
74728
44581
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
(0,0459)
(0,0131)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2615
(0,0459)
(0,0131)
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0
0
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коди
Дата (рік, місяць, число)
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Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2014 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
42508
44884
Повернення податків і зборів
3005


у тому числі податку на додану вартість
3006


Цільового фінансування
3010
19
17
Надходження від отримання субсидій, дотацій
3011
19
17
Надходження авансів від покупців і замовників
3015
28

Надходження від повернення авансів
3020
43
3
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
3025


Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
3035


Надходження від операційної оренди
3040
815
537
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
3045


Надходження від страхових премій
3050


Надходження фінансових установ від повернення позик
3055


Інші надходження
3095
257
273
Витрачання на оплату:



Товарів (робіт, послуг)
3100
(22437)
(24175)
Праці
3105
(8848)
(6786)
Відрахувань на соціальні заходи
3110
(3882)
(3839)
Зобов'язань з податків і зборів
3115
(4569)
(3835)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
3116
(131)
(81)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість
3117
(2235)
(2150)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів
3118
(3)
(5)
Витрачання на оплату авансів
3135
(456)

Витрачання на оплату повернення авансів
3140

(6)
Витрачання на оплату цільових внесків
3145
(5)

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами
3150


Витрачання фінансових установ на надання позик
3155


Інші витрачання
3190
(203)
(423)
Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195
3270
6650
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності



Надходження від реалізації:



фінансових інвестицій
3200


необоротних активів
3205
245
120
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

929
Витрачання на придбання:



фінансових інвестицій
3255
(940)
(2850)
необоротних активів
3260
(103)
(2696)
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
(798)
(4497)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності



Надходження від:



Власного капіталу
3300


Отримання позик
3305
3520

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
3310


Інші надходження
3340


Витрачання на:



Викуп власних акцій
3345


Погашення позик
3350
(6002)
(2169)
Сплату дивідендів
3355


Витрачання на сплату відсотків
3360


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
(2482)
(2169)
Чистий рух грошових коштів за звітний період
3400
(10)
(16)
Залишок коштів на початок року
3405
17
8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
20
25
Залишок коштів на кінець року
3415
27
17

Примітки:
д/в
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Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

За 2014 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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за ЄДРПОУ
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найменування



Звіт про власний капітал

За 2014 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



26289


26526
Коригування:









Зміна облікової політики
4005







0
Виправлення помилок
4010







0
Інші зміни
4090







0
Скоригований залишок на початок року
4095
237
0
0
0
26289
0
0
26526
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
4100




(62)


(62)
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
(62)
0
0
(62)
Залишок на кінець року
4300
237
0
0
0
26227
0
0
26464

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


Назва: Публічне акціонерне товариство "Рівненська фабрика нетканих матеріалів " 
ЄДРПОУ: 00306644
 Рік: 2014 рік

ПРИМІТКИ  ДО    КОНСОЛІДОВАНОЇ  ФІНАНСОВОЇ  ЗВІТНОСТІ, 
СКЛАДЕНОЇ ВІДПОВІДНО ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  
Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2014р. (в тис. грн.)                                                                                           
  
   1.ЗАГАЛЬНА   ІНФОРМАЦІЯ   ПРО   ПІДПРИЄМСТВО
Публічне 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:
 o 13.95  виробництво  текстильних нетканих  матеріалів та виробів із них, крім одягу,
 o 41.20 будівництво житлових та нежитлових будівель,
 o 46.41 оптова торгівля текстильного товарами,
 o 47.99 інші види роздрібної торгівлі поза магазинами,
 o 56.29 постачання інших готових страв,
 o 81.10 комплексне обслуговування об'єктів.
 Середня кількість працівників станом  на 31.12.2014р.та 2013р. складала 396 та 420 осіб,відповідно.
  Станом на 31 грудня 2014 та 2013р.р., виходячи з кількості акцій, склад акціонерів (п'ять юридичних  та 1084 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 %   
-  Корягін Валерій Іванович                    11,332611%      11,332611%
- інші акціонери, що володіють              14,705186%     14,705186%   
менше 5% акцій.
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 2014 року (включаючи порівняльні суми  за 2013 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
    Операції,  виражені  в  іноземних  валютах, відображаються  за  обмінним  курсом,  чинним, що діє на   дату здійснення операції. Монетарні  активи та  зобов'язання, виражені в іноземних валютах,  перераховуються  за  обмінним  курсом,  чинними  на  дату господарської операції. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною вартістю в іноземній валюті, перераховуються за обмінним курсом , що діяв, на дату первісної операції. Всі  різниці  відображаються в  консолідованому  звіті  про  прибутки  та  збитки.
  Положення облікової політики, викладені нижче, послідовно застосовувалися до всіх періодів, представлених у даній фінансовій звітності.
   
     3.УМОВИ, В ЯКИХ ПРАЦЮЄ ТОВАРИСТВО, РИЗИКИ ТА ЕКОНОМІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ.
     Група здійснює свою діяльність на території України, економіка якої знаходиться в кризовому стані.
   За звітний рік Групою проводилася робота по зменшенню і локалізації ризиків, однак їх передбачити і ліквідувати повністю неможливо. А саме, недобросовісна конкуренція на ринку торгівлі, контрабандні поставки, високе навантаження оподаткування, недосконалий порядок адміністрування податків, що може привести до штрафних санкцій. 
 Майбутній розвиток української економіки буде залежати від здійснення всіх тих реформ, що планує Уряд України,  в усіх галузях  економіки нашої держави. Однак  всі тенденції, що можуть вплинути на бізнес та на фінансову і господарську діяльність Групи неможливо передбачити.
  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:
                                                                                                              (Тис.грн.)
Нематеріальні   активи 	31.12.2014р	31.12.2013р
Сертифікат відповідності ISO 9001:2008 і ДСТУ ISO 9001:2009
Первісна	73	73
Знос 	73	69
Балансова вартість 	0	4
Товарний знак
Первісна	6	6
Знос 	6	5
Балансова вартість 	0	1
Комп'ютерна програма M.E.DocIS,
Первісна	5	0
Знос 	1	0
Балансова вартість 	4	                                                                                                                      0 
Ліцензії з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії
Первісна	2	2
Знос 	1	0
Балансова вартість 	1	2
Сертифікат				
Первісна	 24	0				
Знос 	0	0
Балансова вартість 	24	0
Всього	29	7

   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 2014 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 такі витрати збільшують  вартість основних  засобів.
                                                                                                  (Тис.грн.)
Основні  засоби	31.12.2014р	31.12.2013р
Будівлі та споруди
	32080	33719
Машини  та  обладнання
	14936	16618
Транспортні  засоби       
        	13	26
Інші необоротні активи 
	14	14
Інструменти,  прилади  та  інвентар 	63	86
Основні засоби не готові до експлуатації	2401	2507
Всього:	49507	52970
  
 Соціальна  сфера
Група  була балансоутримувачем об'єктів   соціальної  сфери   (гуртожитків)
                                                               (Тис. Грн.)

Соціальна  сфера 	31.12.2014р	31.12.2013р
Гуртожитки 	0	356

 Згідно Рішення  Рівненської міської ради від 27.11.2014р. № 4708, гуртожитки, були передані  на баланс житлово-комунальному підприємству  "Перспективне", акт приймання-передачі основних засобів від 30.12.2014р.

 Також  на  балансі  Товариства обліковуються  інші  об'єкти   соціальної  сфери (будівлі бази  відпочинку, клуб, медичний  пункт),   які  обслуговують працівників  Групи.
   Земельні ділянки 
 Поза балансом   група   обліковує    земельні  ділянки
а) 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, нормативна  грошова оцінка  становить - 40 072 314,66 грн.

"	 площею - 1,24 га.,  Шпанівська сільська Рада, промислова база для обслуговування будівель та споруд, нормативна  грошова   оцінка - 20954,00 грн.

"	 площею - 0,97 га., Олександрійська сільська Рада, для ведення  підсобного господарства, нормативна  грошова   оцінка  - 20954,00 грн.

"	площею - 0,7148га., Великожитинська  сільська Рада, промислова база, нормативна  грошова   оцінка  - 20954,00 грн.
Формально  така  земля  знаходиться  у  власності  держави,  але   фактично її "користувач" володіє  двома  правами -  володіння і  користування.
    Право  постійного користування   землею є  нематеріальним  активом. Питання  не  визначено  на законодавчому  рівні. 
б)  В 2009 році 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 поновлено на 20 років.
     Основні  засоби, не  готові  до експлуатації  (Тис. грн.)
капітальні  інвестиції	2014 рік	2013 рік
блок складів, естакада	10	10
блок цехів товарів народного споживання	1240	1222
мережі для подачі води на виробничі та господарські 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	9
трубопроводи опалення	52	52
фінський модуль	49	49
огорожа  по периметру території фабрики	44	40
склад латексу	52	52
Всього:	1842	1821
  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 в  процентному відношенні від  загальної площі становить - 
9,6 відсотків,загальною балансовою  вартістю 251,0 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  - 2020,0 тис.  грн.
?    знос-   2020,0 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).
 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	31.12.2014	31.12.2013
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.
                                                                         (Тис.грн.)
Малоцінні необоротні матеріальні активи	31.12.2014	31.12.2013
Первісна  вартість	423	395
Знос 	423	395
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 облікової політики обліковуються за собівартістю.
Станом на 31.12.2014 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. 
                                                                  (Тис. грн.)
Запаси	31.12.2014р	31.12.2013р
Сировина  та  матеріали 	486,0	1751,0,0
Інші  матеріали 	704,0	   1150,0,,00
паливо             	26,0	39,0,0
Тара  та  тарні  матеріали	14,0	14,0,0
Матеріали ,  передані в переробку	0,0	0,0,0
Запасні  частини	535,0	581,0,0
Інші  матеріали 	77,0	55,0,0
Малоцінні та  швидко зношувані предмети	47,0	49,0,0
Готова продукція 	1551,0	4426,0,0
Товари  на  складі 	20528,0	15804,0,0
Тара  під  товарами	1,0	1,0,
Всього:	23969,0	23870,0,

Дебіторська заборгованість:
       Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: - продукцію в звітності відображено в розмірі  - 1206,0 тис. грн. станом на 31.12.2014 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 31.12.2014р. складає - 6,0 тис. грн. 
      Дебіторська заборгованість за виданими авансами: - відображена в сумі - 491,0 тис. грн. станом на 31.12.2014 року.
     Інша  поточна  дебіторська  заборгованість: відображена в сумі - 27,0 тис. грн. станом на 31.12.2014р.,а саме:
- заборгованість  фонду  соціального  страхування  з  тимчасової  втрати  працездатності  в  сумі -22,0 тис. грн., розрахунки  з  іншим  дебіторами  по  нетоварних  операціях  в  сумі  5,0 тис. грн.                

Грошові  кошти  та  їх  еквіваленти:
    Грошові  кошти  та  їх  еквіваленти  визначаються  в  балансі за  номінальною  вартістю. У  звіті  про   рух  грошових  коштів грошові  кошти  та  їх  еквіваленти   включають  кошти в  касі  та  на  розрахунковому  рахунку.
Грошові кошти Групи в національній валюті станом на 31.12.2014р. складають - 27,0 тис. грн.
Витрати  майбутніх  періодів 
Група  здійснила  передоплату  в  сумі  10,0 тис. грн.  за  періодичні  видання  на  2015 рік.  По  мірі  отримання  літератури,  сума  у  пропорційному  розмірі  списується  на  витрати  періоду.  

Власний капітал: 
Статутний  капітал 
  Акціонерний  капітал  ПАТ "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 -1 084 чоловік та юридичних осіб - 5 підприємств.
Нерозподілений  прибуток  :
станом  на  31.12.2014 року   становить - 26227,0 тис. грн.
станом  на  31.12.2013 року   становить -  26289,0 тис. грн.
Порядок розподiлу прибутку здiйснюється згiдно зi Статутом та рiшенням зборiв акцiонерiв.
За   результатами  2013 та 2014 років виплата  дивідендів  не  проводилась.  
Забезпечення:
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 звітних періодів з урахуванням поправки на інформацію звітного періоду.
 Станом  на  1 січня  та  31  грудня  2014 року   балансова  вартість    забезпечення  виплат на оплату відпусток працюючим  становить відповідно:
 	399,0 тис. грн. та  604,0 тис. грн. Нараховано  забезпечення в  звітному році  на  суму-1101,0 тис. грн.. і  використано в сумі - 896,0тис.грн.
Цільове  фінансування: 
Станом на  01 січня 2014р. Залишок цільового фінансування представлено  у  балансі   в  сумі - 205,0 тис. грн., станом на 31.12.2014р. - 0,0 тис. грн.
(Податковим Кодексом України(надалі - ПКУ) в 2011р.було передбачено терміном на 10 років тимчасову пільгу з податку на прибуток, а саме звільнення від оподаткування прибутку отриманого від виробників легкої промисловості.) Вивільнені кошти (сума податку на прибуток,не сплачена до бюджету внаслідок застосування пільги) залишалися у розпорядженні платника податку і використовувалися за цільовим призначенням. Таким чином  платником податку, кошти спрямовувалися на переоснащення матеріально - технічної бази та збільшення обсягу виробництва. З 2015 року - пільга виключена, в зв'язку із внесеними змінами до ПКУ.
Доходи майбутніх періодів: 
   це використані вивільнені кошти від оподаткування,
  - станом на 31.12.2014р. - 2200,0 тис. грн. 
  - станом на 31.12.2013р. - 2300,0 тис. грн. 
     З метою оподаткування суми вивільнених коштів,будуть визнаватися доходами одночасно з визнанням витрат, понесених за рахунок цих коштів,у розмірі таких витрат.
 Зобов'язання:        
Поточна частина  довгострокового  зобов'язання  
 Всі позики Групи спочатку обліковуються за вартістю придбання, що є справедливою вартістю отриманої вигоди, за вирахуванням витрат, пов'язаних отриманням відповідних позик.
Позики отримані у національній валюті. 
   На 31.12.2014р. на балансі Групи обліковувалися  поточні  зобов'язання за довгостроковими зобов'язаннями : 
? не фінансових установ (поворотна безпроцентна позика) в сумі - 3836,0 тис. грн.,  з терміном повернення  жовтень 2015р.
? зобов'язання по (Мирова угода від 04.04.2014р. №  б/н) - в сумі  - 1774,0 тис. грн. з терміном погашення  до червня 2015р.
? зобов'язання - в сумі 17365,0 тис. грн. (договір про  порядок  виконання грошових вимог та прощення боргу від 26.06.2013р. № 02/2013/395-08) з терміном повернення  до 31 грудня 2014р.



Виплати  працівникам: 
Короткострокові виплати працівникам включають такі статті:
а) зарплати робітникам та службовцям і внески на соціальне забезпечення;
б) короткострокові компенсації за  невикористану щорічну  відпустку , та компенсацію  при звільненні, інші виплати: - (згідно колективної угоди - матеріальна допомога при досягненні працівниками віку - 50 років для жінок, 60 років для чоловіків,при виході на пенсію, з нагоди ювілеїв, та інші виплати згідно законодавства). 
в) Товариством також відшкодовуються Пенсійному фонду України  суми фактичних витрат на виплату і доставку пенсій , призначених відповідно до ст. 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення ". 
За звітний період нарахована заробітна плата:-10585,0 тис.грн., в т.ч. витрати на апарат управління -1151,0 тис. грн.                                                                                                                    
 Станом на 31.12.2014р. залишок  розрахунків по заробітній платі складає 2499,0 тис. грн.
Станом на 31.12.2014 року  залишок розрахунків по єдиному соціальному внеску становить
 1180,0 тис.грн.
Розрахунки з бюджетом                           (Тис. грн.)
Податки	31.12.2014р	31.12.2013р
ПДВ   	329,0	211,0
Податок  на  прибуток  	223,0	3,0
Податок  на  землю   	31,0	53,0
Податок  з  доходів  фізичних  осіб  	390,0	559,0
Екологічний  податок	29,0	9,0
Збір за спец використання природних ресурсів	1,0	4,0
Військовий збір	14,0	0,0
Разом 	1017,0	839,0

    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 2014р.становить - 43806,0 тис. грн. (в. т.ч. від   реалізації   готової  продукції - 40846,0тис.грн., 2013 рік - 78604,0 тис. грн.(в. т .ч. від   реалізації   готової  продукції - 75540,0 тис. грн.).
   Собівартість 
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 -  
- 2014 рік становить - 40898,0 тис. грн.(в. т.ч. собівартість  від реалізації готової продукції - 38114,0
тис. грн.),
- 2013 рік  становить - 72742,0 тис. грн.(в .т.ч. собівартість від реалізації готової продукції -  64496,0 тис. грн.).
Інші операційні  доходи  (Тис. грн.)                 
Інші операційні  доходи   Групи   становлять:  	2014р.	2013р.
курсова  різниця  	221,0	32,0
доходи  від реалізації   валюти  	19,0	47,0
дохід  від  операційної  оренди  	682,0	581,0
списання  кредиторської  заборгованості	2,0	2,0
дохід  від  цільового  фінансуванням 	7,0	7,0
доход від реалізації інших оборотних активів  	1191,0	197,0
інші  операційні  доходи    	309,0	449,0
Всього за:   	2431,0	1315,0
                                                                                                                 
Інші  операційні витрати  (Тис. грн.)      
Інші  операційні витрати	2014р.	2013р.
собівартість  реалізованих виробничих запасів 	1186,0	118,0
сумнівні  та  безнадійні  борги 	7,0	-
втрати  від  операційної  курсової  різниці   	201,0	8,0
визнанні  штрафі  пені,  неустойки  	41,0	235,0
витрати від операційнійної  оренди	563,0	461,0
витрати операційної діяльності( нарахування лікарняних за рахунок підприємства,матеріальна допомога,перерахування профкому, утримання соц. Культ побуту, та інші витрати)   	784,0	847,0
витрати від купівлі-продажу валюти	90,0	0,0
                                                                                                                     Всього:                                                                                                	
2872,0	
1669,0
 
Адміністративні витрати:
Адміністративні витрати:	2014	2013
Амортизація адмінкорпусу,НА, знос МНМА	292,0	292,0
Оплата праці адмінперсоналу,нарахування соцвнесків	2713,0	2584,0
Комунальні послуги	290,0	364,0
Податки і збори	429,0	417,0
Витрати на зв'язок	31,0	41,0
Пальне (на легковий автотранспорт, косарка,інші)	110,0	74,0
Офісні витрати(канцтовари)	112,0	102,0
Професійні   послуги(аудиторські,нотаріус,обслуговування комп'ютерних програм, обслуговування касових апаратів, інші)	65,0	79,0
Оренда автотранспорту	112,0	117,0
Інформаційні послуги (періодична література)	14,0	14,0
Послуги банку	85,0	79,0
Витрати на поточний ремонт	92,0	88,0
Інші витрати господарського призначення	30,0	60,0
Всього:	4375,0	4311,0
 
Витрати на збут:  
Витрати на збут	2014р.	2013р.
Оплата праці адмінперсоналу,нарахування соцвнесків	792,0	660,0
Амортизація складів, знос МНМА	154,0	154,0
Пальне	194,0	142,0
Ремонти	0,0	46,0
Інші збутові витрати(доставка вантажу, канцтовари, спецодяг, тощо)	72,0	36,0
Всього:	1212,0	1038,0
                                                                                        
Інші фінансові доходи:
- дохід від прощення боргу в сумі - 3777,0 тис. грн. (ТзОВ "Фінансова Компанія "Приватні інвестиції", договір про виконання грошових вимог та прощення боргу від 30.07.2012р.).
Інші  доходи:  
  -     становлять  дохід  від  реалізації  необоротних активів:
  -     за 2014 рік  - 0,0 тис. грн.,
-	за  2013 рік  - 0,0 тис. грн.  
Інші  витрати:   
  -     за 2014 рік  - 331,0 тис. грн.(витрати  від  ліквідації  гуртожитків в зв'язку із передачею їх в комунальну власність ЖКГ "Перспективне"). 
-	за  2013 рік  - 8,0 тис. грн. (витрати  від  ліквідації  необоротних  активів).
Податок на прибуток:
 У фінансовій 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 2014р. встановлена -18%; 2013 рік - 19%.
Витрати податку на прибуток, нараховані  згідно Податкової декларації і відображені в бухгалтерському обліку за звітний період 2014р. , в сумі 388,0 тис. грн.  В 2013р.- 160,0 тис. грн.
Відстрочені податкові зобов?язання   з доходів майбутніх періодів в сумі 396,0 тис.грн., та відстрочені податкові активи по нарахованих резервах  відпусток в сумі 109,0 тис.грн.  Групою не відображено в фінансовій звітності ( визначаються за  методом  зобов'язань по  всіх тимчасових різницях на  дату  балансу між податковими  базами активів, зобов'язань  і  їх  балансовою  вартістю для  цілей  фінансового  обліку), в зв?язку з тим, що носять не суттєвий вплив на фінансову звітність в цілому та збитковою діяльністю Групи. 
Операції зі зв?язаними сторонами
  Винагорода виплачена ключовому управлінському персоналу в кількості 1 особи за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року склала 248,0 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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