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

Ящинський Павло Анатолiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

05.04.2017

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Ремонтно-механiчний завод "Модуль"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
24592175
4. Місцезнаходження
м. Київ , район Дарницький, 02091, Київ, вулиця Бориспiльська
5. Міжміський код, телефон та факс
044-566-76-71 044-566-76-71
6. Електронна поштова адреса
info@rmz-modul.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

05.04.2017
(дата)

2. Річна інформація опублікована у
3. Річна інформація розміщена на
власній сторінці

газета "Вiдомостi НКЦПФР" 67(2572)

07.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

http://www.24592175.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

05.04.2017
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру
часток, паїв)

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
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій
протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

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
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління

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 за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками,
які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
34. Примітки
У емiтента вiдсутнi будь-якi лiцензiї, та не планується отримання лiцензiй.
Емiтент не брав участi у створенi юридичних осiб.
Посада корпоративного секретаря не створювалась.
держава не володiє акцiями емiтента, тому згiдно чинного законодавства рейтингове агенство
не створювалось.
Юридичнi особи не володiють 10 i бiльше вiдсотками акцiй емiтента
Дивiденти за звiтнiй перiод не виплачювались у звязку з збитковiстю емiтента.
У звiтньому перiодi емiтент не здiйснював випуск цiнних паперiв.
емiтент не здiйснював випуск процентних облiгацiй та дисконтних облiгацiй.
Емiтент не здiйснював вiипуск iнших цiнних паперiв

Емiтент не здiйснював викуп власних акцiй протягом звiтнього перiоду.
Емiтент не виробляє продукцiю та не реалiзує її.
Емiтент не випускав борговi цiннi папери, тому немає гарантiй третiх осiб щодо випуску
боргових цiнних паперiв.
особлива iнформацiя протягом звiтнього перiоду не виникала.
Емiтент не випускав та неотримував iпотечнi облiгацiї.
Вiдповiдно до чиного завконодавства емiтент не складає фiнансовий звiт за мiжнародними
стандартами фiнансової звiтностi

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Ремонтно-механiчний завод "Модуль"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
ААБ
3. Дата проведення державної реєстрації
30.12.1997
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
1300000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
3
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
28.29 Виробництво iнших машин i устаткування загального призначення, н. в. i. у
33.12 Ремонт i технiчне обслуговування машин i устаткування промислового призначення
10. Органи управління підприємства
Iнформацiя про органи управлiння не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
АТ «УкрСиббанк» у м. Харкiв
2) МФО банку
351005
3) поточний рахунок
26000433001200
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
д/в
5) МФО банку
д/в

6) поточний рахунок
д/в

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної
особи засновника та/або
учасника

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або
учаснику (від загальної кількості)

Фонд Державного майна
України

00032945

01133Україна Київ
вул.Кутузова, 18/9

0

Прізвище, ім"я, по батькові
фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування
органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або
учаснику (від загальної кількості)

0

0

Усього

0

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ящинський Павло Анатолiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
4) рік народження**
1979
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор ПрАТ "Западинське". Директор ПрАТ "Молнiя".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
09.04.2014 безстроково
9) Опис
Директор є виконавчим органом Емiтента. Директор здiйснює керiвництво поточною
господарською дiяльнiстю Товариства в межах своїх повноважень. Директор вправi без
довiреностi здiйснювати дiї вiд iменi Емiтента, керувати поточними справами Товариства в межах
своєї компетенцiї, виконувати рiшення вищого органу Товариства, представляти Емiтента у
вiдносинах iз третiми сторонами, вести переговори та укладати угоди вiд iменi Товариства, пiд час
керiвництва видає накази та розпорядження. Директор має право пiдпису вiд iменi Емiтента без

довiреностi. Iншi особи мають право пiдпису вiд iменi Товариства на пiдставi довiреностей, якi
видає Директор Товариства. Розмiр виплаченої винагороди є комерцiйною таємницею. Директор
не має судимостi за корисливi чи посадовi злочини. Загальний стаж роботи 12 рокiв. Ящинський
Павло Анатолiйович не надав згоду на розкриття своїх песональних данних.
* 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.

1) посада
голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Драган Андрiй Юрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
4) рік народження**
1967
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор ТОВ "Кредо актив есет менеджмент"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.03.2013 три роки
9) Опис
Голова Наглядової ради керує роботою Наглядової ради щодо захисту iнтересiв акцiонерiв
емiтента. Голова скликає засiдання Наглядової ради, головує на них та забезпечує ведення
протоколiв засiдань, звiтує перед акцiонерами на Загальних зборах та здiйснює iншi функцiї,
необхiднi для органiзацiї роботи Наглядової ради в межах її повноважень. голова наглядової ради
не має судимостi за корисливi чи посадовi злочини. Голова наглядової ради не отримує
винагороду та працює на добровiльних засадах. Драган Андрiй Юрiйович не надав згоду на
розкриття своїх персональних данних.
* 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.

1) посада
член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вржещ Юрiй Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в

4) рік народження**
1965
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Тимчасово не працює
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.03.2013 три роки
9) Опис
Член Наглядової ради виконує обов`язки та повноваження згiдно Статуту: Здiйснює
представництво iнтересiв акцiонерiв, контроль та регулювання дiяльностi Правлiння. Винагорода
не виплачується, член наглядової ради працює на добровiльних засадах.Член наглядової ради не
має судимостi за корисливi чи посадовi злочини. Не надав згоди на розкриття персональних
данних.
* 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.

1) посада
член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Гостиний двiр"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/в 32043050 д/в
4) рік народження**
0
5) освіта**
д/в
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/в
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.03.2013 три роки
9) Опис
Член Наглядової ради виконує обов`язки та повноваження згiдно статуту: Представляє iнтереси
акцiонерiв, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Винагорода не виплачується, член
наглядової ради працює на добровiльних засадах.

* 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.

1) посада
Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нужний Володимир Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
4) рік народження**
1960
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор ПАТ "Молнiя".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.03.2013 три роки
9) Опис
Обов'язки Ревiзора: перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Правлiння емiтента, його
дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, звiтує перед Загальними зборами акцiонерiв та
Наглядовою радою емiтента щодо результатiв перевiрок та виконує iншi обов'язки, необхiднi для
органiзацiї роботи ревiзора в межах йогої повноважень. Винагороду не отримує, працює на
добровiльних засадах. Посадова особа емiтента не має судимостi за корисливi чи посадовi
злочини. Ревiзор не надав згоди на розкриття його персональних данних.
* 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.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові
посадової особи або повне
найменування юридичної
особи

Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Директор

Ящинський Павло
Анатолiйович

д/в д/в д/в

0

0

0

0

0

0

Голова
наглядової
ради

Драган Андрiй Юрiйович

д/в д/в д/в

4517202

86.8693

4517202

0

0

0

Член
наглядової
ради

Вржещ Юрiй Михайлович

д/в д/в д/в

433231

8.3314

433231

0

0

0

Член
наглядової
ради

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Гостиний
двiр"

д/в 32043050 д/в

0

0

0

0

0

0

Ревiзор

Нужний Володимир
Петрович

д/в д/в д/в

0

0

0

0

0

0

4950433

95.2007

4950433

0

0

0

Усього

Кількість за видами акцій

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

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

Найменування
юридичної особи

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Прізвище, ім'я, по Серія, номер, дата видачі паспорта,
батькові фізичної найменування органу, який видав
паспорт**
особи*
Драган Андрiй
Юрiйович

д/в д/в д/в
Усього

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Від загальної
кількості
голосуючих
акцій (у
відсотках)

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Від загальної
кількості
голосуючих
акцій (у
відсотках)

4517202
4517202

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

86.8693

86.8693

0

0

0

86.8693

4517202

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних
зборів*

чергові
X

Дата
проведення

05.04.2016

Кворум
зборів**

Опис

Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення

позачергові

86.8693
Питання порядку денного:
1.Про обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «РМЗ «Модуль»;
2.Про обрання лiчильної комiсiї;
3.Про розгляд та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради ПрАТ «РМЗ
«Модуль» за 2015 рiк;
4.Про розгляд та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу ПрАТ «РМЗ
«Модуль» за 2015 рiк;
5.Про розгляд та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзора ПрАТ «РМЗ «Модуль» за
2015 рiк;
6.Затвердження рiчного звiту ПрАТ «РМЗ «Модуль» за 2015 рiк;
7.Розподiл прибутку i збиткiв ПрАТ «РМЗ «Модуль» за 2015 рiк;
8.Про вiдкликання членiв наглядової ради ПрАТ «РМЗ «Модуль»;
9.Про обрання членiв наглядової ради ПрАТ «РМЗ «Модуль»;
Результати розгляду питань порядку денного:
По 1-му питання Порядку Денного (Про обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв):
Вирiшили: Обрати Головою Зборiв Мiрошника Сергiя Миколайовича та Секретарем Зборiв
Воловенко Iгоря Михайловича.
По 2-му питання Порядку Денного (Про обрання лiчильної комiсiї):
Вирiшили:Обрати Головою лiчильної комiсiї – Гавриленко Наталiю Миколаївну та членом
лiчильної комiсiї Воловенко Iгоря Михайловича.
По 3-му питання Порядку Денного (Про розгляд та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
наглядової ради за 2015 рiк):
Вирiшили: Затвердити звiт Наглядової ради про фiнансовий стан Товариства за 2015 рiк
По 4-му питання Порядку Денного (Про розгляд та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
виконавчого органу за 2015 рiк)
Вирiшили: Затвердити звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства за 2015 рiк
По 5-му питання Порядку Денного (Про розгляд та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк)
Вирiшили: Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк.
По 6-му питанню Порядку Денного (Затвердження рiчного звiту за 2054 рiк).
Вирiшили: Затвердити рiчний звiт ПрАТ «РМЗ «Модуль» за 2015 рiк.
По 7-му питанню Порядку Денного (Про розподiл прибутку i збиткiв за 2015 рiк)
Вирiшили: Прибуток Товариства за 2015 рiк залишити на балансi Товариства, та покрити збитки
Товариства за минулi перiоди його дiяльностi.
По 8-му питанню Порядку Денного (Про вiдкликання членiв наглядової ради ПрАТ «РМЗ
«Модуль»).
Вирiшили: У зв’язку з закiнченням строку повноважень членiв наглядової ради, вiдкликати
наступних членiв наглядової ради: Драгана Андрiя Юрiйовича, Вржеща Юрiя Михайловича, ТОВ
«Гостиний двiр».
По 9-му питанню Порядку Денного (Про обрання членiв наглядової ради ПрАТ «РМЗ «Модуль»).
Вирiшили: Обрати наступних членiв наглядової ради: Драгана Андрiя Юрiйовича, Вржеща Юрiя
Михайловича, ТОВ «Гостиний двiр».
Особи, якi подавали пропозицiї до порядку денного вiдсутнi.
чергові

позачергові
X
26.09.2016

Кворум
зборів**

Опис

86.8693
Порядок дений:
1.Про обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «РМЗ «Модуль»;
2.Про обрання лiчильної комiсiї;
3.Про прийняття рiшення щодо передачi в iпотеку ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
«МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» (далi – Банк) нежитлового примiщення, а саме: корпус
№5 – адмiнiстративно виробничий (лiт. 1А), заг. пл. 3076,2 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ,
вул. Бориспiльська, буд.9, що належить на правi приватної власностi Приватному акцiонерному
товариству «РЕМОНТНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД «МОДУЛЬ», з метою забезпечення виконання
зобов’язань ПАТ «МОЛНIЯ» (код ЄДРПОУ 05407746, мiсцезнаходження: Київська обл.,
Баришiвський р-н., вул. смт. Баришiвка, вул. Торфяна, буд. 26.) перед Банком щодо вiдкриття
(вiдновлювального) лiмiту кредитування в розмiрi 6 000 000,00 грн, на строк до 12 мiсяцiв (включно),
зi сплатою не бiльше 24 % рiчних, на здiйснення статутної дiяльностi ПАТ «МОЛНIЯ».
4.Про затвердження основних умов правочинiв та визначення уповноваженої особи для їх пiдписання.
Результати розгляду питань порядку деного:
По 1-му питання Порядку Денного (Про обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв):
Вирiшили: Обрати Головою Зборiв Драгана Андрiя Юрiйовича та Секретарем Зборiв Воловенко Iгоря
Михайловича. Рiшення прийнято.
По 2-му питання Порядку Денного (Про обрання лiчильної комiсiї):
Вирiшили: Обрати Головою лiчильної комiсiї – Гавриленко Наталiю Миколаївну та членом лiчильної
комiсiї Воловенко Iгоря Михайловича. Рiшення прийнято.
По 3-му питання Порядку Денного (Про прийняття рiшення щодо передачi в iпотеку ПУБЛIЧНОМУ
АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» (далi – Банк)
нежитлового примiщення, а саме: корпус №5 – адмiнiстративно виробничий (лiт. 1А), заг. пл. 3076,2
кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бориспiльська, буд.9, що належить на правi приватної
власностi Приватному акцiонерному товариству «РЕМОНТНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД «МОДУЛЬ»,
з метою забезпечення виконання зобов’язань ПАТ «МОЛНIЯ» (код ЄДРПОУ 05407746,
мiсцезнаходження: Київська обл., Баришiвський р-н., вул. смт. Баришiвка, вул. Торфяна, буд. 26.)
перед Банком щодо вiдкриття (вiдновлювального) лiмiту кредитування в розмiрi 6 000 000,00 грн, на
строк до 12 мiсяцiв (включно), зi сплатою не бiльше 24 % рiчних, на здiйснення статутної дiяльностi
ПАТ «МОЛНIЯ»):
Вирiшили: передати в iпотеку ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «МIЖНАРОДНИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» (далi – Банк) нежитлового примiщення, а саме: корпус №5 –
адмiнiстративно виробничий (лiт. 1А), заг. пл. 3076,2 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул.
Бориспiльська, буд.9, що належить на правi приватної власностi Приватному акцiонерному
товариству «РЕМОНТНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД «МОДУЛЬ», з метою забезпечення виконання
зобов’язань ПАТ «МОЛНIЯ» (код ЄДРПОУ 05407746, мiсцезнаходження: Київська обл.,
Баришiвський р-н., вул. смт. Баришiвка, вул. Торфяна, буд. 26.) перед Банком щодо вiдкриття
(вiдновлювального) лiмiту кредитування в розмiрi 6 000 000,00 грн, на строк до 12 мiсяцiв (включно),
зi сплатою не бiльше 24 % рiчних, на здiйснення статутної дiяльностi ПАТ «МОЛНIЯ». Рiшення
прийнято.
По 4-му питання Порядку Денного (Про затвердження основних умов правочинiв та визначення
уповноваженої особи для їх пiдписання).
Вирiшили: затвердити основнi умови правочинiв, якi будуть укладатися мiж Товариством та
ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК»
(далi – Банк) щодо передачi в iпотеку Банку нежитлового примiщення, а саме: корпус №5 –
адмiнiстративно виробничий (лiт. 1А), заг. пл. 3076,2 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул.
Бориспiльська, буд.9, що належить на правi приватної власностi Приватному акцiонерному
товариству «РЕМОНТНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД «МОДУЛЬ», з метою забезпечення виконання
зобов’язань ПАТ «МОЛНIЯ» (код ЄДРПОУ 05407746, мiсцезнаходження: Київська обл.,
Баришiвський р-н., вул. смт. Баришiвка, вул. Торфяна, буд. 26.) перед Банком щодо вiдкриття
(вiдновлювального) лiмiту кредитування в розмiрi 6 000 000,00 грн, на строк до 12 мiсяцiв (включно),
зi сплатою не бiльше 24 % рiчних, на здiйснення статутної дiяльностi ПАТ «МОЛНIЯ.
Уповноважити директора Товариства Ящинського Павла Анатолiйовича для пiдписання зазначених
правочинiв.
Рiшення прийнято.
проведення загальних зборiв iнiцiювала наглядова рада.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвестицiйна Компанiя
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи «Добрий капiтал»
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

33948171

Місцезнаходження

01030 м. Київ район Шевченкiвський Київ вул. Б. Хмельницького, 32

Номер ліцензії або іншого документа на цей АЕ №263169
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

03.07.2013

Міжміський код та телефон

(044) 2840420

Факс

(044) 2840420

Вид діяльності

Посередництво за договорами по цiнних паперах або товарах

Опис

Емiтент не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв. Вид послуги
- вiдкриття та обслуговування рахунку у цiнних паперах.

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю АУДИТОРСЬКА ФIРМА
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи "КВОЛIТI АУДИТ"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

33304128

Місцезнаходження

04070 м. Київ Подiльський Київ вул. Фрунзе, 47

Номер ліцензії або іншого документа на цей 3509
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

17.12.2004

Міжміський код та телефон

(044)5853253

Факс

(044)5853253

Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з
питань оподаткування

Опис

Емiтент не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв. Вид послуги
- проведення аудиторскьої перевiрки фiнансово-господарськох
дiяльностi емiтента.

Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 м. Київ Печерський Київ Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ 581322
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

(044) 279-65-40

Факс

(044) 279-13-22

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть

Опис

Емiтент не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв. Вид послуги
- обслуговування випуску цiнних паперiв

XI. Опис бізнесу
У звiтньому перiодi важливих подiй розвитку не було. Злиття, подiлу, приєднання, перетворення
та видiлу у звiтньому перiодi не було.
Приватне акцiонерне товариство. Емiтент не має дочiрних пiдприємств, фiлiй, представництв та
iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. Змiни в органiзiцiї стркутури не було.
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу - 4
Середня чисельнiсть позаштатних прцiвникiв - 2
особи якi працюють за сумiсництвом - 2
Чисельнiсть працiвникi, якi працюють на умовах неповного робочого часу - 3
фонд оплати працi - 71527.72 грн.
факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього
року - Заробiтна плата зменьшилась (в звязку з зменьшенням чисельностi працiвникiв)
кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв
операцiйним потребам емiтента - не передбачена.
Емiтент не входить до обєднань пiдприємств.
Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
У звiтньому перiодi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб ненадходили.
Метод нарахування амортизацiї - прямолiнiйний. Метод оцiнки вартостi запасiв - ФIФО. Метод
облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй - ФIФО.
пiдприємство надає в оренду нежитловi примiщення.
перспективнiсть виробництва окремих товарiв, виконання робiт та надання послуг - вiдсутнi.
залежнiсть вiд сезонних змiн - немає.
основнi ринки збуту - немає.
основнi клiєнти - ТОВ "Гостиний двiр".
основнi ризики в дiяльностi емiтента - коливання вартостi послуг на ринку.
заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та розширення виробництва та
ринкiв збуту - немає.
канали збуту й методи продажу, якi використовує емiтент; - немає.
джерела сировини, їх доступнiсть та динамiку цiн - немає. Емiтент не виробляє продукцiю.
iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент
- немає.
Рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв, положення емiтента на ринку - емiтент не
впроваджує новi технологiї та товари на ринку.
Iнформацiя про конкуренцiю в галузi (рiвень конкуренцiї, назва основних конкурентiв) - рiвень
конкуренцiї достаньо високий.
Про особливостi продукцiї (послуг) емiтента - надаються в оренду примiщення для рiзних видiв
виробництва та пiд офiснi примiщення.
Перспективнi плани розвитку емiтента - не планується розширення обсягу послуг.
Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10

вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання - пiдприємство не має постачальникiв сировини i
матерiалiв.
за останнi п»ять рокiв пiдприємством вiдчужено активiв на суму3852,90 гривень. придбано – на
суму 1675,23 гривень
Пiдприємство не планує значних iнвестицiй або придбань.
Првочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу,
афiлiйованими особами укладенi протягом звiтнього перiоду вiдсутнi.
Iнформацiя про основнi засоби емiтента, включаючи об'єкти оренди (iз чого складаються основнi
засоби) - основнi засоби складаються iз будiвель та споруд, а також промислового обладнання,
Мiсцезнаходження основних засобiв: м. Київ, вул. Бориспiльська. 9. На наступний рiк
пiдприємство не має планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних
засобiв.
спосiб утримання активiв - самофiнансування.
Описати екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства (або
вказати на вiдсутнiсть таких питань) - вiдсутнi.
Низька платоспроможнiсть замовникiв, соцiальнi та економiчнi негаразди призводять до зниження
обiгу. Свiтова фiнансова криза. Сутпiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень значна.
Протягом звiтнього перiоду фактiв виплати штрафних санкцiй (штраф, пеня, неустойка) i
компенсацiй за порушення законодавства не було.
На наступний рiк пiдприємство не планує залучення значних iнвестицiй та кредитiв, пов'язаних з
його господарською дiяльнiстю. Оцiнка фахiвцями емiтента не проводилась.
Укладенi, але не виконаннi договори вiдсутнi.
Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента щонайменше на рiк - щодо розширення виробництва розширення не планується. Реконструкцiя - не планується.
Опис iстотних факторiв, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому - змiни в
законодавствi України, фiнансова криза.
Ппiдприємство не веде нiякої дiяльностi у сферi дослiджень та розробок.
Судовi справи у звiтньому перiодi вiдсутнi
Емiтент вважає, що надана iнформацiя є достатньою, таким чином iнформацiя, яка може бути
iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану емiтента - вiдсутння.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

384.0

352.7

0

0

384.0

352.7

будівлі та споруди

373.2

341.9

0

0

373.2

341.9

0

0

0

Найменування
основних засобів

машини та
обладнання

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

10.8

10.8

0

0

10.8

10.8

2. Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна
нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

384.0

352.7

0

0

384.0

352.7

інші

Усього

Опис Обмежень по використанню основних засобiв немає. Обмежень на використання майна немає.
Змiни у вартостi основних засобiв зумовлено перерозподiлом груп основних засобiв згiдно до
норм Податкового Кодексу України та продажем частини ОЗ.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

1682

1635.3

Статутний капітал
(тис. грн.)

1300.0

1300.0

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

1300.0

1300.0

Опис

Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний
перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв
акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N 485. Методика розрахунку вартостi чистих активiв
емiтента за попереднiй та звiтнiй перiоди: пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного
товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв,
прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.

Висновок

Вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам чинного законодавства, а саме статтi
155 Цивiльного Кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

0

X

X

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним
випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у
тому числі за похідними цінними
паперами)(за кожним видом):

X

X

X

за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

1.6

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

797.9

X

X

Інші зобов'язання

X

0.2

X

X

Усього зобов'язань

X

799.7

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Опис:

Зобовязання за цiними паперами станом на 31.12.2016р. вiдсутнi. Кредиторська
заборгованiсть за товари, послуги станом на 31.12.2016р. вiдсутня.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВ АФ „Кволiтi
Аудит”

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

м. Київ, вул. Фрунзе
47

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів,
виданого Аудиторською палатою України
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**
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності
Думка аудитора***

33304128

3509 17.12.2004
242 П 000242
11.06.2013
30.10.2019
2015
умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи -

Товариство з обмеженою

підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм
та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
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**

вiдповiдальнiстю „Аудиторська
фiрма „Кволiтi Аудит”
33304128
04080, м. Київ, вул. Фрунзе 47
3509 17.12.2004
242 П 000242 11.06.2013 30.10.2019

Текст аудиторського висновку (звіту)
I.ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Основнi вiдомостi про емiтента
Приватне акцiонерне товариство „Ремонтно-механiчний завод „Модуль” (на дату створення – вiдкрите акцiонерне
товариство „Ремонтно-механiчний завод „Модуль”) засноване вiдповiдно до рiшення Фонду Державного майна
України наказ №22-АТ вiд 24 грудня 1997 року шляхом реорганiзацiї (перетворення) Державного пiдприємства
„Ремонтно-механiчний завод „Модуль” у вiдкрите акцiонерне товариство „Ремонтно-механiчний завод „Модуль”,
(надалi – Товариство).
Вiдповiдно до Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв :
• Iдентифiкацiйний код юридичної особи - 24592175
• Мiсцезнаходження юридичної особи – 02096 м. Київ, вул. Бориспiльська,
буд. 9
• дата проведення державної реєстрацiї - 30.12.1997 року
• номер запису про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДР 1 065 120 0000 000810.
Вiдповiдальнi особи Товариства:
Директор –
• Ящинський Павло Анатолiєвич – (призначений згiдно Протоколу №01/09/11 засiдання Наглядової Ради ПрАТ
„Ремонтно-механiчний завод „Модуль”)
Основний вид дiяльностi Товариства є:
• Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
Товариство має рахунок № 26000433001200 в АТ „УКРСИББАНК” у м. Києвi, МФО 351005.
Опис перевiреної iнформацiї
Вiдповiдно до договору №44/17 вiд 27.02.2017 року, укладеного ТОВ АФ „Кволiтi Аудит” i ПрАТ „Ремонтномеханiчний завод „Модуль” (далi - Товариство), проведена незалежна аудиторська перевiрка фiнансового звiту
суб’єкта малого пiдприємництва у складi балансу станом на 31.12.2016 року та звiту про фiнансовi результати за 2016
рiк (далi по тексту – фiнансовi звiти) на предмет повноти, достовiрностi та вiдповiдностi чинному законодавству,
встановленим нормативам.
Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є П(с)БО в Українi, iншi нормативноправовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення
Товариства. Товариство складає фiнансовий звiт вiдповiдно до вимог П(с)БО 25.
Товариство веде бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i результатiв своєї дiяльностi в
натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документального i
взаємопов‘язаного їх вiдображення. Облiк повнiстю автоматизований.
Пiд час перевiрки змiсту наданих бухгалтерських звiтних форм, аудиторами встановлено, що показники в них
взаємопов'язанi i тотожнi мiж собою, вiдповiдають даним реєстрiв бухгалтерського облiку, у фiнансовiй звiтностi
вiдображенi усi показники, якi мають суттєвий вплив на звiтнiсть. Пiд час перевiрки розглянутi бухгалтерськi
принципи оцiнки окремих статей фiнансової звiтностi, використанi керiвництвом Товариства, та зроблено оцiнку
вiдповiдностi застосованих принципiв нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в
Українi, чинним протягом перiоду перевiрки.
Аудиторську перевiрку проведено у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду,
iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, прийнятих Аудиторською палатою України в якостi нацiональних.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цих фiнансових звiтiв у
вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та вимог чинного законодавства та за
такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання
фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цих фiнансових звiтiв на основi результатiв нашої аудиторської
перевiрки. Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту,

огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, прийнятих Аудиторською палатою України в якостi
нацiональних, зокрема Мiжнародних стандартiв аудиту МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора»,
МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора». Цi стандарти
вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування i виконання аудиторської перевiрки для отримання
достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. При проведеннi аудиторської перевiрки
ми також керувались вимогами Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть».
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та
розкриттiв у фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка
ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв,
аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення
фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення
думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку
вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом,
та загального представлення фiнансових звiтiв.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
У складi короткострокових фiнансових iнвестицiй облiковуються фiнансовi iнвестицiї балансовою вартiстю 860,0
тис.грн., обiг яких заблоковано. Аудитори не мали можливостi оцiнити вплив даного факту на фiнансову звiтнiсть
Товариства, так як на момент проведення аудиту не проводилась експертна оцiнка фiнансових iнвестицiй.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу на фiнансову звiтнiсть питання, про яке йдеться в параграфi „Пiдстава
для висловлення умовно-позитивної думки”, фiнансова звiтнiсть подає достовiрно в усiх суттєвих аспектах
фiнансовий стан ПрАТ „Ремонтно-механiчний завод „Модуль” станом на 31 грудня 2016 року, а також фiнансовi
результати за рiк, що закiнчився на зазначену дату, у вiдповiдностi до Нацiональних Положень (стандартiв)
бухгалтерського облiку України.
Пояснювальний параграф
Ми звертаємо увагу на той факт, що Пiдприємство, керуючись листом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.02.2017р.
№11410-06-5/5390, при пiдготовцi фiнансової звiтностi не застосовувало вимоги П(с)БО 22 «Вплив iнфляцiї», а саме –
не здiйснювало коригування фiнансової звiтностi за 2016 рiк на iндекс iнфляцiї.
Висловлюючи нашу умовно-позитивну думку ми не брали до уваги це питання.
II. ЗВIТ ПРО IНШI ПРАВОВI ТА РЕГУЛЯТОРНI ВИМОГИ
Не вносячи до нашого висновку застережень, в наступних пояснювальних параграфах, ми звертаємо увагу на
додаткову iнформацiю, яка подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi
iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку згiдно Закону України „Про цiннi папери та
фондовий ринок”, та рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013р. №2826.
Формування та сплата статутного капiталу
Приватне акцiонерне товариство „Ремонтно-механiчний завод „Модуль” (на дату створення – вiдкрите акцiонерне
товариство „Ремонтно-механiчний завод „Модуль”) засноване вiдповiдно до рiшення Фонду Державного майна
України наказ №22-АТ вiд 24 грудня 1997 року шляхом реорганiзацiї (перетворення) Державного пiдприємства
„Ремонтно-механiчний завод „Модуль” у вiдкрите акцiонерне товариство „Ремонтно-механiчний завод „Модуль”.
На момент створення Товариства Статутний фонд (капiтал) ВАТ „Ремонтно-механiчний завод „Модуль” складав, з
урахуванням проведеної грошової реформи, 109 100,0 (Сто дев’ять тисяч сто) гривень, подiлений на 436 400 штук
простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна (Свiдоцтво Управлiння ДКЦПФР України в м. Києвi та
Київськiй областi про реєстрацiю випуску цiнних паперiв вiд 23.05.2001 року, реєстрацiйний № 221/10/1/2001).
Загальними зборами акцiонерiв ВАТ „Ремонтно-механiчний завод „Модуль” вiд 24.09.2004 року проведена додаткова
емiсiя акцiй.
В результатi проведення пiдписки на акцiї додаткової емiсiї, за перiод з 24.09.2004 року по 25.02.2005 року Товариство
отримано на поточний рахунок та в касу 1 190 900,00
Це пiдтверджується наступними документами:
Вiд громадянина Вржещ Юрiй Михайлович всього на суму 98460,75 грн., в тому числi:
- Прибутковий касовий ордер №193 вiд 23.11.2004 року, на суму 29538,22 грн.
- Прибутковий касовий ордер №27 вiд 18.02.2005 року, на суму 68922,53 грн.
Вiд громадянина Драган А.Ю. всього на суму 306716,75 грн., в тому числi:
- Прибутковий касовий ордер №192 вiд 23.11.2004 року, на суму 92015,02 грн.
- Прибутковий касовий ордер №28 вiд 18.02.2005 року, на суму 139701,73 грн.
- Прибутковий касовий ордер №33 вiд 23.02.2005 року, на суму 75000,00 грн.
Вiд громадянина Кудра А.Г. всього на суму 8186,50 грн., в тому числi:
- Прибутковий касовий ордер №191 вiд 23.11.2004 року, на суму 2456,00 грн.
- Прибутковий касовий ордер №7 вiд 31.01.2005 року, на суму 5730,5 грн.
Вiд громадянина Патраманський В.В. всього на суму 302058,5 грн., в тому числi:
- Банкiвська виписка №223 вiд 23.11.2004 року, на суму 90617,55 грн.;
- Банкiвська виписка №19 вiд 01.02.2005 року, на суму 20000,00 грн.;
- Прибутковий касовий ордер №13 вiд 01.02.2006 року, на суму 90000,00 грн.

- Прибутковий касовий ордер №18 вiд 09.02.2005 року, на суму 51000,00 грн.
- Прибутковий касовий ордер №30 вiд 18.02.2005 року, на суму 50440,95 грн.
Вiд громадянина Рунов А.О. всього на суму 129036,75 грн., в тому числi:
- Прибутковий касовий ордер №194 вiд 23.11.2004 року, на суму 38711,02 грн.
- Прибутковий касовий ордер №29 вiд 18.02.2005 року, на суму 90325,73 грн.
ТОВ „Гостиний двiр” всього на суму 246440,75 грн., в тому числi:
- Банкiвська виписка №226 вiд 26.11.2004 року, на суму 73932,23 грн.;
- Банкiвська виписка №35 вiд 23.02.2005 року, на суму 172508,52 грн.;
ТОВ „Кредо-Актив” всього на суму 100000,00 грн., в тому числi:
- Банкiвська виписка №225 вiд 25.11.2004 року, на суму 16790,17 грн.;
- Банкiвська виписка №226 вiд 26.11.2004 року, на суму 309,83 грн.;
- Банкiвська виписка №226 вiд 26.11.2004 року, на суму 12900,00 грн.;
- Банкiвська виписка №35 вiд 23.02.2005 року, на суму 39177,08 грн.;
- Банкiвська виписка №37 вiд 25.02.2005 року, на суму 30822,32 грн.;
- Прибутковий касовий ордер №40 вiд 25.02.2005 року, на суму 0,60 грн.
Вiдповiдно до Статуту ПрАТ „Ремонтно-механiчний завод „Модуль” у редакцiї, затвердженiй рiшенням позачергових
Загальних зборiв акцiонерiв вiд 10.09.2013р. № 10-09/2013 статутний капiтал (фонд) складає 1 300 000,00 грн. що
подiлений на 5 200 000 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна.
Станом на 31.12.2016 року статутний капiтал (фонд) повнiстю сплачений.
Станом на 31.12.2016 року акцiонерами, що володiють 10% та бiльше акцiй Товариства, є:
• Драган Андрiй Юрiйович (фiзична особа).
Iнформацiя про активи, зобов’язання та чистий прибуток емiтента
Необоротнi активи
На балансi Товариства станом на 31 грудня 2016р. облiковуються основнi засоби за балансовою (залишковою)
вартiстю 341,7 тис. грн. та нематерiальнi активи за балансовою (залишковою) вартiстю 11 тис. грн.
Основнi засоби облiковуються на балансi Товариства з урахуванням вимог П(С)БО № 7 “Основнi засоби”,
нематерiальнi активи – з урахуванням вимог П(С)БО № 8 “Нематерiальнi активи”. Товариством обрано прямолiнiйний
метод нарахування амортизацiї для основних засобiв, при цьому лiквiдацiйна вартiсть матерiальних активiв прямує до
нуля.
Товариство провело iнвентаризацiю основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв та нематерiальних
активiв станом на 31.12.2016 року.
Вартiсть незавершеного будiвництва станом на 31.12.2016р. складає 9,7 тис. грн. Незавершене будiвництво
вiдображено за iсторичною вартiстю (цiною придбання або фактичною собiвартiстю).
Оборотнi активи
По статтi «Запаси» у балансi Товариства вiдображенi активи вiдповiдно до вимог П(С)БО №9 «Запаси».
Вартiсть виробничих запасiв станом на 31.12.2016р. становить 186,4 тис. грн.
Залишок грошових коштiв та їх еквiвалентiв становить на 31.12.2016р. – 29,2 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть Товариства облiковується вiдповiдно до П(С)БО №10 “Дебiторська заборгованiсть“.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2016р. становить 427,3 тис. грн., а також
наявна прострочена дебiторська заборгованостi, резерв сумнiвних боргiв станом на 31.12.2016 року створено в сумi
161,8 тис. грн..
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2016р. становить 36,1 тис. грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Товариства станом на 31.12.2016р. становить 9,9 тис. грн.
Поточнi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2016р. складають 1710,0 тис. грн. Вiдповiдно до виписки iз рахунку
цiнних паперiв акцiї ВАТ БМУ-23 на суму 860,0 тис.грн. заблокованi, переоцiнка фiнансових iнвестицiй не
проводилась.
Власний капiтал
Оголошений та сплачений Статутний капiтал Товариства станом на 31.12.2016 року становить 1 300 000 грн. (Один
мiльйон триста тисяч гривень).
Iнший додатковий капiтал станом на 31.12.2016 року становить 548,9 тис. грн.
Резервний капiтал станом на 31.12.2016 року становить 30,8 тис. грн.
Станом на 01.01.2016р. непокритий збиток Товариства складав 242,0 тис. грн. Прибуток вiд дiяльностi Товариства за
2016 рiк складає 46,4 тис. грн. Станом на 31.12.2016р. непокритий збиток складає 198,0 тис. грн.
Зобов’язання
Забезпечення в Товариствi станом на 31.12.2016р. не облiковуються.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2016р. становить 223,3 тис. грн.
Поточнi зобов’язання за розрахунками станом на 31.12.2016р. становлять:
- з бюджетом – 56,6 тис. грн.;
Iншi поточнi зобов’язання станом на 31.12.2016р. становлять 799,7 тис. грн.
Аналiз фiнансового стану
Для проведення аналiзу фiнансових показникiв приватного акцiонерного товариства „Ремонтно-механiчний завод
„Модуль” використано фiнансовий звiт суб’єкта малого пiдприємництва - баланс станом на 31 грудня 2016 року та

звiт про фiнансовi результати за 2016 рiк.
Скорочений баланс Товариства станом на 01 сiчня та на 31 грудня 2016 року наведено в таблицi 1.
АКТИВ На 01.01.2016 На 31.12.2016
1. Необоротнi активи 393,7 362,4
2. Оборотнi активи, в т.ч.
• Запаси
• Поточнi фiнансовi iнвестицiї
• Грошовi кошти та їх еквiваленти
• Дебiторська заборгованiсть 1935,2
0,4
1710,0
92,8
132,0 2398,9
186,4
1710,0
29,2
473,3
3. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття --- --БАЛАНС 2328,9 2761,3
ПАСИВ На 01.01.2016 На 31.12.2016
1. Власний капiтал 1635,3 1681,7
2. Довгостроковi зобов’язання i забезпечення --- --3. Поточнi зобов’язання 693,6 1079,6
4. Зобов’язання, пов’язанi з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття --- --БАЛАНС 2328,9 2761,3
Економiчна оцiнка фiнансового стану Товариства на 01.01.2016р. та на 31.12.2016р. проводилась на пiдставi
розрахункiв наступних показникiв (з виключенням iз розрахункiв заблокованих фiнансових iнвестицiй):
1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (К абс.л.) обчислюється як вiдношення грошових засобiв, їхнiх еквiвалентiв i
поточних фiнансових iнвестицiй до поточних зобов'язань. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує, яка частина
боргiв Товариства може бути сплачена негайно. Орiєнтовне оптимальне значення показника (0,25-0,5).
К абс.л 01.01.2016р. = (92,8+1710)/693,6 = 2,60
К абс.л 31.12.2016р. = (29,2+1710,0-860,0)/1079,6 = 0,81
Значення коефiцiєнту на протязi звiтного перiоду має оптимальне значення.
2. Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi (К шв.лiкв) розраховується як вiдношення обiгових коштiв без урахування
матерiальних запасiв та затрат до поточних зобов’язань.
К шв.лiкв 01.01.2016р.= (1935,2-0,4)/693,6 =2,79
К шв.лiкв 31.12.2016р.= (29,2+473,3+1710,0-860,0)/1079,6 =1,25
Значення коефiцiєнту протягом звiтного перiоду має значення вище за оптимальне (0,6-0,8). Товариство здатне
виконати свої зобов’язання перед усiма кредиторами, якщо вони одночасно зажадають вiд Товариства повернення
боргiв, за умови стягнення дебiторської заборгованостi.
3. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) розраховується як вiдношення оборотних активiв до поточних
зобов’язань Товариства, та показує достатнiсть ресурсiв, якi можуть бути використанi для погашення його поточних
зобов’язань. Орiєнтовне позитивне значення показника (1,0-2,0).
Кзаг.лiкв. 01.01.2016р.= 1935,2/693,6 = 2,79
Кзаг.лiкв. 31.12.2016р.= (2398,9-860,0)/1079,6 =1,42
Значення коефiцiєнту оптимальне на протязi звiтного перiоду.
4. Коефiцiєнт фiнансової незалежностi (автономiї):
К авт. 01.01.2016р.= 1635,3/2328,9 = 0,70
К авт. 31.12.2016р.= 1681,7/2761,3 = 0,60
Коефiцiєнт фiнансової незалежностi (автономiї) характеризує вiдношення власних та прирiвняних до них коштiв до
сукупних активiв Товариства.
Протягом звiтного перiоду значення коефiцiєнта оптимальне, що свiдчить про високу змогу Товариства на
пiдтримання роботи у разi виникнення будь-яких непередбачених обставин.
5. Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом (коефiцiєнт структури капiталу або фiнансування):
К стр.кап. 01.01.2016р.= 693,6/1635,3 = 0,42
К стр.кап. 31.12.2016р.=1079,6/1681,7 = 0,64
Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) характеризує незалежнiсть Товариства вiд залучених засобiв.
Протягом звiтного перiоду значення коефiцiєнту має оптимальне значення, тобто зобов’язання Товариства забезпеченi
власним капiталом, що свiдчить про достатньо стiйкий стан Товариства.
6.Коефiцiєнт рентабельностi активiв розраховується як вiдношення чистого прибутку до середньорiчної вартостi
активiв.
Крент.31.12.2016р. = 46,4/(2328,9+2761,3)/2 =0,018
Значення коефiцiєнту характеризує недостатню ефективнiсть використання активiв Товариства.

Основнi економiчнi показники, що характеризують платоспроможнiсть, лiквiднiсть та фiнансовий стан Товариства на
01.01.2016 року та на 31.12.2016 року наведенi в таблицi 2.
Таблиця 2
ПОКАЗНИК ОПТИМАЛЬНЕ
значення ФАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
на 01.01.2016р. на 31.12.2016р.
1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi > 0,25 2,60 0,81
2. Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi > 0,6 2,79 1,25
3 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi > 1 2,79 1,42
4. Коефiцiєнт фiнансової незалежностi (автономiї) > 0,25 0,70 0,60
5. Коефiцiєнт структури капiталу < 1,0 0,42 0,64
6. Коефiцiєнт рентабельностi активiв якнайбiльше --- 0,018
Аналiзуючи данi таблицi 2, фiнансовий стан приватного акцiонерного товариства „Ремонтно-механiчний завод
„Модуль” станом на 31 грудня 2016 року можна характеризувати як достатньо стiйкий. Значення вiсх показникiв, що
характеризують лiквiиднiсть, фiнансову стiйкiсть та структури капiталу є оптимальними.
Вартiсть чистих активiв
Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства на 31 грудня 2016 року:
Необоротнi активи 362,4 тис. грн.
Оборотнi активи 2398,9 тис. грн.
Витрати майбутнiх перiодiв 0 тис. грн.
ВСЬОГО активи 2761,3 тис. грн.
Довгостроковi зобов’язання 0 тис. грн.
Поточнi зобов’язання 1079,6 тис. грн.
ВСЬОГО забезпечення та зобов’язання 1079,6 тис. грн.
Чистi активи :
ВСЬОГО активи-ВСЬОГО забезпеч. та зобов’яз. 1681,7 тис. грн.
Нормативне значення чистих активiв > 1300 тис. грн.
Вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам чинного законодавства, а саме статтi 155 Цивiльного Кодексу
України.
Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду та можуть вплинути на фiнансовогосподарський стан емiтента
Станом на 31.12.2016 року акцiонером, що володiє 10% та бiльше акцiй Товариства є Драган Андрiй Юрiйович.
Iнша особлива iнформацiя про емiтента про будь-якi дiї, що можуть вплинути на фiнансово-господарський стан
емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, розкриття якої передбачено статтею 41 Закону
України „Про цiннi папери та фондовий ринок” вiд 23 лютого 2006 року № 3480-IV вiдсутня.
Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися пiсля дати затвердження балансу
Товариство подало iнформацiю щодо проведення загальних зборiв акцiонерiв приватного акцiонерного товариства
«Ремонтно-механiчний завод «Модуль» за наслiдками дiяльностi за 2016 рiк.
Iнша iнформацiя
На нашу думку, суттєвi невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту та iншою iнформацiєю, що
розкривається Товариством та подається до комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю, вiдсутнi.
Аудитори оцiнювали наявнiсть ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi Товариства внаслiдок шахрайства
вiдповiдно до вимог МСА 240 „Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової
звiтностi”. На нашу думку, такi ризики контролюються Товариством та не мають суттєвого впливу на фiнансову
звiтнiсть в цiлому.
Стан корпоративного управлiння
Управлiння Товариством здiйснюється Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою. Вищим органом
Товариства є Загальнi збори акцiонерiв. В Товариствi створена Наглядова рада, яка представляє iнтереси акцiонерiв в
перервi мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює та
регулює дiяльнiсть директора.
Рiчнi загальнi збори акцiонерiв приватного акцiонерного товариства «Ремонтно-механiчний завод «Модуль»
вiдбулися 05 квiтня 2016 року.
III. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю „Аудиторська фiрма „Кволiтi Аудит”, Свiдоцтво про внесення в реєстр
суб’єктiв аудиторської дiяльностi №3509, видане Аудиторською палатою України рiшення №142/7 вiд 17.12.2004р.,
продовжено рiшенням №302/3 до 30.10.2019р.; Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть
проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв (реєстрацiйний номер Свiдоцтва 242,
серiя та номер Свiдоцтва П000242, строк дiї: з 11.06.2013 до 30.10.2019).
Аудитор: Платонова Iрина Вiкторiвна, сертифiкат серiї А, № 000880, чинний до 28.03.2020р.
Мiсцезнаходження: Україна, 04080, м. Київ, вул. Фрунзе 47, тел. 585-32-53.

д/в
д/в
д/в

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

2016

2

1

2

2015

1

0

3

2014

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): д/в

Ні

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
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X
X

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

Ні

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): д/в

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): д/в

Ні

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

3

членів наглядової ради - акціонерів

3

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

1

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

2

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

не проводила

Оцiнка не проводилась.
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?

2

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

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради комiтети

не створено.
Інші (запишіть)

д/в

д/в
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

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

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

Ні

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)

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або

д/в

так, введено

посаду ревізора

введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено
посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?

Загальні
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

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

Так

Ні

Ні

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

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) Ні
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) Ні

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):

документи вiдсутнi

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
Документи
пресі,
Інформація
надаються
оприлюднюється
розміщується
Копії
для
в
Інформація
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
інтернетнадаються
інформаційній безпосередньо
на загальних
сторінці
на запит
в
базі даних
зборах
акціонера акціонерного
акціонерному
НКЦПФР про
товариства
товаристві
ринок цінних
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Ні

Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та
більше статутного капіталу

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Інформація про склад органів
управління товариства

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Статут та внутрішні
документи

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

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

Ні
X

Менше ніж раз на рік
Раз на рік

X
X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

д/в

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

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Аудитор не змiнювався

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ревізійна комісія (ревізор)

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

д/в

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

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

д/в

Чи отримувало ваше акціонерне 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): Товариство не планує залучення iнвестицiй

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

X

Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне 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: ; яким органом управління прийнятий: Кодек
(принципи, правила) корпоративного управлiння вiдсутнiй.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
Кодек (принципи, правила) корпоративного управлiння вiдсутнiй.
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
Кодек (принципи, правила) корпоративного управлiння вiдсутнiй.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 01 | 01
число)
Приватне акцiонерне товариство
"Ремонтно-механiчний завод "Модуль"

Підприємство
Територія

за ЄДРПОУ

24592175

за КОАТУУ

8036300000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

240

68,20

Середня кількість
працівників
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон

02099,м. Київ, вул. Бориспiльська, 9, (044)
566-76-71
Форма № 1-м
1. Баланс
на 31.12.2016 р.
Актив

Код
рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

Незавершені капітальні інвестиції

1005

9.7

9.7

Основні засоби:

1010

384.0

352.7

- первісна вартість

1011

974.5

974.5

- знос

1012

( 590.5 )

( 621.8 )

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

393.7

362.4

Запаси

1100

0.4

186.4

- у тому числі готова продукція

1103

0.0

0.0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

1125

70.2

427.3

I. Необоротні активи

II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

36.1

36.1

- у тому числі податок на прибуток

1136

36.1

36.1

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

25.7

9.9

Поточні фінансові інвестиції

1160

1710.0

1710.0

Гроші та їх еквіваленти

1165

92.8

29.2

Витрати майбутніх періодів

1170

0.0

0.0

Інші оборотні активи

1190

0.0

0.0

Усього за розділом II

1195

1935.2

2398.9

ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

2328.9

2761.3

Пасив

Код
рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

1300.0

1300.0

Додатковий капітал

1410

548.9

548.9

Резервний капітал

1415

28.4

30.8

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

242.0

198.0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

Усього за розділом I

1495

1635.3

1681.7

II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування
та забезпечення

1595

0

0

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

- товари, роботи, послуги

1615

2.0

222.3

розрахунками з бюджетом

1620

48.0

56.6

у тому числі з податку на прибуток

1621

0.0

0.0

- зі страхування

1625

0.0

0.0

- з оплати праці

1630

0.0

0.0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Інші поточні зобов'язання

1690

643.6

799.7

Усього за розділом IІІ

1695

693.6

1079.6

ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу та групами вибуття

1700

0

0

Баланс

1900

2328.9

2761.3

I. Власний капітал

ІІІ. Поточні зобов’язання

2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.
Форма N 2-м

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

2000

0

48.2

Інші операційні доходи

2120

750.2

562.2

Інші доходи

2240

0

0.5

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

750.2

610.9

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

(0)

(0)

Інші операційні витрати

2180

( 703.8 )

( 572.1 )

Інші витрати

2270

(0)

(0)

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

( 703.8 )

( 572.1 )

Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)

2290

46.4

38.8

Податок на прибуток

2300

( 0.0 )

( 0.0 )

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

46.4

38.8

Примітки до
балансу

Оцiнку фiнансового стану здiйснено на основi показникiв, рекомендованих
Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України у
вiдповiдностi до "Положенням щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi
подаються до НКЦПФР при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними
учасниками фондового ринку", що затверджене Рiшенням ДКЦПФР вiд
19.12.2006р. №1528 та згiдно прийнятої Облiкової полiтики , що базується на
вимогах стандартiв бухгалтерського облiку України та податкового
законодавства. У 2016 роцi зупинення та лiквiдацiя окремих видiв дiяльностi
товариства вiдсутня. Статтi фiнансової звiтностi повнiстю вiдповiдають
наступним критерiям: Має мiсце вiрогiднiсть надходження та вибуття
наступних економiчних вигiд, пов`язаних з цiєю статтею. Оцiнка статтi
достовiрна. Звiтним перiодом є календарний рiк. Баланс товариства складено
на кiнець останнього дня звiтного року. На вимогу Положення (стандарту)
бухгалтерського облiку 13 "Фiнансовi iнструменти", затвердженого наказом
Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.2001 N 559 та зареєстрованого в
Мiнiстерствi юстицiї України 19.12.2001 за N 1050/6241 (далi - П(с)БО 13),
додатково повiдомляємо, що операцiй з фiнансовими iнструментами
товариство не здiйснювало. На вимогу Положення (стандарту)
бухгалтерського облiку 12 "Фiнансовi iнвестицiї", затвердженого наказом
Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26.04.2000 N 91 та зареєстрованого в
Мiнiстерствi юстицiї України 17.05.2000 за N 284/4505, додатково
повiдомляємо: У 2016р. фiнансовi iнвестицiї не здiйснювалися i станом на
31.12.2016р. вiдсутнi. На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського
облiку 19 "Об'єднання пiдприємств", затвердженого наказом Мiнiстерства
фiнансiв України вiд 07.07.99 N 163 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї
України 23.07.99 за N 499/3792, додатково повiдомляємо, що товариство не

здiйснювало операцiй з придбання пiдприємств та об'єднання дiяльностi з
iншими пiдприємствами. На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського
облiку 26 "Виплати працiвникам", затвердженого наказом Мiнiстерства
фiнансiв України вiд 28.10.2003 N 601 та зареєстрованого в Мiнiстерствi
юстицiї України 10.11.2003 за N 1025/8346 (далi - П(с)БО 26), додатково
повiдомляємо,що товариство не є учасником програм, зазначених у стандартi.
На вимогу П(с)БО 27 затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України
вiд 07.11.2003 № 617, повiдомляємо наступну iнформацiю : Необоротних
активiв та груп вибуття , утримуваних для продажу, станом на 31.12.2016р.
товариство не має. Товариство не має жодного компонента , який би
вiдповiдав ознакам припиненої дiяльностi та його визнано як утримуваний для
продажу. На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 28
"Зменшення корисностi активiв", затвердженого наказом Мiнiстерства
фiнансiв України вiд 24.12.2004 N 817 та зареєстрованого в Мiнiстерствi
юстицiї України 13.01.2005 за N 35/10315 (далi - П(с)БО 28), повiдомляємо
наступну iнформацiю : Станом на 31.12.2016р. товариством було оцiнено, що
ознаки ймовiрного зменшення корисностi активiв вiдсутнi. На вимогу
Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 34 "Платiж на основi акцiй",
затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.12.2008 N 1577
та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 22.01.2009 за N 57/16073,
додатково повiдомляємо, що договорiв про платiж на основi акцiй товариство
не укладало. Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним
методом. Основнi засоби , виведенi з експлуатацiї з метою продажу на дату
балансу вiдсутнi. Надходження основних засобiв за рахунок цiльового
фiнансування вiдсутне. Втрати вiд зменшення корисностi вiдсутнi.
Оформлених у заставу основних засобiв немає. Облiк основних засобiв
товариства здiйснюється згiдно Положенню ( стандарту) бухгалтерського
облiку № 7 "Основнi засоби" ( Затв. Наказом Мiнiстерства фiнансiв України
вiд 27.04.2000 № 92 . Фiнансовi iнвестицiї Облiк фiнансових iнвестицiй
здiйснюється згiдно Положення ( стандарту ) бухгалтерського облiку 12
"Фiнансовi iнвестицiї"( Затв. Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд
26.04.2000 № 91) . Запаси Незавершене виробництво вiдсутнє . Облiк
малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдображується згiдно чинного
законодавства. Методи оцiнки товарно- матерiальних цiнностей на
пiдприємствi на протязi звiтного перiоду не змiнювалися. Дооцiнка ТМЦ у
2016 роцi не проводилася . Уцiнка запасiв не вiдбувалася . Надходження
безоплатно отриманих запасiв вiдсутнє. На дату балансу запаси , переданi на
комiсiю та у заставу, вiдсутнi. Емiсiя облiгацiй товариством не здiйснювалася.
Товариство не має зобов`язань за iпотечними цiнними паперами . Формування
у бухгалтерському облiку товариства iнформацiї про зобов`язання та її
розкриття у фiнансовiй звiтностi вiдбувається згiдно Положенню ( стандарту )
бухгалтерського облiку 11 "Зобов`язання" / Затв.Наказом Мiнфiну № 20 вiд
31.01.2000р./
Примітки до
звіту про
фінансові
результати

Розмiр доходу вiд реалiзацiї послуг визначено у вiдповiдностi з Положенням
(стандартом) бухгалтерського облiку 15 "Дохiд" ./ Затв.Наказом Мiнфiну №
290 вiд 29.11.99р./ Розмiр операцiйних витрат визначено у вiдповiдностi з
Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 16 "Витрати" .
/Затв.Наказом Мiнфiну № 318 вiд 31.12.99р./ Витрати вiдображено одночасно
зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов`язань. Витрати звiтного року
вiдображено одночасно з визнанням доходу , для отримання якого вони
здiйсненi. Державне фiнансування У звiтному перiодi - товариство не
отримувало бюджетних коштiв.
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