Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

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.

Голова Правлiння

Щербакова Тетяна Вiкторiвна

( посада )

( підпис )

( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

МП

. .
Дата

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Млинмонтаж"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Акцiонерне товариство

1.3. Код за ЄДРПОУ

00953102

1.4. Місцезнаходження

49051 Днiпропетровська область м. Днiпропетровськ вул. Полiтрука Журкiна, буд. 1

1.5. Міжміський код, телефон та факс

067-568-58-25 067-650-49-83

1.6. Електронна поштова адреса

mlumontaj@ft.net.ua

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

26.04.2016
Дата

2. Річна інформація опублікована у

28.04.2016
Дата

78(4366) Бюлетень "Цiннi папери України"
номер та найменування офіційного друкованого видання

3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет

www.mlinmontazh.nr-avers.com.ua/reg_zvit.html

28.04.2016
Дата

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента:
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття,
які відбулися протягом звітного періоду
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)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартівбухгалтерського обліку (у разі
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)
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X
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33. Примітки: ПАТ "Млинмонтаж" не належить до бiдь-яких об'єднань пiдприємств. У статутному фондi
Емiтента державна частка вiдсутня . Товариство не має спецiальних лiцензiй (дозволiв) на окремi
види дiяльностi та не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств, тому "Iнформацiя про одержанi
лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" вiдсутня.
Товарство не має участi у створеннi юридичних осiб, тому "Вiдомостi щодо участi емiтента в
створеннi юридичних осiб" вiдсутнi.
Товарство не запроваджував посаду корпоративного секретаря, тому "Iнформацiя щодо посади
корпоративного секретаря" вiдсутня.

Товарство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає
монопольне (домiнуюче) становище, тому рейтингування не проводилось, а "Iнформацiя про рейтингове
агентство" вiдсутня.
У статутному фондi Емiтента державна частка вiдсутня.
Протягом звiтного перiоду дивiденди не нараховувались та не виплачувались, тому "Iнформацiя про
дивiденди" вiдсутня.
Протягом звiтного перiоду Емiтент облiгацiй, iнших цiнних паперiв, емiсiя яких пiдлягає
реєстрацiї, похiдних цiнних паперiв не випускав, викуп власних акцiй не здiйснював, тому
"iнформацiя про облiгацiї емiтента", "iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом",
"iнформацiя про похiднi цiннi папери", "iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного
перiоду" вiдсутнi.
Товариство не займається такими видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна
промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води, тому "iнформацiя про
обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "iнформацiя про собiвартiсть
реалiзованої продукцiї" вiдсутня.
Боргових цiнних паперiв товариство не випускало, тому "Iнформацiя про забезпечення випуску
боргових цiнних паперiв" вiдсутня.
Товариство не є фiнансовою установою, тому в iнформацiї про стан корпоративного управлiння роздiл
про фiнансовi установи не заповнено.
Товариство не здiйснює випуск iпотечних цiнних паперiв, тому "Iнформацiя про випуски iпотечних
облiгацiй", "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття", "Iнформацiя про
наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами
(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу
iпотечного покриття", "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" та "Iнформацiя щодо реєстру
iпотечних активiв" вiдсутнi.
Товариство не здiйснює випуск сертифiкатiв ФОН, тому "Основнi вiдомостi про ФОН", "Iнформацiя про
випуски сертифiкатiв ФОН", "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН", "Розрахунок
вартостi чистих активiв ФОН" та "Правила ФОН" вiдсутнi.
Пiдтвердження фiнансової звiтностi Товариства за 2014 рiк здiйнено аудиторською фiрмою "РЕЙТIНГ"
у формi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю (код за ЄРДПОУ 23913424, Україна, 61001,
Харкiвська обл. м. Харкiв, пр-т Гагарiна, 20 тел. (057)760-23-81, Свiдоцтво про включення в
Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв №1225, видане Аудиторською палатою України 26 сiчня 2001
року , яке чинне до 24 вересня 2020
року, Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi
№ 0444 чинне до 31.12.2019 року. В роздiлi "Текст аудиторського висновку" не заповнено
iнформацiю щодо реєстрацiйного номера, серiї та номера, дати видачi та строку дiї свiдоцтва про
внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних
учасникiв ринку цiнних паперiв, оскiльки емiтент не є професiйним учасником ринку цiнних паперiв.
Фiнансова звiтнiсть складається вiдповiдно до вимог МСФЗ, тому примiтки до Балансу (Форма №1),
Звiту про фiнансовi результати (Форма № 2), Звiту про рух грошових коштiв (Форма №3) та Звiту про
власний капiтал (Форма №4) наведенi в роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi складеної
вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi".
Емiтент не здiйснював закритого (приватного) розмiщення цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового
будiвництва, тому звiт про стан об'єкта нерухомостi не заповнено.
Банки, що обслуговують емiтента в iноземнiй валютi не вказано, так як Товариство не
обслуговується за поточним рахунком в iноземнiй валютi.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

Публічне акціонерне товариство "Млинмонтаж"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) ААА № 299865
3. Дата проведення державної реєстрації
28.11.1995
4. Територія (область)
Днiпропетровська область
5. Статутний капітал (грн.)
251850.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв ) статутного капіталу, що
0.000
передано дод статутного капіталу державного (національного)
акціонерного товариства та/або холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб.)
18
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
25.11 ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ І ЧАСТИН КОНСТРУКЦІЙ
23.69 ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ВИРОБІВ ІЗ БЕТОНУ ГІПСУ ТА ЦЕМЕНТУ
41.20 БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ І НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ
10. Органи управління підприємства Загальні збори акціонерів;
Наглядова рада;
Правління;
Ревізійна комісія.
11. Банки, що обслуговують емітента :
1) Найменування банку (філії,
АТ "Райффайзен Банк АВАЛЬ"
відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком у
національній валюті
2) МФО банку

380805

3) Поточний рахунок

26002490865

4) Найменування банку (філії,
відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком у
іноземній валюті

немає

5) МФО банку

немає

6) Поточний рахунок

немає

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

Код за
ЄДРПОУ
засновника
та/або
учасника

Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України 23148337
у Хар. обл
Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи

В засновниках немає фiзичних осiб .

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

Місцезнаходження

61022 Харкiвська область Київський м. Харкiв вул. Гуданова 18

0.000000000000

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

д/н

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать засновнику
та/або учаснику (від
загальної кількості)
0.000000000000

Усього

0.000000000000

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

1) Посада

Голова правлiння (колишній)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Тиха Тетяна Андрiївна
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав ), або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

МН 303265 14.12.2001 Київським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй
областi

4) Рік народження

1958

5) Освіта

Вища,ХІІТ

6) Стаж роботи (років)

42

7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав

ХСБМУ ПАТ"МЛИНМОНТАЖ",головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

05.11.2014 на 3 роки.

9) Опис
Протягом звітного періоду щодо даної посадової особи відбувалися наступні зміни: припинено
повноваження 08.07.2015 р. на пiдставi рiшення засiдання Наглядової ради (Протокол б/н вiд 08.07.2015р.) у
зв'язку зi звiльненням за згодою сторiн з 15 липня 2015 року. Повноваження та обов'язки посадової особи
визначенi Статутом Товариства. Винагорода сплачується вiдповiдно до штатного розкладу. У посадової особи
емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 42 роки.
Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала наступні посади: ХСБМУ
ПАТ"МЛИНМОНТАЖ",головний бухгалтер. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

1) Посада

Член правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Кравцов Микола Iванович
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав ), або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 572996 09.04.1997 Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС України в
Днiпропетровськiй областi

4) Рік народження

д/н

5) Освіта

д/н

6) Стаж роботи (років)

дн

7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав

д/н

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

05.11.2014 на 3 роки.

9) Опис
Протягом звітного періоду зміни щодо даної посадової відсутні. Обрано на посаду 05.11.2014 р.
засiданням Наглядової ради (Протокол № б/н вiд 05.11.2014 р.) термiном на 3 роки. Повноваження та обов'язки
посадової особи визначенi Статутом Товариства. Винагорода сплачується вiдповiдно до штатного розкладу. У
посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Вiдповiдно до ЗУ "Про
захист персональних даних" посадова особа емітента не надає згоди на розкриття інформації щодо року
народження, освіти, стажу роботи, найменування підприємства та попередня посада, яку займала, посади,
найменування та місцезнаходження підприємства, де вона на даний момент працює.

1) Посада

Член правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Нiчипоренко Микола Андрiйович
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав ), або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

СЕ 214262 19.10.2002 Броварським МВ ГУ МВС України в Київськiй обл.

4) Рік народження

1956

5) Освіта

Середня-технiчна, ГПТУ №17, столяр

6) Стаж роботи (років)

38

7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав

Кооператив "Дубок", столяр

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

05.11.2014 на 3 роки

9) Опис
Протягом звітного періоду зміни щодо даної посадової відсутні. Обрано на посаду 05.11.2014 р.
засiданням Наглядової ради (Протокол № б/н вiд 05.11.2014 р.) термiном на 3 роки.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Винагорода сплачується вiдповiдно
до штатного розкладу. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи - 38 років. Стаж керівної роботи 15 років. Протягом останніх п'яти років посадова особа
обіймала наступні посади: столяра кооперативу "Дубок". Посадова особа емітента не надає згоди на розкриття
інформації щодо посади, найменування та місцезнаходження підприємства, де вона на даний момент працює.

1) Посада

Голова Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Щигарцев Вячеслав Олексійович
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав ), або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

АМ 252862 05.03.2001 АНД РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетр.обл.

4) Рік народження

1947

5) Освіта

Середня-технiчна, Днiпропетровський машинобудiвний технiкум, 1970,
технгiк-технолог

6) Стаж роботи (років)

45

7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав

Днiпропетровське ДСМУ ППСО "Укрхлiббуд", головний iнженер

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

15.04.2015 на 3 роки

9) Опис
Протягом звітного періоду щодо даної посадової особи відбувалися наступні зміни: обрано на посаду
15.04.2015р. рiшенням засiдання Наглядової ради (Протокол б/н вiд 15.04.2015р.) з числа обраних загальними
зборами (Протокол б/н вiд 15.04.2015р.) членiв Наглядової ради термiном на 3 роки. Повноваження та обов'язки
посадової особи визначенi Статутом Товариства. Розмір винагороди визначений відповідно до
цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються Емітентом з членами Наглядової
ради. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж
роботи - 45 років. Стаж керівної роботи 39 років. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала
наступні посади: посаду головного iнженера Днiпропетровського ДСМУ ППСО "Укрхлiббуд". Посади на
будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

1) Посада

Член Наглядової ради (колишній)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Кубрак Анатолій Григорович
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав ), або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

АМ 173502 14.12.2000 Амур-Нижньоднiпропетровським РВ ДМУ УМВС
України в Днiпроп.обл.

4) Рік народження

1957

5) Освіта

Вища, ДIБI, 1985

6) Стаж роботи (років)

41

7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав

ДСМУ №2, старший прораб

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

05.11.2014 на 3 роки

9) Опис
Протягом звітного періоду щодо даної посадової особи відбувалися наступні зміни: рипинено
повноваження 15.04.2015 р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 15.04.2015р.) у
зв'язку з переобранням одного члена Наглядової ради. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi
Статутом Товариства. Розмір винагороди визначений відповідно до цивільно-правових договорів, трудових
договорів (контрактів), що укладаються Емітентом з членами Наглядової ради.У посадової особи емiтента
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 41 років. Стаж керівної
роботи 15 років. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала наступні посади: старшого прораба
ДСМУ № 2. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Щигарцев Сергiй Вячеславович
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав ), або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

АН 640380 23.10.2007 Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в
Днiпропетровськiй областi

4) Рік народження

1973

5) Освіта

Середня технічна, механік

6) Стаж роботи (років)

18

7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав

ТОВ "БМУ-2", директор

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

15.04.2015 на 3 роки.

9) Опис
Протягом звітного періоду щодо даної посадової особи відбувалися наступні зміни: обрано на посаду
15.04.2015р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 15.04.2015р.) термiном на 3 роки. Повноваження та
обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства.Розмір винагороди визначений відповідно до
цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються Емітентом з членами Наглядової
ради. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж
роботи - 18 років. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала наступні посади: ТОВ "БМУ-2",
директор. Вiдповiдно до ЗУ "Про захист персональних даних" посадова особа емітента не надає згоди на
розкриття інформації щодо посади, найменування та місцезнаходження підприємства, де вона на даний момент
працює.

1) Посада

Голова Ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Кузьмішкіна Людмила Володимирівна
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав ), або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

АМ 441987 16.05.2001 Амур-Нижньоднiпропетровським РВ ДМУ УМВС
України в Днiпроп.обл.

4) Рік народження

1965

5) Освіта

Вища, Харкiвський iнженерно-економiчний iнститут,1989,
iнженер-економiст

6) Стаж роботи (років)

25

7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав

ТОВ "Бонис", головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

14.04.2014 на 3 роки

9) Опис
Протягом звітного періоду зміни щодо даної посадової відсутні.Обрано на посаду 14.04.2014 р.
засiданням Ревiзiйної комiсiї (Протокол № б/н вiд 14.04.2014 р.) термiном на 3 роки з числа обраних загальними
зборами акцiонерiв (Протокол № б/н вiд 14.04.2014 р.) членiв Ревiзiйної комiсiї. Повноваження та обов'язки
посадової особи визначенi Статутом Товариства. Винагорода не передбачена. У посадової особи емiтента
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 25 років. Стаж керівної
роботи 21 років. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала наступні посади: головного бухгалтера
ТОВ "Бонис". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
1) Посада

Член Ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Литвиненко Світлана Дем'янівна
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав ), або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК 591947 17.10.1997 Ленінським РВ ХМУ УМВС Украхни в Харківській
обл.

4) Рік народження

1964

5) Освіта

Новополоцький технологічний інститут

6) Стаж роботи (років)

44

7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав

секретар ВАТ "Млинмонтаж"

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

14.04.2014 на 3 роки

9) Опис
Протягом звітного періоду зміни щодо даної посадової відсутні. Обрано на посаду 14.04.2014 р.
загальними зборами акцiонерiв (Протокол № б/н вiд 14.04.2014 р.) термiном на 3 роки. Повноваження та
обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Винагорода не передбачена. У посадової особи
емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 44 років. Стаж
керівної роботи 13 років. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала наступні посади: секретар ВАТ
"Млинмонтаж". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

1) Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Царенко Олена Вiкторiвна
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав ), або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

АН 907035 22.10.2010

4) Рік народження

1981

5) Освіта

Вища, спеціаліст з обліку і аудиту.

6) Стаж роботи (років)

16

7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав

ДП ДСБМУ-2 ПАТ "Млинмонтаж", бухгалтер.

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

14.04.2014 на 3 роки

9) Опис
Протягом звітного періоду зміни щодо даної посадової відсутні. Обрано на посаду 14.04.2014 р.
загальними зборами акцiонерiв (Протокол № б/н вiд 14.04.2014 р.) термiном на 3 роки. Повноваження та
обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Винагорода не передбачена. У посадової особи
емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 16 років.
Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала наступні посади: ДП ДСБМУ-2 ПАТ "Млинмонтаж",
бухгалтер. Посадова особа емітента не надає згоди на розкриття інформації щодо посади, найменування та
місцезнаходження підприємства, де вона на даний момент працює.

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Щигарцев Iгор В'ячеславович
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав ), або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

АН 275723 06.08.2004 Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в
Днiпропетровськiй областi

4) Рік народження

1987

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

4

7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав

Кіровський відділ державної виконавчої служби Дніпропетровського
управління юстиції, виконавець

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

15.04.2015 термiном на 3 роки

9) Опис
Протягом звітного періоду щодо даної посадової особи відбувалися наступні зміни: обрано на посаду
15.04.2015р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 15.04.2015 р.) термiном на 3 роки. Повноваження та
обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Розмір винагороди визначений відповідно до
цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються Емітентом з членами Наглядової
ради. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж
роботи - 4 роки. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала наступні посади: Кіровський відділ
державної виконавчої служби Дніпропетровського управління юстиції, Виконавець. Вiдповiдно до ЗУ "Про захист
персональних даних" посадова особа емітента не надає згоди на розкриття інформації щодо посади,
найменування та місцезнаходження підприємства, де вона на даний момент працює.

1) Посада

Голова правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Щербакова Тетяна Вiкторiвна
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав ), або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

АМ 156895 13.12.2000 Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС України в
Днiпропетровськiй областi

4) Рік народження

1965

5) Освіта

Середньо-спеціальна

6) Стаж роботи (років)

30

7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав

Старший спецiалiст вiддiлу розрахункiв по внутрiшньобанкiвським
операцiям вiддiлення ПАТ "ПУМБ".

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

08.07.2015 термiном на 3 роки

9) Опис
Протягом звітного періоду щодо даної посадової особи відбувалися наступні зміни: обрано на посаду
08.07.2015р. рiшенням засiдання Наглядової ради (Протокол б/н вiд 08.07.2015р.) термiном на 3 роки з 16 липня
2015 року. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Винагорода сплачується
вiдповiдно до штатного розкладу. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Загальний стаж роботи 30 років. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала наступні
посади: Старший спецiалiст вiддiлу розрахункiв по внутрiшньобанкiвським операцiям вiддiлення ПАТ "ПУМБ".
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

1

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

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

Кількість
акцій (штук)

2

3

4

Голова правлiння (колишній) Тиха Тетяна Андрiївна

МН 303265 14.12.2001 Київським
РВ ХМУ УМВС України в
Харкiвськiй областi

Член правлiння

Кравцов Микола Iванович

Член правлiння

Кількість за видами акцій
Від загал.
кількості акцій ( у прості іменні прості на привілейо привілейо
відсотках )
пред'явника
вані
в. на
іменні
пред'явн
5

6

7

8

9

0

0.00000000000

0

0

0

0

АЕ 572996 09.04.1997
Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС
України в Днiпропетровськiй
областi

650

0.06452253325

650

0

0

0

Нiчипоренко Микола
Андрiйович

СЕ 214262 19.10.2002 Броварським
МВ ГУ МВС України в Київськiй
обл.

273

0.02709946397

273

0

0

0

Голова Наглядової ради

Щигарцев Вячеслав
Олексійович

АМ 252862 05.03.2001 АНД РВ
ДМУ УМВС України в
Днiпропетр.обл.

226097

22.44361723248

226097

0

0

0

Член Наглядової ради
(кодишній)

Кубрак Анатолій
Григорович

АМ 173502 14.12.2000
Амур-Нижньоднiпропетровським
РВ ДМУ УМВС України в
Днiпроп.обл.

205100

20.35934087751

205100

0

0

0

Член Наглядової ради

Щигарцев Сергiй
Вячеславович

АН 640380 23.10.2007
Амур-Нижньоднiпровським РВ
ДМУ УМВС України в
Днiпропетровськiй областi

18289

1.81546555489

18289

0

0

0

Голова Ревізійної комісії

Кузьмішкіна Людмила
Володимирівна

АМ 441987 16.05.2001
Амур-Нижньоднiпропетровським
РВ ДМУ УМВС України в
Днiпроп.обл.

659

0.06541592218

659

0

0

0

Член Ревізійної комісії

Литвиненко Світлана
Дем'янівна

МК 591947 17.10.1997 Ленінським
РВ ХМУ УМВС Украхни в
Харківській обл.

52

0.00516180266

52

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Царенко Олена Вiкторiвна

АН 907035 22.10.2010

0

0.00000000000

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Щигарцев Iгор
В'ячеславович

АН 275723
Амур-Нижньоднiпровським РВ
ДМУ УМВС України в
Днiпропетровськiй областi

0

0.00000000000

0

0

0

0

Голова правлiння

Щербакова Тетяна
Вiкторiвна

АМ 156895 13.12.2000
Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС

0

0.00000000000

0

0

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

451120

0

0

0

України в Днiпропетровськiй
областi
Усього

451120

44.78062338694

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

Код за
ЄДРПОУ

Кількість
Від загальної
акцій (штук) кількості акцій(%)

Місцезнаходження

0

Кількість за видами акцій

0.000000000000

Кількість
Від загальної
Прізвище, ім`я, по батькові фізичної Серія, номер дата видачі та найменування органу,
який
видав
паспорт
акцій
(штук)
кількості
акцій(%)
особи

Прості на Привілейова Привілейова
пред'явника
ні іменні
ні на
пред'явника

Прості
іменні
0

0

0

0

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

Прості на Привілейова Привілейова
пред'явника
ні іменні
ні на
пред'явника

Копишев Володимир Олександрович МК 534325 27.06.1997 ЦВМ Дзержинського РВ
ХМУ УМВС України в Хар. обл.

233803

23.208556680560

233803

0

0

0

Щигарцев Вячеслав Олексiйович

АМ 252862 05.03.2001 АНД РВ ДМУ УМВС
України в Днiпропетровськiй обл.

226097

22.443617232480

226097

0

0

0

Познанська Валентина Юрiївна

МН 636896 21.01.2004 МВМ Дзержинського РВ
ХМУ УМВС України в Хар. обл.

163982

16.277744689300

163982

0

0

0

Кубрак Анатолiй Григорович

АМ 173502 14.12.2000 Анд.РВ ДМУ УМВС
України в Днiпроп. обл.

205100

20.359340877510

205100

0

0

0

828982

82.289259479849

828982

0

0

0

Усього

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів

Чергові
X

Дата проведення

15.04.2015

Кворум зборів

100.000000000000

Опис

Позачергові

Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 15.04.2015 р. Перелiк питань, що розглядалися на
загальних зборах: 1. Затвердження умов договору на iнформацiйне та органiзацiйне забезпечення
проведення загальних зборiв акцiонерного товариства. 2. Обрання лiчильної комiсiї та припинення
її повноважень. 3. Обрання Голови та Секретаря зборiв. 4. Про порядок проведення загальних
зборiв. 5. Звiт Голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за
2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 6. Звiт Наглядової ради Товариства за
2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 7. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за
2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 8. Затвердження рiчного звiту та
балансу за 2014 р., розподiл прибутку за 2014 рiк. 9. Вiдкликання Голови та членiв Наглядової ради
товариства. 10. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. . 11. Затвердження умов
цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з Наглядовою
радою, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання
договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного
не надходило.
Результати розгляду питань порядку денного: 1. Умови договору № 12 вiд 08.04.2015р. на
iнформацiйне та органiзацiйне забезпечення проведення загальних зборiв акцiонерного товариства
затвердити. 2. Обрати головою лiчильної комiсiї - Плахтiя Антона Андрiйовича, членами Коломiєць Марину Вiкторiвну, Сараєву Оксану Костянтинiвну. Повноваження лiчильної комiсiї
закiнчуються пiсля закiнчення загальних зборiв акцiонерiв. 3. Обрати Головою загальних зборiв
акцiонерiв Щигарцева Вячеслава Олексiйовича, секретарем загальних зборiв Кузьмишкiну
Людмилу Володимирiвну. 4. Затвердити порядок проведення загальних зборiв акцiонерiв:
доповiдачi - до 10 хв., спiвдоповiдачi - до 5 хв., вiдповiдi на питання - до 5 хв., питання задавати в
уснiй або письмовiй формi. Порядок голосування: голосування закрите, бюлетенями. 5. Звiт Голови
правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк затвердити.
Роботу Голови правлiння визнати задовiльною. 6. Звiт Наглядової ради Товариства за за 2014 рiк
затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовiльною. 7. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за
2014 рiк затвердити. Роботу Ревiзiйної комiсiї визнати задовiльною. 8. Рiчний звiт та баланс за 2014
рiк затвердити. Прибуток за 2014 рiк не розподiляти у зв'язку з його вiдсутнiстю. 9. Вiдкликати
Голову Наглядової ради - Щигарцева Вячеслава Олексiйовича та членiв Наглядової ради у складi:
Кубрака Анатолiя Григоровича, Щигарцева Сергiя Вячеславовича. 10. Обрано членiв Наглядової
ради Товариства. 11. Умови цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що
укладатимуться з членами Наглядової ради та розмiр їх винагороди затвердити. Визначити
уповноваженною особою на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради Кузьмишкiну Людмилу Володимирiвну. Рiшення прийнятi по всiх питаннях.

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
"НЕЗАЛЕЖНИЙ РЕЄСТРАТОР "АВЕРС"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Код за ЄДРПОУ

25188660

Місцезнаходження

61001 УКРАЇНА Червонозаводський м. Харків пр-т Гагаріна 20

Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності

АВ № 520336

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

17.02.2010

Міжміський код та телефон

(057)76-808-76

Факс

760-16-84

Вид діяльності

Депозитарна діяльність депозитарія

Опис

Між емітентом та зберігачем укладено договор про відкриття рахунків у
цінних паперах власникам № 127-З-10 від 02.08.2010 року. ТОВ "НР
"АВЕРС" є депозитарною установою, яка здійснює свою діяльність на
підставі Ліцензії серії АЕ № 263467 від 01.10.2013 р., виданою НКЦПФР
та Ліцензії серії АВ № 520336 від 17.02.2010 р., виданою ДКЦПФР.

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"

Організаційно-правова форма

Акцiонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Київська область Шевченківський м. Київ Нижній Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності

немає

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

З 12.10.2013 року вiдповiдно до ст. 29 роздiл 5 Закону України "Про
депозитарну систему України" Центральний депозитарiй здiйснює
професiйну дiяльнiсть без отримання лiцензiї на провадження
професiйної дiяльностi на фондовому ринку

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

. .

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-00

Факс

(044) 482-52-14

Вид діяльності

Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з
ними діяльність

Опис

Ослуговування емітента здійснюється на підставі договору про
обслуговування емісії № Е- 1102 від 10.08.2010 р. З 12.10.2013 року
вiдповiдно до ст. 29 роздiл 5 Закону України "Про депозитарну систему
України" Центральний депозитарiй здiйснює професiйну дiяльнiсть без
отримання лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому
ринку

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи

Аудиторська фірма "РЕЙТІНГ" у формі товариства з обмеженою
відповідальністю

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Код за ЄДРПОУ

23913424

Місцезнаходження

61001 Харкiвська область Червонозаводський м. Харків проспект
Гагаріна, 20

Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності

1225

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Проведення аудиторських перевірок

Опис

Номер та дата видачі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських
фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: № 1225 від
26.01.2001 року, термін чинності Свідоцтва продовжено до 24 вересня
2020 року. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0444
чинне до 31.12.2019 року. Облуговування у 2015 році здійснювалось на
підставі договору № 47-Р15 від 03 березня 2015 року.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

1

2

22.06.2010 65/20/1/10

Опис

Найменування органу, що
зареєстрував випуск

3
Харківське територіальне
управління ДКЦПФР

Міжнародний
ідентифікаційний
номер
4
UA4000077309

Тип цінного
паперу

5

Форма існування та Номінальна
Кількість
форма випуску
вартість
акцій (штук)
(грн.)
6

Акція проста
Бездокументарнi
бездокументарна iменнi
іменна

7
0.25

8
1007400

Загальна
Частка у
номінальна
статутному
вартість (грн.) капіталі (у
відсотках)
9

10

251850.00

100.000000
000000

Прості іменні акції ПАТ "Млинмонтаж" до біржового списку та/або лістингу жодної фондової біржи не входять. Протягом звітного періоду Емітент викуп власних
акцій не здійснював. Додаткових емісій не проводив. Обіг простих іменних акцій ПАТ "Млинмонтаж" здійснюється на внутрішньому позабіржовому ринку.Свiдоцтво
про реєстрацiю випуску акцiй 27/20/1/09 вiд 20.07.2009 р. було замiнено на Свiдоцтво 65/20/1/10 вiд 22.06.2010 р. в зв'язку переведенням акцій з документарної форми
в бездокументарну форму.

XI. ОПИС БІЗНЕСУ
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Вiдкрите акцiонерне товариство "Млинмонтаж" засноване згiдно з
наказом Фонду державного майна України вiд 09.02.1994 р. № 5-АТ
шляхом перетворення державного пiдприємства проектно-промислового
об'єднання " Укрхлiббуд" у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно
до чинного законодавства України про приватизацiю державного майна та
Закону України " Про господарськi товариства". У 2011 році в зв'язку
зі зіміною законодавства Відкрите акцiонерне товариство "Млинмонтаж"
було перейменовано у Публічне акціонерне товариство "Млинмонтаж".
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
ПАТ "Млинмонтаж" утворене та дiє у вiдповiдностi до чинного
законодавства України та Статуту товариства. До складу ПАТ входить
дев'ять дочiрнiх пiдприємств, розташованих в основному в обласних
центрах України: Луганське БМУ, Днiпропетровське БМУ,
Днiпропетровське БМУ2, Харкiвське БМУ, Бiлоцеркiвське БМУ, Харкiвськi
мехмайстернi, Одеський ДЕЗ, Кiровоградська СПМК, ДП "Монтаж".
Cередньооблікова 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
Середньооблiковаї чисельнiсть працiвникiв облiкового складу - 18
осіб, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi
працюють за сумiсництвом - немає , працiвникiв якi працюють на умовах
неповного робочого часу(дня,тижня)- немає ,фонд оплати працi у 2015
роцi - 203 тис. грн., що на 47 тис. менше, нiж в 2014 роцi. Кадрова
програма емiтента,спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її
працiвникiв операцiйним потребам емiтента вiдсутня.
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
ПАТ "Млинмонтаж" не належить до бiдь-яких об'єднань пiдприємств.
Спільна 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
Протягом 2015 року Емітент ніякої спільної діяльності з іншими
організаціями, підприємтвами, установами не проводив.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Протягом звiтного перiоду пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх
осiб не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облiкова полiтика на пiдприємствi ведеться згідно Наказу про облікову
політику №2 від 05.01.2014 р. у вiдповiдностi до Закону України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99
р. №996-ХIV та згідно Міжнародних стандартів фінансової звітності
(МСФЗ). Застосовуються прямолінійні норми та методи амортизацiї;
оцiнка запасiв здiйнюється по первісній вартості; границя суттєвостi
встановлена у розмiрi 100 грн.; аналiтичний облiк залишкiв
матерiальних цiностей ведеться у кiлькостно-сумарному вираженнi.
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;
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 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 - основним видом
діяльності емітента в 2015 році було здавання в оренду власного
нерухомого майна.
залежності від сезонних змін - немає.
основні ризики в діяльності емітента - ця діяльність має залежність
від місця розташування нерухомого майна, досить низькі ризики, не
потребує додаткової сировини та має незначну конкуренцію в галузі.
заходи емітента щодо зменшення ризиків - не потребує заходів.
захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту не потребує.
рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище
на ринку - не потребує.
інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції
(послуг) емітента - має незначну конкуренцію в галузі.
перспективні плани розвитку емітента - залучення нових орендарів.

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,
Країн, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від
загальної суми доходів за звітний рік - немає.
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
За останнi п'ять рокiв придбання чи вiдчуження активiв не вiдбувалось
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або
членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені
протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами,
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
Ніяких правочинів з власниками істотної участі, членами наглядової
ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами протягом
звітного року не відбувалось.
Інформація про 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, в тому числі вже зроблених,
опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване
зростання виробничих потужностей після її завершення
Групування основних засобiв в аналiтичному облiку проводять згiдно з
вимогами Iнструкцiї про застосування "Плану рахункiв облiку активiв,
капiталу, зобов'язань та господарських операцiй пiдприємств i
органiзацiй", затвердженої наказом Мiнфiну України вiд 30 .11.99р.
№291 ( далi - Iнструкцiя №291).Для вiдокремлення в складi основних
засобiв малоцiнних необоротних активiв встановлено вартiсну межу у
розмiрi 1000,0 грн.Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних
активiв нараховується у першому мiсяцi використання об'єкта у розмiрi
100% їх вартостi .
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Основною проблемою товариства є вiдсутнiсть обсягiв БМР та значний
обсяг дебiторської заборгованостi.
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
Протягом звiтного року на товариство не було накладено штрафiв.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Дiяльнiсть товариства фiнансується за рахунок коштiв, отриманих вiд
замовникiв БМР.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Всi укладенi договори на кiнець звiтного року товариством виконанi.
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)
Товариство веде пошук платоспроможних замовникiв з метою збiльшення
обсягiв БМР
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
На момент формування звiту iнформацiї про полiтику емiтента щодо
дослiджень та розробок немає.
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
Протягом звiтного перiоду емiтент не виступав у судових справах
Інша інформацію, 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
Валютного рахунку пiдприємство не має. Облiгацiї не випускались.
Дивiденди у звiтному перiодi не нараховувались i не виплачувались.
Власнi акцiї товариством не викупались. Посадовi особи товариства не
мають непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини. До
адмiнiстративної вiдповiдальностi у зв'язку з виконанням службових
обов'язкiв у звiтному перiодi не притягались. Iнша суттєва iнформацiя
про дiяльнiсть товариства вiдсутня.

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1.Виробничого призначення

Власні основні засоби
(тис.грн.)
на початок
на кінець
періоду
періоду
76.000
293.000

Орендовані основні засоби
(тис.грн.)
на початок
на кінець
періоду
періоду
0.000
0.000

Основні засоби, всього
(тис.грн.)
на початок
на кінець
періоду
періоду
76.000
293.000

- будівлі та споруди

60.000

278.000

0.000

0.000

60.000

278.000

- машини та обладнання

9.000

13.000

0.000

0.000

9.000

13.000

- транспортні засоби

5.000

1.000

0.000

0.000

5.000

1.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

2.000

1.000

0.000

0.000

2.000

1.000

2.Невиробничого призначен

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інвестиційна нерухомість

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього
76.000
293.000
0.000
0.000
76.000
293.000
Пояснення : Терміни користування основними засобами (за основними групами):
- будинки та споруди-15-20 років,
- інші - до 5 років.
Умови використання відповідають призначенню основних засобів та технічним
умовам на них.
Первісна вартість основних засобів на початок року - 2790,0 тис.грн., на кін.
року - 2787 тис.грн.
Ступінь зносу основних засобів дорівнює - на поч. р. - 97,28 %, на кін. р. 89,49 %.
Ступінь використання основних засобів - 100 %
Сума нарахованого зносу - 2494 тис.грн.
Суттєвих змін у вартості основних засобів не було.
Орендованих основних засобів немає.
Ніяких обмежень на використання майна емітента не існує.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
Розрахункова вартість чистих активів
Статутний капітал
Скоригований статутний капітал
Опис

За звітний період
-2891
252
252

За попередній період
-2761
252
252

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій
НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного
положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової
звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013
р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи =
Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові
зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів Доходи майбутніх періодів

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів(-2891.000 тис.грн. ) менше скоригованого
статутного капіталу(252.000 тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України
товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та
зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до
уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить 1523
тис.грн.Це свідчить про те, що згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ
підлягає ліквідації.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань

Дата виник
нення

Непогашена
частина боргу
(тис.грн.)

Відсоток за
Дата
корист. коштами погашення
(% річних)

Кредити банку, у тому числі :

X

0.00

X

X

Зобов'язання за цінними паперами

X

0.00

X

X

у тому числі за облігаціями (за кожним 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

0.00

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

0.00

X

X

Податкові зобов'язання

X

29.00

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0.00

X

X

Інші зобов'язання

X

7226.00

X

X

Усього зобов'язань

X

7255.00

X

X

Опис:

Станом на 31.12.2015р. ПАТ "Млинмонтаж" має
непогашену частину боргу на загальну суму 7255,0 тис.
грн., з них 29,0 тис. грн. податковi, 7226,0 тис. грн iншi зобов'язання.

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

08.07.2015

09.07.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

15.04.2015

16.04.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

06.03.2015

06.03.2015

Відомості про проведення загальних зборів

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Загальні збори акціонерів
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?
Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2015

1

0

2

2014

2

1

3

2013

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

немає

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 фондовго 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
Підняттям карток
Бюлетенями ( таємне голосування )

X
X

Підняттям рук
Інше

Ні

X

немає

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?
Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту товариства

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)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше

X

Внесення змін до статуту у зв'язку зі зміною юридичної адреси

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

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

2

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

1

Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

1

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ?

2
_____

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Іншi

немає, самооцінка не проводилась

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її
(їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань :
немає, самооцінка не проводилась
Які саме комітети створено в складі наглядової ради ( за наявності ) ?
Так

Ні

Стратегичного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Іншi

Ніяких комітетів не створювалось. немає

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
немає, самооцінка не проводилась
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
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше

X
X

немає

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства ?
Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Ні

Особисті якості (чесність, відповідальність )

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше

немає

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
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано
нового члена
Інше
немає

Ні

X
X
X
X

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора ? (так, створено
Так, створено ревізійну комісію
ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора /ні) _______________________________
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 акціонерного 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

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)

Так

Ні

Так

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету
Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт
інтересів

Виконавчий Не належить до
орган
компетенції
жодного органу

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
Ні
акціонерного товариства ? (так/ні) ______
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?
Так
Положення про загальні збори товариства

X

Положення про наглядову раду

X

Ні

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
Інше

X

немає

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства ?
Інформація Публікується
у
розповсюджу
пресі,оприлюд
ється на
нюється в
загальних
загальнодосту
зборах
пній
інформаційній
базі НКЦПФР
про ринок
цінних
паперів
Фінансова звітність, результати діяльності
Інформація про акціонерів, які володіють 10
відсотків та більше статутного капіталу
Інформація про склад органів управління
товариства
Статут та внутрішні документи
Протоколи загальних зборів акціонерів після
їх проведення
Розмір винагороди посадових осіб АТ

Документи
Копії
Інформація
надаються для документів розміщується
ознайомлення надаються на власній
безпосередньо на запит
інтернет
в
сторінці
акціонера
акціонерному
акціонерного
товаристві
товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

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

X

Менше ніж раз на рік
Раз на рік

Ні
X

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган
Інше

X

немає

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

З якої причини було змінено аудитора ?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови угоди з аудитором

X
X

Аудитора було замінено на вимогу акціонерів
Інше

X

немає

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

X

Наглядова рада

X

Ні

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше

немає

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

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
Інше

X
X

немає

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

немає

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-іформаційних систем
протягом наступних трьох років ? (так/ні/не визначились) ?
Ні
_______________
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України протягом останніх трьох років?
Так
______
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління ? (так/ні) ______
Ні
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його
прийняття : ____________
яким органом управління прийнятий : не
прийнято
_____________________________________________________________
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління ?
Ні
(так/ні) ______
укажіть яким чином його оприлюднено : ___________________________________________________________
не оприлюднено
Вкажіть інформацію щодо дотримання / ___________________________________________________________
немає
недотримання кодексу корпоративного управлінння ( принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на
джерело розміщення їх тексту ), відхилення та причини такого відхилення протягом року

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

Аудиторська фірма "РЕЙТІНГ" у формі товариства з обмеженою
відповідальністю

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний
номер облікової картки платника
податків - фізичної особи)

23913424

Місцезаходження аудиторської фірми, Україна, 61001, м. Харків, пр-т Гагаріна, 20
аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про
включення до Реєстру аудиторських
фірм та аудиторів, виданого
Аудиторською палатою України

1225
26.01.2001

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

немає
немає
немає
д/н
немає

Текст аудиторського висновку ( звіту ) :
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фінансової звітності за 2015 рік
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"МЛИНМОНТАЖ"

Аудиторський висновок призначається для власників цінних паперів, управлінського
персоналу підприємства та для Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
України.

Основні відомості про емітента:
Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЛИНМОНТАЖ"
Скорочене найменування: ПАТ "МЛИНМОНТАЖ"
Код за ЕДРПОУ: 00953102
Місцезнаходження: 49051 Днiпропетровська область, м. Днiпропетровськ,
вулиця
Полiтрука Журкiна, будинок 1
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців: 28.11.1995 року № 1 072 120 0000 005081

Опис аудиторської перевірки
Аудит було здійснено відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту,
огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА), зокрема до МСА 700
"Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація
думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з
інших питань у звіті незалежного аудитора".
Ми провели аудит повного комплекту фінансової звітності загального призначення
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЛИНМОНТАЖ", що додається, яка включає: Баланс (Звіт
про фінансовий стан) на 31 грудня 2015 року, Звіт про фінансові результати (Звіт про
сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал за рік, що
закінчився на зазначену дату та примітки, що містять стислий виклад суттєвих облікових
політик та інші пояснення.
Крiм фiнансової звітності перевiрцi пiдлягали засновницькi та реєстрацiйнi документи,

наказ про облiкову полiтику та iншi внутрiшнi нормативнi документи, регiстри
синтетичного
та аналiтичного облiку (журнали-ордери, оборотно-сальдовi вiдомостi), матерiали
iнвентаризацiї, а також вибiрково первиннi бухгалтерськi документи.
Ведення бухгалтерського обліку здійснюється підприємством за П(С)БО з подальшою
трансформацією облікових записів до вимог МСФЗ.
Фiнансову звiтнiсть складено управлiнським персоналом вiдповiдно до концептуальної
основи загального призначення, яка охоплює Міжнародні стандарти фінансової звiтностi
(далі - МСФЗ) та правовi вимоги, передбаченi Законом України "Про бухгалтерський облiк
та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року №996-ХIV у форматі, який був
затверджений Наказом Міністерства фінансів України №73 від 07.02.2013 року, який
базується на принципах МСФЗ.
Коригування фiнансової звiтностi по виявленим помилкам попереднiх рокiв у 2015 р. не
проводилося за їх вiдсутнiстю.
Впродовж звітного періоду Товариство здійснювало ведення бухгалтерського облiку згідно з
наказом №2 від 05 січня 2012 року про облiкову полiтику вiдповiдно до вимог МСФЗ.
Підтверджуємо, що протягом звiтного перiоду облiкова полiтика Товариства була
незмінною.
З метою забезпечення достовірних даних бухгалтерського обліку та звітності перед
складанням річної фінансової звітності товариством проведена інвентаризація активів і
зобов'язань (Наказ № 28у від 01.11.2015 р.). Інвентаризація активів та зобов'язань
проводилась Товариством на кінець фінансового 2015 року, що відповідає вимогам п. 1
статті 10 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від
16.07.1999 року № 996. В ході інвентаризації нестач та надлишків не виявлено.

Опис відповідальності управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення
фінансових звітів
Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання повного
комплекту фінансової звітності загального призначення відповідно до вимог чинного
законодавства України та застосованої концептуальної основи фінансової звітності,
зокрема, Міжнародних стандартів фінансової звітності. Відповідальність управлінського
персоналу охоплює: розробку, впровадження та здійснення внутрішнього контролю стосовно
підготовки та достовірного подання фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень
внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики,
а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Опис відповідальності аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо повного комплекту фінансової звітності
загального призначення на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит
відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання
впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних
етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання
достатньої впевненості, що фінансова звітність не містять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур з метою отримання аудиторських доказів
щодо сум та розкриттів у повному комплекті фінансової звітності. Вибір процедур залежить
від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності
внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи
внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання Товариством
фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю
Товариства. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики,
прийнятності облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального
подання повного комплекту фінансової звітності.
У своїй роботі аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до
уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване

на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих
помилок.
Данi бухгалтерських рахункiв спiвставнi в бухгалтерських регiстрах, головнiй книзi i
балансi та пiдтверджуються первинними документами. Аудиторами не виявлено суттєвих
невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що перевiрялася, та iнформацiєю, що
розкривається емiтентом i подається до Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку.
Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення
умовно-позитивної думки.

Підстави для висловлення умовно-позитивної думки
Аудитор звертає увагу на той факт, що на дату складання цього висновку, ситуація, що
склалася в Українi, де Товариство веде основну дiяльнiсть та несе основнi ризики, має
ознаки економiчної нестабiльностi. Фiнансовий стан контрагентiв, операцiї з якими несуть
ризики для Товариства, в умовах фiнансової кризи не є стабiльним та передбачуваним.
Зважаючи на вищевикладене, наразi досить складно прогнозувати та, в повнiй мiрi,
визначити ефект впливу такої ситуацiї на дiяльнiсть Товариства в цiлому та спрогнозувати
безперервнiсть господарської дiяльностi в майбутньому. Висловлюючи нашу умовно-позитивну
думку ми не брали до уваги це питання.
У зв'язку з властивими аудиту обмеженнями: вибірковим характером перевірки, фактом
неучасті аудитора в інвентаризації активів та зобов'язань, слід врахувати можливість
існування невиявлених розбіжностей, які не були предметом оцінки аудитора.
Визнання i оцiнка дебiторської заборгованостi, на думку аудитора,в цiлому вiдповiдає
МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка", за винятком не створення резерву
сумнiвних боргiв.
Товариство не створює - резерв відпусток, який формується в кінці звітного року,
виходячи із фонду оплати праці, розрахункового оцінюючого коефіцієнта згідно з МСБО 37
"Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи".
Згідно з вимогами Міжнародного стандарту фінансової звітності МСБО 36 "Зменшення
корисності активів", в кінці кожного звітного періоду суб'єктові господарювання слід
оцінювати, чи є якась ознака того, що корисність актива може зменшитися. Якщо хоча б
одна з таких ознак існує, суб'єктові господарювання слід оцінити суму очікуваного
відшкодування такого актива. Така оцінка товариством не була здійснена станом на 31
грудня 2015 року Вплив цього відхилення від Міжнародних стандартів фінансової звітності
на фінансову звітність за 2015 рік не був визначений.

Висловлення умовно-позитивної

думки

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі
"Підстави для висловлення умовно-позитивної думки", фінансова звітність надає достовірну
та справедливу інформацію про фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"МЛИНМОНТАЖ" на 31 грудня 2015 року та його фінансові результати і рух грошових коштів
за рік, що закінчився на зазначену дату, складені вiдповiдно до застосовної
концептуальної основи - Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, та Мiжнародних
Стандартiв бухгалтерського облiку, якi чиннi в Українi на дату балансу, та прийнятої
Облiкової полiтики.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів
Аудиторським звітом була охоплена допоміжна інформація, розкриття якої не вимагається
застосованою концептуальною основою фінансової звітності, але яка є складовою фінансових
звітів, оскільки таку інформацію не можна чітко відокремити від фінансової звітності,
перевіреної аудитором, через її характер і спосіб подання.

Вартість чистих активів

Аудитором проведено розрахунок вартості чистих активів у відповідності із Методичними
рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів згідно рішення ДКЦПФР від 17
листопада 2004 року № 485. Під вартістю чистих активів акціонерного товариства
розуміється величина, яка визначається шляхом вирахуванням із суми активів, прийнятих до
розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Вартість чистих активів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЛИНМОНТАЖ" станом на 31 грудня 2015 року складає
мінус 2891 тис. грн. при скоригованому статутному капіталі 252 тис. грн., тобто не
відповідає вимогам чинного законодавства.
Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України Товариство зобов'язане оголосити про
зменшення свого статутного капіталу до вартості чистих активів та зареєструвати
відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.

Інформація щодо наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що
підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та
подається до Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку разом з фінансовою
звітністю
Перевірка іншої інформації здійснювалась відповідно до МСА 720 "Відповідальність
аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову
звітність". На нашу думку, інформація, що розкривається ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ "МЛИНМОНТАЖ" та подається до Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку разом з фінансовою звітністю станом на 31 грудня 2015 року, не містить
суттєвих невідповідностей.

Виконання значних правочинів відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"
Згідно пункту 4 частини першої статті 2 Закону України "Про акціонерні товариства" значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій),
учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його
предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними
останньої річної фінансової звітності. Згідно статті 70 того ж закону рішення про
вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його
предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної
фінансової звітності акціонерного товариства, приймається наглядовою радою. Статутом
акціонерного товариства можуть бути визначені додаткові критерії для віднесення
правочину до значного правочину. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про
вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на
розгляд загальних зборів. Аудитом встановлено, що в звітному році товариство не
здійснювало значних правочинів.

Стан корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до
Закону України "Про акціонерні товариства".
Під час планування і виконання аудиторських процедур, ми провели оцінку стану
корпоративного управління для висловлення думки щодо його впливу на повноту та
відповідність фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЛИНМОНТАЖ", а не
з метою висловлення думки щодо відповідності стану корпоративного управління Товариства
вимогам чинного законодавства України. Ми не помітили нічого суттєвого, що могло б
змусити нас вважати, що твердження управлінського персоналу Товариства щодо
відповідності стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту, у
всіх суттєвих аспектах, не відповідало б вимогам чинного законодавства.

Оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок
шахрайства.

Оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства
здійснювалась аудитором на підставі МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується
шахрайства, при аудиті фінансової звітності". Аудитор дотримувався принципу професійного
скептицизму під час проведення аудиту. Ми не помітили суттєвих проблем, пов'язаних з
ідентифікацією та оцінкою ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок
шахрайства, які потребують розкриття в даному аудиторському висновку.
За перiод з 01.01.2016р. (пiсля дати балансу) до дати надання Звiту незалежного аудитора
iнформацiя про наявнiсть подiй, якi б iстотно вплинули на фiнансову звiтнiсть
пiдприємства, аудитору не надавалась.
ПАТ "МЛИНМОНТАЖ" станом на 31.12.2015 року має непокритi збитки у розмiрi 8485 тис. грн.
Наявнiсть збиткiв є суттєвою невизначенiстю, яка може поставити пiд значний сумнiв
здатнiсть суб'єкта господарювання безперервно продовжувати свою дiяльнiсть, тому
товариство може не бути здатним реалiзувати свої активи та погасити свої зобов'язання в
звичайному ходi своєї дiяльностi. В ходi перевiрки Аудитор не може дати абсолютної
гарантiї щодо вiдсутностi iснування загрози безперервностi дiяльностi Товариства згiдно
з вимогами Мiжнародного стандарту аудиту 570 "Безперервнiсть".

Основні відомості про аудиторську фірму:
Повне найменування: Аудиторська фірма "РЕЙТІНГ" у формі товариства з обмеженою
відповідальністю.
Номер та дата видачі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів,
виданого Аудиторською палатою України: № 1225 від 26.01.2001 року, термін чинності
Свідоцтва продовжено до 24.09.2020 року.
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості: № 0444 видане рішенням АПУ № 288/4
від 30.01.2014 року чинне до 31.12.2019 року.
Включена до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення
обов'язкового аудиту на підставі рішення Аудиторської палати України від 27.02.2014
року № 290/3.
Місцезнаходження: 61001, м. Харків, проспект Гагаріна, буд 20.
Телефон (факс): (057) 760-16-84

Дата і номер договору на проведення аудиту:
Договір аудита № 34-Р16 від 01.02.2016 року.
Дата початку проведення аудиту 01.02.2016 року, дата закінчення проведення аудиту
06.04.2016 року.

Директор АФ "РЕЙТІНГ" ТОВ
Н.В. Аргунова
( Сертифікат серії А № 007067 виданий
рішенням АПУ № 274 від 19.07.2013 року чинний
до 19.07.2018 року.)

Аудитор
Н.В. Аргунова
(Сертифікат серії А № 007067 виданий
рішенням АПУ № 274 від 19.07.2013 року чинний
до 19.07.2018 року.)

Дата аудиторського висновку:

06 квітня 2016 року.

Підприємство___________________________________________________________
Публічне акціонерне товариство "Млинмонтаж"

Коди
Дата (рік, місяць, число)

2016

01

01

за ЄДРПОУ

00953102

за КОАТУУ

6310137900

Организаційно-правова форма господарювання
за КОПФГ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ МЕТАЛЕВИХ
Вид економічної діяльності________________________________________________
за КВЕД
18
Середня кількість працівників (1)____________
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знаку
Адреса____________________________________________________________________________________________
49051 Днiпропетровська область м. Днiпропетровськ вул. Полiтрука Журкiна, буд. 1, т.067-568-58-25
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

230

ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Територія______________________________________________________________

25.11

V

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2015 р.
Форма № 1
Актив
1

Код рядка
2

1801001
Код за ДКУД
На початок
На кінець
На дату переходу
звітного періоду звітного періоду
на МСФЗ
3

4

01.01.2012

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи

1000

--

--

--

первісна вартість

1001

1

1

1

накопичена амортизація

1002

1

1

1

Незавершені капітальні інвестиції

1005

--

--

--

Основні засоби

1010

76

293

766

первісна вартість

1011

2790

2787

4097

знос

1012

2714

2494

3331

Інвестиційна нерухомість

1015

--

--

--

Довгострокові біологічні активи

1020

--

--

--

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

--

--

109

інші фінансові інвестиції

1035

--

--

--

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

--

--

--

Відстрочені податкові активи

1045

--

--

--

Інші необоротні активи

1090

--

--

--

Усього за розділом I

1095

76

293

875

II. Оборотні активи
Запаси

1100

86

366

251

Виробничі запаси

1101

80

359

--

Незавершене виробництво

1102

4

--

--

Товари

1104

2

7

--

Поточні біологічні активи

1110

--

--

--

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

1850

1866

2439

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

--

--

--

з бюджетом

1135

19

2

2

у тому числі з податку на прибуток

1136

19

--

--

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

255

1346

102

Поточні фінансові інвестиції

1160

--

--

--

Гроші та їх еквіваленти

1165

36

100

46

Витрати майбутніх періодів

1170

--

--

--

Інші оборотні активи

1190

88

391

191

Усього за розділом II

1195

2334

4071

3031

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

1200

--

--

--

Баланс

1300

2410

4364

3906

1

2

3

4

5

І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

Капітал у дооцінках

1405

--

--

--

Додатковий капітал

1410

4999

4999

4999

Резервний капітал

1415

343

343

343

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-8355

-8485

-7691

Неоплачений капітал

1425

--

--

--

252

252

252

Вилучений капітал

1430

--

--

--

Усього за розділом I

1495

-2761

-2891

-2097

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання

1500

--

--

--

Довгострокові кредити банків

1510

--

--

--

Інші довгострокові зобов'язання

1515

--

--

14

Довгострокові забезпечення

1520

--

--

--

Цільове фінансування

1525

--

--

--

Усього за розділом II

1595

--

--

14

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків

1600

--

--

--

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

1610

--

--

--

товари, роботи, послуги

1615

4463

6151

4706

розрахунками з бюджетом

1620

16

29

--

у тому числі з податку на прибуток

1621

--

1

--

розрахунками зі страхування

1625

9

17

140

розрахунками з оплати праці

1630

18

29

55

Поточні забезпечення

1660

--

--

--

Доходи майбутніх періодів

1665

--

--

--

Інші поточні зобов'язання

1690

665

1029

1088

Усього за розділом IІІ

1695

5171

7255

5989

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

1700

--

--

--

Баланс

1900

2410

4364

3906

Фiнансова звiтнiсть складається вiдповiдно до вимог МСФЗ, тому примiтки наведенi в роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi складеної
вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi"

Голова Правління

________

Щербакова Тетяна Вiкторiвна

Головний бухгалтер

________

посада не передбачена штатним розкладом

Коди
Дата (рік, місяць, число)

Публічне акціонерне товариство "Млинмонтаж"
Підприємство___________________________________________________________

за ЄДРПОУ

2016
01 01
00953102

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід )
за 2015 р.
Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття

Код рядка

1

За звітний період

За аналогічний
період
попереднього року

2

3

4

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

2000

1155

1628

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(1505)

(1499)

Валовий:
прибуток

2090

--

129

збиток

2095

(350)

(--)

Інші операційні доходи

2120

685

565

Адміністративні витрати

2130

(400)

(519)

Витрати на збут

2150

(--)

(--)

Інші операційні витрати

2180

(35)

(415)

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

--

--

збиток

2195

(100)

(240)

Дохід від участі в капіталі

2200

--

--

Інші фінансові доходи

2220

--

--

Інші доходи

2240

--

--

Фінансові витрати

2250

(--)

(--)

Втрати від участі в капіталі

2255

(--)

(--)

Інші витрати

2270

(--)

(--)

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

--

--

збиток

2295

(100)

(240)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-30

-15

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

--

--

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

--

--

2355

(130)

(255)

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період
попереднього року

2

3

4

збиток

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

1
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

--

--

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

2455

--

--

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

--

--

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-130

-255

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період
попереднього року

2
2500

3

4

Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці

Назва статті

1

72

112

2505

203

250

Відрахування на соціальні заходи

2510

75

93

Амортизація

2515

84

95

Інші операційні витрати

2520

1506

1883

Разом

2550

1940

2433

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті

Код рядка

1

За звітний період

3

За аналогічний
період
попереднього року

Середньорічна кількість простих акцій

2
2600

Скоригована середньорічна кількість простих

2605

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

( 0.12904510)

( 0.25312690)

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

( 0.12904510)

Дивіденди на одну просту акцію

2650

( 2.53126860)
--

1007400
1007400

--

4
1007400
1007400

Фінансова звітність складається відповідно до вимог МСФЗ, тому примітки наведені в розділі "Примітки
фінансової звітності складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності".
Голова Правління

__________

Щербакова Тетяна Вiкторiвна

Головний бухгалтер

__________

посада не передбачена штатним розкладом

Коди
Дата (рік, місяць, число)

Публічне акціонерне товариство "Млинмонтаж"
Підприємство___________________________________________________________

за ЄДРПОУ

2016
01 01
00953102

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом )
за 2015 р.
Форма № 3
Стаття
1

Код за ДКУД

Код рядка

За звітний період

1801004
За аналогічний
період
попереднього року

2

3

4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

3651

2406

Повернення податків і зборів

3005

--

--

у тому числі податку на додану вартість

3006

--

--

Цільового фінансування

3010

--

--

Надходження від повернення авансів

3020

100

3

Інші надходження

3095

168

154

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

(3268)

(1038)

Праці

3105

(174)

(156)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(58)

(--)

Зобов'язань з податків і зборів

3115

(212)

(1028)

Зобов'язання з податку на прибуток

3116

(10)

(107)

Зобов'язання з податку на додану вартість

3117

(95)

(109)

Зобов'язання з інших податків і зборів

3118

(107)

(812)

Витрачання на оплату авансів

3135

(37)

(232)

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

(--)

(137)

Інші витрачання

3190

(106)

(96)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

64

-124

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

--

--

необоротних активів

3205

--

--

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

--

--

дивідендів

3220

--

--

Надходження від деривативів

3225

--

--

Інші надходження

3250

--

--

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(--)

(--)

необоротних активів

3260

(--)

(--)

Виплати за деривативами

3270

(--)

(--)

Інші платежі

3290

(--)

(--)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

--

--

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

--

--

Отримання позик

3305

--

--

Інші надходження

3340

--

--

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(--)

(--)

Погашення позик

3350

--

--

Сплату дивідендів

3355

(--)

(--)

Інші платежі

3390

(--)

(--)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

--

--

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

64

-124

Залишок коштів на початок року

3405

36

160

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

--

--

Залишок коштів на кінець року

3415

100

36

1
2
3
4
Фiнансова звiтнiсть складається вiдповiдно до вимог МСФЗ, тому примiтки наведенi в роздiлi "Примiтки до
фiнансової звiтностi складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi".
Голова Правління

________

Щербакова Тетяна Вiкторiвна

Головний бухгалтер

________

посада не передбачена штатним розкладом

Коди
Дата (рік, місяць, число)

Публічне акціонерне товариство "Млинмонтаж"
Підприємство___________________________________________________________

за ЄДРПОУ

2016
01 01
00953102

Звіт про власний капітал
за 2015 р.
Форма № 4

Код
зареєстрований
рядка
(пайовий)
капітал

Стаття

1

2

3

Код за ДКУД

1801005

капітал у
дооцінках

додатковий
капітал

резервний
капітал

нерозподілений
прибуток
(непокритий
збиток)

неоплачений
капітал

вилучений
капітал

всього

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

252

--

4999

343

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

--

--

--

--

Виправлення помилок

4010

--

--

--

Інші зміни

4090

--

--

--

Скоригований залишок на початок року

4095

252

--

4999

343

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

--

--

--

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

--

--

--

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

--

--

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

--

Відрахування до резервного капіталу

4210

--

Внески учасників : Внески до капіталу

4240

--

-8355

--

--

--

--

--

-2761
--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

-8355

--

--

-2761

--

-130

--

--

-130

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Погашення заборгованості з капіталу

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)

4260

--

--

--

--

--

--

--

--

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

Вилучення частки в капіталі

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

Інші зміни в капіталі

4290

--

--

--

--

--

--

--

--

Разом змін у капіталі

4295

--

--

--

--

-130

--

--

-130

Залишок на кінець року

4300

252

--

4999

343

-8485

--

--

-2891

Фiнансова звiтнiсть складається вiдповiдно до вимог МСФЗ, тому примiтки наведенi в роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi".
Голова Правління

________

Щербакова Тетяна Вiкторiвна

Головний бухгалтер

________

посада не передбачена штатним розкладом

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової
звітності
Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЛИНМОНТАЖ"
за 2015 рiк.
1. Iнформацiя про Компанiю
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЛИНМОНТАЖ"
(надалi - ПАТ, Компанiя) є товариством, яке зареєстроване i дiє
в Українi, згiдно iз законодавством України.
Адреса реєстрацiї Фактичне мiсцезнаходження: 49051, ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.,
МIСТО ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛИЦЯ ПОЛIТРУКА ЖУРКIНА, БУДИНОК 1
Фiнансова звiтнiсть ПАТ за рiк, що закiнчився 31.12.2015 р., була затверджена Головою правлiння 18 квiтня 2016
року.
Основним видом дiяльностi компанiї за КВЕД - 2010 є :
25.11 Виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй
23.69 Виробництво iнших виробiв iз бетону, гiпсу та цементу
41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель
46.73 Оптова торгiвля деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним обладнанням
46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля
2. Основа подання фiнансової звiтностi
2.1 Основа пiдготовки фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ).
Фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi до МСФЗ, що є чинними станом на 31.12.2015 р. Компанiя не
застосовує жодних МСФЗ достроково.
Облiкова полiтика за МСФЗ затверджена Наказом директора №2 вiд 05 сiчня 2012року. Облiкова полiтика у 2015
роцi була незмiнною.
Формат фiнансових звiтiв представлений з урахуванням вимог Мiнiстерства фiнансiв України, що затверджує форми
фiнансових звiтiв в Українi. Статтi фiнансової звiтностi за МСФЗ вписанi в найбiльш доречнi рядки форм
фiнансових звiтiв, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України. Змiст рядкiв конкретизовано у Примiтках. Рядки
не мiстять посилань на вiдповiднi Примiтки, тому що це не передбачено формами, але Примiтки структуровано для
полегшення користування, додано Змiст iз вказанням сторiнок.
Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за первiсною вартiстю (з урахуванням
вимог МСФЗ), за винятком деяких фiнансових iнструментiв (фiнансових активiв) та доцiльної собiвартостi
iнвестицiйної нерухомостi, якi оцiнювалися за справедливою вартiстю.
Ця фiнансова звiтнiсть складена в тисячах гривень, всi суми округленi до тис. грн., крiм випадкiв, де вказано
iнше.
2.2. Суттєвi судження, оцiнки та припущення
Керiвництво використовує ряд оцiнок i припущень, що базуються на попередньому досвiдi керiвництва та iнших
факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi вважаються об'рунтованими за iснуючих
обставин, стосовно представлення активiв i зобов'язань, розкриття умовних активiв i зобов'язань тощо при
пiдготовцi фiнансової звiтностi у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд
вказаних оцiнок.
Припущення та зробленi на їхнiй основi розрахунковi оцiнки постiйно аналiзуються на предмет необхiдностi їх
змiни. Змiни в оцiнках визнаються в тому звiтному перiодi, коли цi оцiнки були переглянутi, i в усiх наступних
перiодах перспективно.
Пiд час пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi керiвництвом було зроблено наступнi судження, оцiнки та
припущення:
1) Компанiя продовжуватиме свою дiяльнiсть на пiдставi принципу безперервностi.
2) Жодний компонент бiзнесу та/або група активiв чи окремi активи не передбаченi на продаж та не
класифiкованi як групи вибуття. Вся дiяльнiсть розглядається як дiяльнiсть, що продовжується, iнформацiя з
припиненої дiяльностi не наводиться.
3) Ознаки знецiнення нефiнансових активiв вiдсутнi.
4) Строки корисного використання довгострокових нефiнансових активiв об'рунтованi; цiлком зношенi активи
продовжують використовуватися та не можуть бути списаними з балансу, так як Компанiя їх фактично використовує,
пiдтримує робочий стан.
5) Резерви щорiчних вiдпусток мiстять оцiночнi значення вiдповiдно до методологiї, визначеної облiковою
полiтикою.
6) Оцiнка фiнансових iнструментiв за справедливою вартiстю без даних бiржових курсiв на останнiй день
звiтного перiоду мiстить припущення щодо незмiнностi економiчних умов.
7) Зменшення корисностi фiнансових iнструментiв мiстить ряд припущень та оцiнок (наявнiсть чи вiдсутнiсть
ознак знецiнення, майбутнi грошовi потоки тощо). Ще одним важливим припущенням є те припущення, що фiнансовi

iнвестицiї в цiннi папери, в основному, можуть створити майбутнi грошовi потоки тiльки внаслiдок їхнього
продажу або лiквiдацiї емiтента, а не внаслiдок отримання процентiв, дивiдендiв тощо. Керiвництво припускає,
що реалiзацiя таких цiнних паперiв не буде довшою за 1 рiк, тому майбутнi грошовi потоки не дисконтуються.
8) Час використання/погашення вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань теж є припущенням, на пiдставi
якого застосовуються вiдповiднi майбутнi ставки податку.
9) Компанiєю оцiнено, що для тих активiв та зобов'язань, що вiдображенi в балансi як довгостроковi (крiм
вiдстрочених податкiв), вiдшкодування активiв або погашення зобов'язань, вiдповiдно, вiдбудеться бiльш нiж
через дванадцять мiсяцiв з дати балансу для кожного рядка активiв та зобов'язань, а по поточним - не бiльш нiж
протягом календарного року; додатковi розшифрування не надаються, окрiм опису, що наведений у контекстi
ризикiв лiквiдностi.
10) Пiд час дисконтування довгострокової дебiторської заборгованостi використано облiкову оцiнку доречної
ставки дисконтування, ця оцiнка може змiнитися перспективно, якщо Компанiя отримає найкращi об'рунтування
iншої ставки.
11) Компанiєю оцiнено, що договори, за якими вона виступає орендодавцем та орендарем, не мiстять ознак
фiнансової оренди та повиннi класифiкуватися як операцiйна оренда.
12) Аналiз чутливостi та iншi аналiзи щодо управлiння ризиками мiстять припущення стосовно варiювання чинникiв
та їхнього впливу на активи, зобов'язання, сукупних дохiд та капiтал.
2.3. Суттєвi положення облiкової полiтики
В цьому роздiлi наведено лише тi суттєвi положення облiкової полiтики, що стосуються статей фiнансової
звiтностi за 2015 рiк; iншi не наведено.
Суттєвiсть
З метою формування показникiв фiнансової звiтностi компанiї встановлено кордон суттєвостi в розмiрi 1 тис.
грн. для всiх статей балансу, крiм статей, для яких визначено окремий критерiй суттєвостi.
Фiнансовi iнструменти
Фiнансовi iнструменти вiдображаються за справедливою вартiстю або амортизованою вартiстю залежно вiд їх
класифiкацiї. Початок та припинення визнання фiнансових iнструментiв чiтко регламентуються МСФЗ.
Фiнансовi iнструменти первiсно визнаються за справедливою вартiстю, при цьому, фiнансовi iнструменти, крiм
таких що оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у прибутку чи збитку, визнаються за
справедливою вартiстю плюс/мiнус витрати, понесенi на здiйснення операцiї. Найкращим пiдтвердженням
справедливої вартостi при первiсному визнаннi є цiна угоди.
Компанiя класифiкує непохiднi фiнансовi активи за наступними категорiями:
а) фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у прибутку чи збитку
(облiковуються за справедливою вартiстю, без перевiрки на зменшення корисностi, змiна справедливої вартостi
вiдображається у фiнансовому результатi);
б) фiнансовi активи утримуванi до погашення (облiковуються за амортизованою вартiстю iз застосуванням
ефективної вiдсоткової ставки, перевiряються на зменшення корисностi);
в) дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги та iнша монетарна ДЗ (облiковується за
амортизованою вартiстю, перевiряється на зменшення корисностi);
г) фiнансовi активи доступнi для продажу (облiковуються за справедливою вартiстю, перевiряються на зменшення
корисностi, змiна справедливої вартостi вiдображається у капiталi (через iнший сукупний дохiд); якщо неможливо
достовiрно визначити справедливу вартiсть акцiй та iнших iнструментiв власного капiталу - облiковуються за
собiвартiстю);
д) депозити;
є) грошовi кошти та їх еквiваленти.
Грошовi кошти i їх еквiваленти включають готiвковi грошовi кошти, кошти на поточних рахунках та
короткострокових депозитах в банках з початковим строком погашення до 90 днiв й менше.
Компанiя класифiкує непохiднi фiнансовi зобов'язання за наступними категорiями:
а) фiнансовi зобов'язання, що оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у прибутку чи
збитку (облiковуються за справедливою вартiстю, змiна справедливої вартостi вiдображається у фiнансовому
результатi);
б) iншi фiнансовi зобов'язання (облiковуються за амортизованою вартiстю iз застосуванням ефективної
вiдсоткової ставки).
Основнi засоби, iнвестицiйна нерухомiсть
Об'єкти основних засобiв, iнвестицiйної нерухомостi та нематерiальних активiв вiдображаються у фiнансовiй
звiтностi за iсторичною собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд зменшення
корисностi. Модель облiку за переоцiненою вартiстю не застосовується. Амортизацiя нараховується прямолiнiйним
методом. Строки корисного використання по класах наступнi:
Будiвлi та iнша iнвестицiйна нерухомiсть
- вiд 20 до 60 рокiв,
Машини та обладнання
5 рокiв,
Iнструменти, прилади, iнвентар, меблi
- 5 рокiв,
Транспортнi засоби
5 рокiв,
Iншi основнi засоби
5 рокiв,
Нематерiальнi активи (лiцензiї)
20 рокiв,
Нематерiальнi активи (програмне забезпечення) - вiд 1 до 5 рокiв,
Iншi нематерiальнi активи
5 рокiв.
Якщо лiквiдацiйну вартiсть основного засобу чи iнвестицiйної нерухомостi визначити заздалегiдь неможливо, то

вона приймається рiвною "нулю". Для нематерiальних активiв лiквiдацiйна вартiсть приймається не рiвною "нулю"
лише за умови, що для таких нематерiальних активiв iснує активний ринок.
Об'єкти основних засобiв, iнвестицiйної нерухомостi та нематерiальних активiв визнаються у фiнансовiй
звiтностi, якщо вони вiдповiдають критерiям визнання. До нематерiальних активiв застосовуються додатковi
критерiї визнання (до витрат на дослiдження й розробки, а також iнших НМА, створених власними силами).
У подальшому основнi засоби, iнвестицiйна нерухомiсть та нематерiальнi активи регулярно переглядаються на
наявнiсть ознак зменшення корисностi, та у разi потреби, перевiряються на зменшення корисностi.
Запаси
Запаси зараховуються на баланс за первiсною вартiстю. Вибуття запасiв оцiнюється наступними методами:
однорiднi запаси - за собiвартiстю перших по часу надходження запасiв (ФIФО); всi iншi - за iдентифiкованою
собiвартiстю вiдповiдної одиницi запасiв. На дату балансу запаси визнаються за найменшою з оцiнок: за
балансовою вартiстю або за чистою вартiстю реалiзацiї.
Зменшення корисностi активiв
Фiнансовi активи переглядаються на зменшення корисностi у вiдповiдностi до вимог МСФЗ 39 "Фiнансовi
iнструменти: визнання та оцiнка" iз розрахунком очiкуваних дисконтованих майбутнiх потокiв грошових коштiв.
Нефiнансовi активи, iншi нiж запаси та вiдкладенi податковi активи, аналiзується на кожну звiтну дату для
виявлення ознак їхнього можливого знецiнення; при наявностi таких ознак розраховується сума очiкуваного
вiдшкодування (найбiльша з двох величин: вартостi при використаннi, що є очiкуваними дисконтова ними
грошовими потоками, та справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж). По тих акцiях та iнструментах
власного капiталу з портфелю на продаж, для яких вiдсутнiй активний ринок та справедливу вартiсть яких
достовiрно визначити не можливо, Компанiєю застосовується метод облiку за собiвартiстю iз перевiркою на
знецiнення, без реверсування збиткiв вiд знецiнення.
Оренда
Оренда майна повинна класифiкуватися як фiнансова, якщо всi iстотнi ризики i вигоди вiд володiння предметом
оренди переданi орендарю. Права на майно не обов'язково повиннi бути переданi. Усi iншi види оренди
класифiкуються як операцiйна.
Компанiя як орендодавець: орендний дохiд вiд iнвестицiйної власностi, переданої в оренду по операцiйнiй
орендi, визнається рiвномiрно протягом термiну дiї договору оренди.
Компанiя як орендар: платежi з операцiйної оренди визнаються у звiтi про сукупний дохiд рiвномiрно протягом
строку оренди.
Резерви та забезпечення
Резерв вiдображається у звiтi про фiнансовий стан (балансi) у тому випадку, коли у Компанiї виникає юридичне
або об'рунтоване зобов'язання в результатi зобов'язуючої подiї та iснує ймовiрнiсть того, що буде вiдтiк
коштiв для виконання цього зобов'язання.
Резерв щорiчних вiдпусток формується на основi розрахунку зобов'язання за щорiчною вiдпусткою, виходячи з
кiлькостi днiв невикористаної вiдпустки та середньої заробiтної плати за останнi 12 мiсяцiв.
Непередбаченi зобов'язання не вiдображаються в балансi. Стислий опис таких зобов'язань, сума, iнформацiя щодо
невизначеностi суми або строку погашення та сума очiкуваного погашення зобов'язання iншою стороною наводяться
в примiтках до фiнансової звiтностi.
Витрати з податку на прибуток та вiдстроченi податки
Сума податку на прибуток включає суму поточного податку та суму вiдкладеного податку. Податок на прибуток
вiдображається у складi прибутку або збитку в повному обсязi, за винятком сум, що вiдносяться до операцiй, що
вiдображаються в iншому сукупному прибутку, або до операцiй з власниками, вiдображаються безпосередньо на
рахунках власних коштiв, якi, вiдповiдно, вiдображаються в ii iншому сукупному прибутку або безпосередньо у
складi власних коштiв. Поточнi витрати компанiї за податками розраховуються з використанням податкових ставок,
чинних на дату балансу. Вiдстроченi податки розраховується за балансовим методом та є вiдстроченими
податковими активами або зобов'язаннями, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю
активу чи зобов'язання та їх податковою базою. Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками,
якi, як очiкується, будуть застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов'язань.
Вiдстрочений податковий актив вiдображається в тiй мiрi, в якiй iснує ймовiрнiсть того, що в майбутньому буде
отриманий оподатковуваний прибуток, достатнiй для покриття тимчасових рiзниць, податкових збиткiв i
невикористаних податкових пiльг.
Дохiд (виручка)
Дохiд оцiнюється за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана або пiдлягає отриманню.
Дохiд вiд продажу товарiв має визнаватися в разi задоволення всiх наведених далi умов:
а) Компанiя передала покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю на товар;
б) за Компанiєю не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка, як правило,
пов'язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими товарами;
в) суму доходу можна достовiрно оцiнити;
г) ймовiрно, що до Компанiї надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю; та
') витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити.
Дохiд вiд виконання послуг визнається по мiрi виконання таких послуг,у разi задоволення всiх наведених далi
умов:
а) можна достовiрно оцiнити суму доходу;
б) є ймовiрнiсть надходження економiчних вигiд, пов'язаних з операцiєю;
в) можна достовiрно оцiнити ступiнь завершеностi операцiї на кiнець звiтного перiоду; та
г) можна достовiрно оцiнити витрати, понесенi у зв'язку з операцiєю, та витрати, необхiднi для її завершення.

Виручка вiд процентiв та роялтi визнається за методом нарахування (для процентiв - за ефективною ставкою.
Дохiд вiд дивiдендiв визнається, коли виникає право на їх отримання.
Доходи та витрати (склад)
У бухгалтерському облiку доходи та витрати, що включаються у звiт про сукупнi прибутки та збитки,
класифiкуються по групах, склад їх вiдповiдає складу доходiв та витрат за нацiональними Положеннями
(стандартами) бухгалтерського облiку, що не суперечить МСФЗ. Склад iнших сукупних доходiв вiдповiдає вимогам
МСФЗ. Доходи вiдображаються за методом нарахування. Витрати вiдображаються за функцiєю витрат iз додатковим
розкриттям за характером витрат.
Призначення деяких статей Звiту про рух грошових коштiв
Проценти отриманi по поточних рахунках та депозитах до 3 мiсяцiв (по грошових коштах) Компанiя класифiкує як
операцiйну дiяльнiсть; проценти отриманi по iнших депозитах Компанiя вирiшила класифiкувати як iнвестицiйну
дiяльнiсть. Дивiденди отриманi класифiкуються як iнвестицiйна дiяльнiсть, сплаченi вiдсотки та виплаченi
дивiденди - як фiнансова дiяльнiсть.

РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ
за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЛИНМОНТАЖ"
за 2015 рiк
1. Баланс
Облiкова полiтика на пiдприємствi регламентується Законодавством України та Наказом по пiдприємству "Про
облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку" вiд № 2 вiд 05 сiчня 2012 р.
Протягом року зберiгається незмiннiсть облiкової полiтики.
До форми № 1, протягом року коригувань та змiн не вносилось.
При трансформацiї фiнансової звiтностi за 2015 рiк наданi данi балансу пiдприємства за 2015 рiк. Вiдомостi
викладенi у розрiзi поточних та не поточних (довгострокових) активiв та зобов'язань пiдприємства.
Оцiнку балансової вартостi активiв та зобов'язань здiйснено за iсторичною собiвартiстю.
Для подання у балансi здiйснено розмежування активiв та зобов'язань на поточнi та не поточнi (довгостроковi)
вiдповiдно до вимог МСБО 1 "Подання фiнансових звiтiв". До поточних активiв та зобов'язань вiднесено суми, що
очiкуються до вiдшкодування або погашення протягом 12 мiсяцiв вiд дати балансу.
Активи та зобов'язання подано у порядку їхньої лiквiдностi.
1.1.
Непоточнi активи
Всi iншi активи, крiм поточних, визнанi непоточними
1.1.1 Непоточнi активи /Основнi засоби /
Щодо усiх груп та видiв основних засобiв пiдприємство дотримується єдиної полiтики визначення балансової
вартостi та методiв нарахування амортизацiї.
Основнi засоби оприбутковуються на баланс за собiвартiстю придбання, що включає витрати на транспортування,
монтаж, приведення до стану, необхiдного до експлуатацiї та iншi безпосередньо пов'язанi витрати. Пiдприємство
не визнає в балансовiй вартостi об'єктiв основних засобiв витрати на технiчне обслуговування та поточнi
ремонти. Такi витрати визнаються витратами поточного перiоду й розподiляються на собiвартiсть продукцiї.
Первiсна оцiнка основних засобiв вiдповiдає вимогам МСБО 16 "Основнi засоби".
Оцiнку справедливої вартостi основних засобiв на дату переходу на МСФЗ пiдприємство не здiйснювало, оскiльки
вартiсть проведення такої переоцiнки суттєво перевищує вигоди користувача.
Основнi засоби облiкованi та вiдображенi у фiнансовiй звiтностi у вiдповiдностi iз Мiжнародним стандартом
бухгалтерського облiку 16 "Основнi засоби". Нарахування амортизацiї по об'єктам основних засобiв здiйснюється
прямолiнiйно, з врахуванням строку корисного використання цього об'єкта. Нарахування амортизацiї основних
засобiв починається з мiсяця, наступного за мiсяцем вводу в експлуатацiю. Лiквiдацiйна вартiсть основних
засобiв, згiдно з облiковою полiтикою, прирiвнюється до нуля.
Балансова вартiсть по видам основних засобiв визначена як рiзниця мiж їх первiсною вартiстю та нарахованою
амортизацiєю i наведена у табл. 1 (тис. грн.).
Основнi засоби за видами
01.01.2015 31.12.2015
Будiвлi, споруди
Первiсна вартiсть 2412
2412
Знос
(2352) (2134)
Остаточна вартiсть на дату балансу 60 278
Машини та обладнання
Первiсна вартiсть 245 264
Знос
(236)
(251)

Остаточна вартiсть на дату балансу 9
13
Транспортнi засоби
Первiсна вартiсть
108 87
Знос (103)
(86)
Остаточна вартiсть на дату балансу
5
Iнструменти, приладдя, iнвентар та iншi
Первiсна вартiсть 25 24
Знос
(23)
(23)
Остаточна вартiсть на дату балансу 2
1
ОСНОВНI ЗАСОБИ - ВСЬОГО
Первiсна вартiсть 2790
2787
Знос
(2714) (2494)
Остаточна вартiсть на дату балансу 76 293
Зменшено на остаточну вартiсть житлового фонду
Всього за рядком
Непоточнi активи

Балансу
/ Основнi

засоби/

76

1

293

По балансу первiсна вартiсть власних основних засобiв на кiнець року складає 2787 тис. грн., їх амортизацiя
(знос) складає 2494 тис. грн., залишкова вартiсть на 31.12.2015року становить 293 тис. грн.
Станом на 31.12.2015 р. пiдприємство не володiє житловим фондом. Тому на цi активи невиробничого
призначення не нараховується знос у бухгалтерському облiку. Для вiдображення у балансi вiдповiдно до вимог
МСБО 16 такi активи не враховуються у складi основних засобiв.
За станом на 31.12.2015 р. активи, класифiкованi як утримуванi для продажу вiдповiдно до МСФЗ 5 "Непоточнi
активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть", вiдсутнi.
У 2015 роцi надiйшло основних засобiв на суму - 0 тис.грн.
Вибуття основних засобiв на суму 3 тис.грн..
Iндексацiя, переоцiнка балансової вартостi основних засобiв не проводились.
Пiдприємство не має iнвестицiйної нерухомостi. Вiдсутня iнформацiя щодо наявностi контрактних зобов'язань,
пов'язаних iз придбанням основних засобiв.

1.1.2. Нематерiальнi активи
По балансу пiдприємство має в наявностi нематерiальнi активи.
Первiсна вартiсть складає 1 тис.грн.
Накопичена амортизацiя 1 тис.грн.
Облiковою полiтикою передбачено нарахування зносу нематерiальних активiв прямолiнiйним способом. вiдповiдно
до вимог МСБО 38. Лiквiдацiйна вартiсть встановлена 0 грн.
Перерахунок амортизацiї за методами МСБО 16 не здiйснювався.
Обмеження права власностi пiдприємства на нематерiальнi активи вiдсутнi.
Вiдсутнi контрактнi зобов'язання, пов'язанi з придбанням нематерiальних активiв.
1.1.3. Iнвестицiї
На 31.12.2015 р. витратiв пiдприємства по створенню та придбанню об'єктiв основних засобiв (незавершене
будiвництво) не було.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств,
на 31.12.2015р. не було
Довгострокова дебiторська заборгованiсть вiдсутня.
Вiдстроченi податковi активи на кiнець року складають 0 тис. грн., якi вiдображають суму податку на
прибуток, яка пiдлягає вiдшкодуванню в наступних перiодах внаслiдок тимчасовiй рiзницi мiж облiковою i
податковою базами оцiнки.
1.2 Поточнi активи
Поточнi активи класифiкованi, виходячи з вiдповiдностi будь-якому з критерiїв, визначених у п. 57 МСБО 1 як
активи, призначенi для використання у виробництвi або для реалiзацiї протягом операцiйного циклу та не бiльше
12 мiсяцiв з дати балансу.
1.2.1. Запаси
Визнання та первiсна оцiнка запасiв вiдповiдає положенням прийнятої на пiдприємствi облiкової полiтики i
ведеться за купiвельними цiнами. Вартiсть транспортно-заготiвельних витрат кожного мiсяця розподiляється у
вiдповiдностi до вимог МСБО 2 "Запаси".
- Виробничi запаси на 31.12.2015 року складають 359 тис. грн.
- Товари складають 7 тис. грн.
Оцiнка вибуття запасiв здiйснюється за методом "FIFO" для всiх видiв запасiв. Метод оцiнки вибуття запасiв
протягом звiтного перiоду не змiнювався i вiдповiдає вимогам МСБО 2 "Запаси".

Запаси, щодо яких слiд здiйснювати переоцiнку справедливої вартостi, вiдсутнi.
Протягом 2015 року дооцiнка та уцiнка запасiв не здiйснювались.
1.2.2. Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю,товари, роботи, послуги станом на 31.12.2015р. складає 1866 тис. грн..
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом складає 2 тис.грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть складає 1346 тис. грн.
Протягом 2015 р. не списувалася безнадiйна дебiторська заборгованiсть.
Резерв сумнiвних боргiв не створений.
1.2.3. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти за станом на 31.12.2015 р. зберiгаються на банкiвських рахунках . Облiк грошових коштiв i
розрахункiв здiйснюється згiдно "Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi", затвердженого
постановою Правлiння НБУ вiд 15.12.2004 р. № 637.
Грошовi кошти у банках в нацiональнiй валютi станом на 31.12.2015 р. становлять 100 тис. грн.
Грошовi кошти в путi - вiдсутнi.
Обмеження права пiдприємства на користування грошовими коштами у 2015 роцi вiдсутнi.
1.3. Вiдомостi про власний капiтал
Пояснення щодо даних, наведених у цьому роздiлу Балансу, наданi у роздiлi 4 "Звiт про змiни у власному
капiталi".
1.4. Непоточнi зобов'язання
Непоточнi зобов'язання з очiкуваним строком погашення, бiльшим за 12 мiсяцiв, не визначенi.
Довгостроковi фiнансовi зобов'язання на 31.12.2015 р. вiдсутнi.
Довгострокова кредиторська заборгованiсть вiдсутня.
Вiдстроченi податковi зобов'язання вiдсутнi.
Забезпечення наступних витрат i платежiв вiдсутнi.
1.5. Поточнi зобов'язання
Зобов'язаннями визнається заборгованiсть пiдприємства iншим юридичним або фiзичним особам, що виникла
внаслiдок минулих господарських операцiй, погашення якої у майбутньому, як очiкується, призведе до зменшення
ресурсiв пiдприємства та його економiчних вигiд.
Поточними зобов'язаннями й забезпеченнями пiдприємства визнанi такi, що мають строк погашення не бiльше нiж 12
мiсяцiв та класифiкованi, виходячи з вiдповiдностi будь-якому з критерiїв, визначених у п. 60 МСБО 1.
1.5.1. Кредиторська заборгованiсть
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги) складає 6151 тис. грн., та збiльшилась на
1688 тис. грн. в порiвняннi зi станом на 01.01.2015 року.
Аванси одержанi станом на 31.12.2015 р. вiдсутнi.
Iншi поточнi зобов'язання складають 1029 тис. грн..
Зобов'язання у складi груп вибуття вiдсутнi.
1.5.2. Зобов'язання
Сума векселiв виданих станом на на 31.12.2015 року вiдсутня.
Заборгованiсть по виплатi заробiтної плати є поточною i складає 29 тис. грн.
Заборгованiсть за внесками на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування є поточною i складає 17 тис.
грн.
Фiнансовi зобов'язання представленi поточною заборгованiстю за довгостроковими зобов'язаннями, що на кiнець
звiтного перiоду склала 0 тис. грн.
Короткостроковi кредити банкiв на 31.12.2015 р. вiдсутнi.
Зобов'язання за поточними податковими платежами в бюджет за станом на 31.12.2015 р. становять 29 тис. грн., в
тому числi по розрахункам:
податок на прибуток - 1 тис. грн..
В цiлому валюта балансу пiдприємства за 2015 рiк склала 4364 тис. грн.

2. Звiт про прибутки та збитки
Всi статтi доходiв i витрат, визнанi у звiтних перiодах включено до складу Звiту про прибутки та збитки.
Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань.
Витратами звiтного перiоду визнаються або зменшення активiв або збiльшення зобов'язань, що приводить до
зменшення власного капiталу пiдприємства (за винятком зменшення власного капiталу внаслiдок його вилучення або
розподiлу власниками), за умови, що цi витрати можуть бути достовiрно оцiненi.
Витратами визнаються витрати певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi.
Витрати на податок на прибуток включають податки, розрахованi у вiдповiдностi до чинного податкового

законодавства України, з урахуванням суттєвих тимчасових рiзниць, якi були компенсованi або виникли у звiтному
перiодi.
За умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена, доход у "Звiтi про фiнансовi результати"
вiдображається в момент надходження активу або погашення зобов'язання, якi призводять до збiльшення власного
капiталу пiдприємства.
За умови, що оцiнка витрат може бути достовiрно визначена, витрати вiдображаються у "Звiтi про фiнансовi
результати" в момент вибуття активу або збiльшення зобов'язання.
Звiт складено за призначенням витрат.
2.1. Операцiйна дiяльнiсть
Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї сiльськогосподарського виробництва за 2015 рiк складає 1155 тис. грн.
У статтi "Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робот, послуг)" вiдображена собiвартiсть продукцiї
сiльськогосподарського виробництва, яка складається з виробничої собiвартостi послуг, що була реалiзована
протягом звiтного перiоду .
Усього собiвартiсть продукцiї (товарiв, робiт,послуг) 1505 тис. грн.
Iншi операцiйнi доходи склали 685 тис.грн
Адмiнiстративнi витрати, пов'язанi з утриманням та обслуговуванням пiдприємства, у 2015 роцi склали
400 тис. грн.
Витрати на збут 0 тис. грн.
Iншi операцiйнi витрати
35 тис. грн.
Реструктуризацiя дiяльностi пiдприємства не вiдбувалась.
Доходи (витрати) вiд припинених видiв дiяльностi вiдсутнi.
Витрати с податку на прибуток 30 тис.грн.
Збиток вiд звичайної дiяльностi пiдприємства за 2015 рiк становить 130 тис. грн.
Дивiденди не нараховувались. Iншi виплати учасникам не здiйснювались.
Статтi, що мають бути вилученi з прибуткiв та збиткiв вiдповiдно до Концептуальної основи мiжнародних
стандартiв:
дооцiнка основних засобiв (МСБО 16) - не здiйснювалась;
прибутки та збитки вiд переоцiнки фiнансових активiв для продажу (МСБО 39) вiдсутнi;
рiзниця мiж фактичною собiвартiстю викуплених акцiй власної емiсiї та вартiстю їх перепродажу (МСБО 32) подiї не вiдбувались.

3. Звiт про рух грошових коштiв
Звiт грошових коштiв за 2015 рiк складено за вимогами МСБО 7 за прямим методом, згiдно з яким розкривається
iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв на
нетто-основi. У звiтi вiдображений рух грошових коштiв вiд операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової
дiяльностi.
Грошовi потоки в iноземнiй валютi вiдсутнi.
3.1. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi
Операцiйна дiяльнiсть полягає в отриманнi прибутку вiд звичайної дiяльностi, сума якого скоригована на
амортизацiю необоротних активiв, витрати на придбання оборотних активiв та сплату вiдсоткiв за користування
банкiвськими кредитами.
Прибуток зменшено на суму поточних зобов'язань перед постачальниками.
Операцiйна дiяльнiсть є основним видом дiяльностi пiдприємства для отримання доходу.
Сукупнi надходження вiд операцiйної дiяльностi у 2015 р. склали 3919тис. грн.
Сукупнi витрати вiд операцiйної дiяльностi 3855 тис. грн.
Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi за 2015 рiк становить 64 тис. грн. (витрати).
3.2. Рух коштiв у результатi неоперацiйної дiяльностi
Iнвестицiйна дiяльнiсть - це придбання та продаж: необоротних активiв, у тому числi активiв, вiднесених до
довгострокових та поточних фiнансових iнвестицiй, iнших вкладень, що не розглядаються як грошовi еквiваленти.
Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi пiдприємства у 2015 роцi становить 0 тис.грн.
Фiнансова дiяльнiсть - це надходження чи використання коштiв, що мали мiсце в результатi емiсiї цiнних
паперiв, викупу власних акцiй, виплата дивiдендiв, погашення зобов'язань за борговими цiнними паперами.
Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi становить мiнус 0 тис.грн.
Грошовi потоки вiд вiдсоткiв та дивiдендiв отриманих або сплачених
вiдсутнi.
Чистий рух коштiв за звiтний 2015 рiк 64 тис. грн..
Залишок коштiв на початок року 36 тис.грн.
Залишок коштiв станом на 31.12.2015р. становить 100 тис. грн.
4. Звiт про змiни у власному капiталi
Статутний капiтал Товариства становить 251850 (Двiстi п'ятдесят одна тисяча вiсiмсот п'ятдесят) гривень 00

копiйок, який подiлений на 1007400 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна.
Статутний капiтал сплачений у сумi 251850 грн., у повному обсязi.
Права, привiлеї, обмеження, в тому числi обмеження з виплати дивiдендiв i повернення капiталу, статутом не
передбаченi.
Додатковий капiтал на 31.12.2015 р. складає 4999 тис. грн., протягом 2015 року не змiнювався.
Резервний капiтал 343 тис.грн.
Виплат власникам дивiдентiв у 2015 роцi не вiдбувалося.
Облiк нерозподiленого прибутку здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства. Непокритий збиток станом на
31.12.2015 р. становить 8485 тис. грн.
При трансформацiї звiту розмiр нерозподiленого прибутку станом на 31.12.2015р. становить 8455 тис. грн.
Загальна сума власного капiталу пiдприємства становить на 31.12.2015 р. мiнус 2891 тис. грн.
5. Вплив iнфляцiї на монетарнi статтi
Коригування статей фiнансової звiтностi на iндекс iнфляцiї вiдповiдно до МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах
гiперiнфляцiї" не проведено.
Розкриття iнформацiї щодо зв'язаних сторiн згiдно МСБО 24
Протягом 2015 року управлiнському персоналу нараховується i виплачується заробiтна плата вiдповiдно до
встановленої системи оплати працi. Компенсацiї та iншi виплати керiвництву пiдприємства, iншому управлiнському
персоналу не здiйснювались.
Протягом 2015 року пiдприємство не здiйснювало операцiї з пов'язаними сторонами.
6. Подiї балансу пiсля дати
Вiдповiдно до засад, визначених МСБО 10 щодо подiй пiсля дати балансу, подiї що потребують коригування активiв
та зобов'язань пiдприємства вiдсутнi.

Голова правлiння

Щербакова Т.В.

