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 правління
(посада)

Арапов Олег Володимирович
(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)

25.04.2016
(дата)
М.П.

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

Публічне акціонерне товариство "Акціонерна компанія
"САТЕР"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

19015984

4. Місцезнаходження

04112, м. Київ, Шевченківський, м. Київ, вул. Дегтярівська,
буд. 50

5. Міжміський код, телефон та факс

(044) 4832720, (044) 4832651

6. Електронна поштова адреса

sat@sater.kiev.ua

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
2. Річна інформація опублікована у
3. Річна інформація розміщена на
сторінці в мережі Інтернет

76, Бюлетень "Цінні папери України"
(номер та найменування офіційного
друкованого видання)
www.sater.kiev.ua
(адреса сторінки)

25.04.2016
(дата)
26.04.2016
(дата)
29.04.2016
(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 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп 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 періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних
активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи,
які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які
включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського
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обліку (у разі наявності)
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)
33. Примітки
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію
юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації
4. Територія (область)*
5. Статутний капітал (грн)
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать
державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу,
що передано до статутного капіталу державного
(національного) акціонерного товариства та/або
холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)
9. Основні види діяльності із зазначенням
найменування виду діяльності та коду за КВЕД

10. Органи управління підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті
2) МФО банку
3) поточний рахунок
4) найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у
іноземній валюті
5) МФО банку
6) поточний рахунок

Публічне акціонерне товариство "Акціонерна
компанія "САТЕР"
А01 №794196
09.12.1994
80000 - м. Київ
11980703,75
0,000000
0,000000

211
Виробництво парових котлів, крім котлів
центрального опалення 25.30, Оптова торгівля
цукром, шоколадом і кондитерськими виробами 46.36,
Надання в оренду й експлуатацію власного чи
орендованого нерухомого майна 68.20
Загальні збори акціонерів, Наглядова Рада, Правління,
Ревізійна комісія
Публічне акціонерне товариство комерційний банк
"ПРАВЕКС-БАНК"
321983
2600400340012
Перша Київська філія Відкритого акціонерного
товариства Всеукраїнський Акціонерний Банк
321637
2600630013085

* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи
довідників та класифікаторів.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI

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

1
Виконанання робiт пiдвищеної небезпеки при
будiвельно-монтажних роботах
Опис
Виконанання робiт пiдвищеної небезпеки при
будiвельно-монтажних роботах
Опис
Виконанання робiт пiдвищеної небезпеки при
будiвельно-монтажних роботах
Опис
Будiвельно-монтажна дiяльнiсть
Опис

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

2

Державний орган, що видав

3
4
01.08.2013 Територіальне управління Державної служби
гірничого нагляду та промислової безпеки
України у Київській області та м. Києві
Термiн дiї лiцензiї у наступному перiодi буде подовжено
805.13.30
05.08.2013 Державна служба гірничого нагляду та
промислової безпеки України
Термiн дiї лiцензiї у наступному перiодi буде подовжено
2692.14.32
30.07.2014 Територіальне управління Державної служби
гірничого нагляду та промислової безпеки
України у Київській області та м. Києві
Термiн дiї лiцензiї у наступному перiодi буде подовжено
37-Л
20.10.2015 Державна архітектурно- будівельна інспекція
України
Термiн дiї лiцензiї у наступному перiодi буде подовжено
2553.13.32

** Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI

Дата закінчення
дії ліцензії
(дозволу)
5
31.07.2018

04.08.2018

29.07.2019

05.10.2020

13. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
1) найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНОКОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕЛЕКТІНВЕСТМЕНТС"
2) організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) код за ЄДРПОУ
37063993
4) місцезнаходження
03680, м. Київ, бульвар Івана Лепсе, будинок 8
5) опис
Види діяльності, що здійснює товариство:
- Депозитарна діяльність депозитарної установи
(ліцензія серії АЕ №263376, видана 24.09.2013 р.
НКЦПФР);
- Діяльність з торгівлі цінними паперами, а саме
брокерської діяльності (ліцензія серії АЕ № 642001,
видана 13.05.2015 р. НКЦПФР).
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI

ІV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або
учасника
Фонд державного майна України
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника
19030825

Місцезнаходження

01159, м. Київ, Печерський, м. Київ, вул.
Кутузова, 18/9
Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав
паспорт *

Усього
* Заповнювати не обов'язково
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI

Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або
учаснику (від загальної кількості)
0,000000
Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або
учаснику (від загальної кількості)
0,000000

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**

Голова Правління
Арапов Олег Володимирович
д/н, д/н, д/н

1963
Вища, Кіровоградський інститут сільського
машинобудування, iнженер-механік
30
ПАТ "АК "САТЕР", голова правління

6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 17.04.2015, на 4 роки
(призначено)
9) опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені
Статутом Товариства. Отримує заробітну плату.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Посадова особа останні 5 років
працює на посаді Голови правління ПАТ "АК
"САТЕР", не працює та не займає посад на будь-яких
інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди
на розкриття своїх паспортних даних.
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено)
9) опис

Член Правління
Дуда Василь Степанович

1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено)

Член Правління
Дяченко Iгор Михайлович

д/н, д/н, д/н

1954
Вища, технiчна
39
ПАТ "АК "САТЕР", директор філії "ВП
"Цукорпромводоналадка"
17.04.2015, на 4 роки
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені
Статутом Товариства. Заробітну плату не отримує.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Посадова особа останні 5 років
працює на посаді директора філії "ВП
"Цукорпромводоналадка" ПАТ "АК "САТЕР" (м.Бар
Вінницької обл.), не працює та не займає посад на
будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не
надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

д/н, д/н, д/н

1969
Вища, технiчна
25
ПАТ "АК"САТЕР", директор фiлiї "ВП
"Цукоренергосервіс"
17.04.2015, на 4 роки

9) опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені
Статутом Товариства. Заробітну плату не отримує.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Протягом останніх 5 років працює на
посаді директора фiлiї "ВП "Цукоренергосервіс" ПАТ
"АК "САТЕР" (с.Устимівка Васильківського р-ну
Київської обл.), не працює та не займає посад на будьяких інших підприємствах. Посадова особа не надала
згоди на розкриття своїх паспортних даних.

1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено)
9) опис

Член Правління
Мирний Iван Васильович

1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено)
9) опис

Член Правління
Степанов Вiктор Петрович

1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**

Член Правління
Савіцький Юрiй Віталійович

д/н, д/н, д/н

1942
Вища, технiчна
53
ПАТ "АК "САТЕР ", директор фiлiї "ВП
"Укрцукортехенергоремонт - турбінний цех"
17.04.2015, на 4 роки
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені
Статутом Товариства. Заробітну плату не отримує.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Останні 5 років працює на посаді
директора філії "ВП "Укрцукортехенергоремонт турбінний цех" ПАТ "АК "САТЕР" (м.Київ), не
працює та не займає посад на будь-яких інших
підприємствах. Посадова особа не надала згоди на
розкриття своїх паспортних даних.

д/н, д/н, д/н

1954
Вища технiчна
50
ПАТ "АК "САТЕР", заступник голови правлiння
17.04.2015, на 4 роки
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені
Статутом Товариства. Отримує заробітну плату.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Посадова особа останні 5 років
працює на посаді заступника голови правлiння ПАТ
"АК "САТЕР", не працює та не займає посад на будьяких інших підприємствах. Посадова особа не надала
згоди на розкриття своїх паспортних даних.

д/н, д/н, д/н

1963
Вища, технiчна

6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено)
9) опис

31
ПАТ "АК "САТЕР", директор фiлiї ВП
"Укрцукортехенергоремонт - цех енергоавтоматики"
17.04.2015, на 4 роки

1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено)
9) опис

Член Правління
Парфенюк Олексій Георгійович

1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено)
9) опис

Член Правління
Іваненко Григорій Іванович

1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи

Член Правління, член Ревізійної комісії
Піхур Олександр Миколайович

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені
Статутом Товариства. Заробітну плату не отримує.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Останні 5 років працює на посаді
заступника директора, директора філії "ВП
"Укрцукортехенергоремонт - цех енергоавтоматики"
(м.Київ) ПАТ "АК "САТЕР", не працює та не займає
посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова
особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних
даних.

д/н, д/н, д/н

1968
вища, технічна
26
ТОВ "Стальсервіс", виконроб
17.04.2015, на 4 роки
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені
Статутом Товариства. Заробітну плату не отримує.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Останні 5 років працював на посаді
виконроба ТОВ "Стальсервіс" (м. Київ), не працює та
не займає посад на будь-яких інших підприємствах..
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх
паспортних даних.

д/н, д/н, д/н

1945
вища, технічна
50
ПАТ "АК "САТЕР", директор філії "ВП
"Укрцукортехенергоремонт - електротехнічний цех"
17.04.2015, на 4 роки
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені
Статутом Товариства. Заробітну плату не отримує.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Протягом останніх 5 років працює на
посаді директора філії "ВП
"Укрцукортехенергоремонт - електротехнічний цех"
(м.Київ) ПАТ "АК "САТЕР". Посадова особа не
надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено)
9) опис

д/н, д/н, д/н

1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено)
9) опис

Член Правління
Запаснюк Василь Михайлович

1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено)
9) опис

Член Правління
Гудзiй Ольга Григорiвна

1960
вища, технічна
35
ПАТ "АК "САТЕР", директор філії "Експертнотехнічний центр"
17.04.2015, на 4 роки
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені
Статутом Товариства. Заробітну плату не отримує.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Останні 5 років працює на посаді
директора філії "Експертно-технічний центр" (м.Київ)
ПАТ "АК "САТЕР", не працює та не займає посад на
будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не
надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

д/н, д/н, д/н

1944
Вища, технічна
55
ПАТ "АК САТЕР", заступник голови правління
17.04.2015, на 4 роки
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені
Статутом Товариства. Отримує заробітну плату.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Посадова особа останні 5 років
працює заступником голови правління ПАТ "АК
САТЕР", не працює та не займає посад на будь-яких
інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди
на розкриття своїх паспортних даних.

д/н, д/н, д/н

1954
Вища, економiчна
41
ПАТ "АК "САТЕР", заступник голови правління
17.04.2015, на 4 роки
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені
Статутом Товариства. Отримує заробітну плату.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Посадова особа останні 5 років
працювала головним бухгалтером та заступником
голови правління в ПАТ "АК "САТЕР", не працює та
не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх
паспортних даних.

1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено)
9) опис

Член Правління
Печенюк Вiктор Петорвич

1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено)
9) опис

Член правління
Арапов Олександр Володимирович

1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено)
9) опис

Голова Наглядової ради
Школенко Борис Петрович

д/н, д/н, д/н

1962
Вища, технічна
30
ПАТ "АК" САТЕР", директор Вiнницької фiлiї "ВП
"Цукорремналадка"
17.04.2015, на 4 роки
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені
Статутом Товариства. Заробітну плату не отримує.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Працює на посаді директора філії "ВП
"Цукорремналадка" (м.Вінниця) ПАТ "АК "САТЕР",
не працює та не займає посад на будь-яких інших
підприємствах. Посадова особа не надала згоди на
розкриття своїх паспортних даних.

д/н, д/н, д/н

1969
Вища, економіна
25
директор ТОВ "Стальсервіс"
17.04.2015, на 4 роки
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені
Статутом Товариства. Заробітну плату не отримує.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Останні 5 років працював на посаді
директора ТОВ "Стальсервіс" (м. Київ). Посадова
особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних
даних.

д/н, д/н, д/н

1935
Вища, технічна
56
ПАТ "АК "САТЕР", голова наглядової ради
17.04.2015, на 4 роки
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені
Статутом Товариства. Отримує заробітну плату.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Посадова особа останні 5 років
працює на посаді голови наглядової ради ПАТ "АК
"САТЕР", не працює та не займає посад на будь-яких

інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди
на розкриття своїх паспортних даних.
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено)
9) опис

Член Наглядової ради
Парфенюк Вадим Георгійович

1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено)
9) опис

Член Наглядової ради
Преображенський Костянтин Анатолійович

1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено)
9) опис

Член Наглядової ради
Сисоєнко Лариса Борисiвна

д/н, д/н, д/н

1961
вища, технічна
34
ТОВ "Стальсервіс", технічний директор
17.04.2015, на 4 роки
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені
Статутом Товариства. Заробітну плату не отримує.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Останні 5 років працює на посаді
технічного директора ТОВ "Стальсервіс" (м.Київ).
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх
паспортних даних.

д/н, д/н, д/н

1969
вища, економічна
26
ТОВ "Стальсервіс", головний бухгалтер
17.04.2015, на 4 роки
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені
Статутом Товариства. Заробітну плату не отримує.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Посадова особа останні 5 років
працює головним бухгалтером ТОВ "Стальсервіс"
(м.Київ). Посадова особа не надала згоди на розкриття
своїх паспортних даних.

д/н, д/н, д/н

1960
Вища, КТIХП, економiст
32
ПАТ "АК САТЕР", головний економіст
17.04.2015, на 4 роки
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені
Статутом Товариства. Заробітну плату не отримує.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Працює останні 5 років на посаді
провідний економіст, головний економіст ПАТ "АК

САТЕР". Посадова особа не надала згоди на розкриття
своїх паспортних даних.
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено)
9) опис

Член Наглядової ради
Ковгар Лариса Іванівна

1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**

Голова Ревізійної комісії
Гернега Лідія Миколаївна

1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**

Член Ревізійної комісії
Горенко Ольга Іванівна

д/н, д/н, д/н

1954
Вища, економiчна
31
ПАТ "АК "САТЕР", головний бухгалтер
17.04.2015, на 4 роки
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені
Статутом Товариства. Заробітну плату не отримує.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Останні 5 років працювала на посадах
заступника головного бухгалтера, головного
бухгалтера ПАТ "АК "САТЕР". Посадова особа не
надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

д/н, д/н, д/н

1962
вища, Хмельницький приватний інститут бізнесу,
бухоблік і аудит
6) стаж роботи (років)**
33
7) найменування підприємства та попередня посада,
ПАТ "АК "САТЕР", головний бухгалтер філії "ВП
яку займав**
"Цукорремналадка"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 17.04.2015, на 4 роки
(призначено)
9) опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені
Статутом Товариства. Заробітну плату не отримує.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Останні 5 років працює на посаді
головного бухгалтера фiлiї "ВП "Цукорремналадка"
(м.Вінниця) ПАТ "АК "САТЕР". Посадова особа не
надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

д/н, д/н, д/н

1972
вища, економічна
22
головний бухгалтер філії "ВП
"Укрцукортехенергоремонт - турбінний цех" ПАТ
"АК"САТЕР"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 17.04.2015, на 4 роки
(призначено)
9) опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені
Статутом Товариства. Заробітну плату не отримує.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові

злочини не має. Останні 5 років працює на посаді
головного бухгалтера філії "ВП
"Укрцукортехенергоремонт - турбінний цех" (м.Київ)
ПАТ "АК "САТЕР". Посадова особа не надала згоди
на розкриття своїх паспортних даних.
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено)
9) опис

Член Ревізійної комісії
Климко Лідія Миколаївна

1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено)
9) опис

Член Ревізійної комісії
Науменко Людмила Петрівна

1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено)
9) опис

Член Ревізійної комісії
Гамар Ганна Олексіївна

д/н, д/н, д/н

1952
середня, спеціальна
44
ТОВ "Агрошляхбуд", головний бухгалтер
17.04.2015, на 4 роки
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені
Статутом Товариства. Заробітну плату не отримує.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Останні 5 років працює на посаді
головного бухгалтера ТОВ "Агрошляхбуд"
(м.Васильків Київської обл.). Посадова особа не
надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

д/н, д/н, д/н

1949
вища, технічна
45
ПАТ "АК "САТЕР", бухгалтер філії "ВП
"Укрцукортехенергоремонт - цех енергоавтоматики"
17.04.2015, на 4 роки
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені
Статутом Товариства. Заробітну плату не отримує.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Останні 5 років працює на посаді
бухгалтера філії "ВП "Укрцукортехенергоремонт - цех
енергоавтоматики" (м.Київ) ПАТ "АК "САТЕР".
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх
паспортних даних.

д/н, д/н, д/н

14
вища, економічна
14
ПАТ "АК "САТЕР", старший бухгалтер
17.04.2015, на 4 роки
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені

Статутом Товариства. Заробітну плату не отримує.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Останні 5 років працює на посаді
старшого бухгалтера ПАТ "АК "САТЕР". Посадова
особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних
даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

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

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

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

1
Голова Правління
Член Правління
Член Правління
Член Правління
Член Правління
Член Правління
Член Правління
Член Правління
Член Правління
Член Правління
Член Правління
Член Правління
Член Правління
Голова Наглядової ради
Член Наглядової ради
Член Наглядової ради
Член Наглядової ради
Член Наглядової Ради
Голова Ревізійної комісії
Член Ревізійної комісії
Член Ревізійної комісії
Член Ревізійної комісії

2
Арапов Олег Володимирович
Дуда Василь Степанович
Дяченко Iгор Михайлович
Мирний Iван Васильович
Степанов Вiктор Петрович
Савіцький Юрій Віталійович
Парфенюк Олексій
Георгійович
Іваненко Григорій Іванович
Піхур Олександр
Миколайович
Запаснюк Василь
Михайлович
Гудзiй Ольга Григорiвна
Печенюк Вiктор Петорвич
Арапов Олександр
Володимирович
Школенко Борис Петрович
Парфенюк Вадим
Георгійович
Преображенський Костянтин
Анатолійович
Сисоєнко Лариса Борисiвна
Ковгар Лариса Іванівна
Гернега Лідія Миколаївна
Горенко Ольга Іванівна
Гамар Ганна Олексіївна
Климко Лідія Миколаївна

3

прості на привілейов привілейов
пред'явник ані іменні
ані на
а
пред'явник
а
7
8
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

д/н, д/н, д/н
д/н, д/н, д/н
д/н, д/н, д/н
д/н, д/н, д/н
д/н, д/н, д/н
д/н, д/н, д/н
д/н, д/н, д/н

4
38543
276
0
2260
0
123
27020

5
13,109641
0,093876
0,000000
0,768694
0,000000
0,041836
9,190320

6
38543
276
0
2260
0
123
27020

д/н, д/н, д/н
д/н, д/н, д/н

4142
462

1,408820
0,157140

4142
462

0
0

0
0

0
0

д/н, д/н, д/н

4

0,001361

4

0

0

0

д/н, д/н, д/н
д/н, д/н, д/н
д/н, д/н, д/н

213
150
27374

0,072448
0,051020
9,310726

213
150
27374

0
0
0

0
0
0

0
0
0

д/н, д/н, д/н
д/н, д/н, д/н

95646
27020

32,532100
9,190320

95646
27020

0
0

0
0

0
0

д/н, д/н, д/н

27020

9,190320

27020

0

0

0

д/н, д/н, д/н
д/н, д/н, д/н
д/н, д/н, д/н
д/н, д/н, д/н
д/н, д/н, д/н
д/н, д/н, д/н

12161
0
0
63
0
65

4,136324
0,000000
0,000000
0,021428
0,000000
0,022108

12161
0
0
63
0
65

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Член Ревізійної комісії
Усього

Науменко Людмила Петрівна д/н, д/н, д/н

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI

0
262542

0,000000
89,298481

0
262542

0
0

0
0

0
0

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування Код за ЄДРПОУ Місцезнаходжен
юридичної особи
ня

Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій
прості іменні

Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи*

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

Кількість
акцій (штук)

прості на
пред'явника

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
прості
іменні

Фізична особа
Фізична особа
Усього

д/н, д/н, д/н
д/н, д/н, д/н

95646
38543
134189

32,532100
13,109641
45,641741

* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI

привілейовані привілейовані на
іменні
пред'явника
Кількість за видами акцій

прості на
привілейова привілейова
пред'явника
ні іменні
ні на
пред'явника
95646
0
0
0
38543
0
0
0
134189
0
0
0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів
(*)
Дата проведення
Кворум зборів **
Опис

чергові
позачергові
X
17.04.2015
88,260000
Ініціатор зборів - Наглядова рада та Правління.
Порядок денний :
1.Обрання робочих органів зборів, затвердження їх
регламенту.
2.Звіт Правління та висновок Ревізійної комісії про
результати фінансово-господарської діяльності
Товариства в 2014 році. Основні напрямки діяльності
на 2015 рік.
3.Звіт Наглядової ради та Ревізійної комісії про роботу
в 2014 році.
4.Розподіл чистого прибутку Товариства (погашення
збитків).
5.Затвердження кошторису витрат на управління та
технічний розвиток Товариства на 2015 рік.
6.Вибори Наглядової ради Товариства.
7.Вибори Правління Товариства та Голови Правління.
8.Вибори Ревізійної комісії Товариства.
9.Обрання особи, яка уповноважується на підпис
договорів (контрактів) з Членами Наглядової ради.
10.Про надання дозволу на продаж невиробничих
(допоміжних) об'єктів нерухомості площами 207,7 м2
та 437,7 м2 в м.Києві та 226,5 м2 в м.Львові.
Заслухані звіти і висновки про роботу Правління,
Наглядової ради, Ревізійної комісії, обговорена та
відповідно оцінена робота цих органів і товариства в
цілому у звітному році.
З доповідями згідно порядку денного виступили
голова Наглядової ради Товариства Школенко Б.П. та
за дорученням Ревізійної комісії головний бухгалтер
Вінницької філії Гернега Л.М. Вони дали позитивну
оцінку діяльності компанії та її служб у звітному році.
Виступаючі акціонери пропонували затвердити річний
звіт і баланс товариства та висновок ревізійної комісії
про його роботу в 2014 році.
Були висловлені пропозиції по персональному складу
нових органів управління Товариства і побажання по
забезпеченню його прибуткової діяльності.
Прийняті рішення згідно порядку денного:
2. Затвердити річний звіт і баланс Товариства та
висновок ревізійної комісії про його фінансовогосподарську діяльність в 2014 році. 3. Затвердити звіт
про роботу Наглядової ради в 2014 році. 4. Затвердити
звіт про роботу Ревізійної комісії в 2014 році. 5. В
зв'язку з відсутністю бази (чистого прибутку) для
нарахування та виплати дивідендів в 2014 році,
дивіденди акціонерам Товариства за 2014 рік не
виплачувати. 5. Затвердити розподіл чистого прибутку
товариства на 2015 рік, в тому числі: фонд дивідендів
- 45%, фонд розвитку - 10%, фонд підприємств - 45%.
Затвердити сформований кошторис витрат Товариства
на управління та технічний ровиток в 2015 році в сумі
3020,0 тис.грн. 6. Членами Наглядової ради
Товариства обрати:
Школенка Бориса Петровича, Сисоєнко Ларису
Борисівну, Ковгар Ларису Іванівну, Парфенюка
Вадима Георгійовича, Преображенського Костянтина

Анатолійовича. 7. Членами Правління Товариства
обрати:
Арапова Олега Володимировича, Арапова Олександра
Володимировича, Парфенюка Олексія Георгійовича,
Запаснюка Василя Михайловича, Гудзій Ольгу
Григорівну, Степанова Віктора Петровича, Дяченка
Ігоря Михайловича, Печенюка Віктора Петровича,
Дуду Василя Степановича, Мирного Івана
Васильовича, Іваненка Григорія Івановича, Піхура
Олександра Миколайовича, Савіцького Юрія
Віталійовича. Головою Правління обрати Арапова
Олега Володимировича. 8. Членами Ревізійної комісії
Товариства обрати:
Гернегу Лідію Миколаївну, Горенко Ольгу Іванівну,
Гамар Ганну Олексіївну, Климко Лідію Миколаївну,
Науменко Людмилу Петрівну. 9. Особою, яка
уповноважується на підпис договорів (контрактів) з
Членами Наглядової ради, обрати Арапова Олега
Володимировича. 10. Надати дозвіл на продаж
невиробничих (допоміжних) об'єктів нерухомості
площами 207,7 м2 та 437,7 м2 в м.Києві та 226,5 м2 в
м.Львові.
* Поставити помітку 'Х' у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
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VIII. Інформація про дивіденди
За результатами звітного періоду
за простими
акціями
1
Сума нарахованих дивідендів, грн.
Нараховані дивіденди на одну
акцію, грн.
Сума виплачених дивідендів, грн.
Дата складення переліку осіб, які
мають право на отримання
дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис

за
привілейованими
акціями
3
4
0
0
0,00000
0,00000
0

0

За результатами періоду, що
передував звітному
за простими
за
акціями
привілейованими
акціями
5
6
0
0
0,00000
0,00000
0

Дивіденди за звітний період не нараховувались і не
виплачувались, рішення про їх виплату не
приймалось.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
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0

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Публічне акціонерне товариство "Національний
депозитарій України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
Україна, 01001, м. Київ, Шевченквіський, м. Київ, вул.
Б. Грінченка, буд. 3
Серія АВ № 581322
Державна комісія з цінних паперів та фондового
ринку в м. Києві та Київської області
19.06.1996
(044) 279-13-38
(044) 279-12-49
депозитарна дiяльнiсть депозитарiю
Договір №Е-1374 від 28 вересня 2010 року.
Товариство з обмеженою відповідальністю
"Депозитарно-консалтингова компанiя "IнтелектIнвестментс"
Товариство з обмеженою відповідальністю
37063993
Україна, 03680, м. Київ, Солом`янський, м. Київ,
бульвар Iвана Лепсе, буд. 8
АЕ №263376
Національна комісія з цінних паперів і фондового
ринку
24.09.2013
(044) 594-29-32
(044) 594-29-32
Депозитарна діяльність
ДОГОВІР ПРО ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ У ЦІННИХ
ПАПЕРАХ ВЛАСНИКАМ № Е-05 від 23.09.2010р.
Товариство з обмеженою відповідальністю
"Аудиторська фірма "Імона-аудит"
Товариство з обмеженою відповідальністю
23500277
Україна, 01030, м. Київ, Дарницький, м. Київ, вул.
Пирогова 2/37
0791

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або
Аудиторська палата України
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
26.01.2006
Міжміський код та телефон
(044) 565-99-99
Факс
(044) 565-99-99
Вид діяльності
аудиторськi послуги
Опис
Договір № 36 від 01 лютого 2016 року
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X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску
1
2
06.03.2012 34/1/12

Найменування Міжнародний
Тип цінного
Форма
Номінальна
Кількість акцій
Загальна
Частка у
органу, що
ідентифікаційн
папера
існування та
вартість (грн.)
(штук)
номінальна
статутному
зареєстрував
ий номер
форма випуску
вартість (грн.)
капіталі (у
випуск
відсотках)
3
4
5
6
7
8
9
10
Національна
UA4000088611 Акція проста
Бездокументар
40,75
294005
11980703,75
100,000000
комісія цінних
бездокументар ні іменні
паперів та
на іменна
фондового
ринку
Опис
Обiгу цiнних паперiв на бiржовому та позабiржовому ринках у звітному періоді не було, заяви для допуску на органiзованi ринки не подавались,
намiрiв щодо лiстiнгу/делiстингу не було. Спосiб розмiщення: відкрите.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
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XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Публічне акціонерне товариство "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "САТЕР" є правонаступником усіх прав і
обов'язків іншого товариства - Закритого акціонерного товариства "САТЕР" (код за ЄДРПОУ 32932176), яке
припинилося шляхом приєднання до Публічного акціонерного товариства "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
"САТЕР".(рішення Загальних зборів акціонерів від 1.03.2011 року , Потокол №5.)
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" АК "САТЕР" має 17 фiлiй: - 8 знаходяться в регiонах України i їх працівники володіють 36,6% статутного
капiталу ПАТ "АК"САТЕР". А працівники 9 київських філій володіють 63.4% статутного капіталу Товариства.
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність
позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які
працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того,
зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно
попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня
кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 211. Середня чисельність
позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 9. Чисельність працівників, які
працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 11 . Фонд оплати праці: 6328 тис. грн. Факти
зміни розміру фонду оплати праці - збільшення на 607 грн. відносно попереднього року. Кадрова програма
Товариства, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам Товариства не
провадилась.
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
Товариство не належить до будь-яких об`єднань підприємств.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при
цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий
результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Товариство не проводить спільну діяльніть з іншими організаціями, підприємтвами, установами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду,
умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй третiх осiб щодо реорганiзацiї товариства протягом року не було.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод
обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облік здійснюється за нормами Міжнародних Стандартів Звітності. Амортизацію основних засобів
розраховують за прямолінійним методом.
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
Основною дiяльнiстю Товариства є надання послуг для пiдприємств цукрової промисловостi. Основними
клiєнтами ПАТ є цукровi заводи. За останнiй рiк галузь знаходиться у незадовiльному станi за рахунок нестачi

обiгових коштiв, збiльшення собiвартостi та зменшення об"ємiв реалiзацiї наданих послуг.
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
Протягом 5 останнiх рокiв тов. активи товариства не змiнювались та будь яких значних iнвестицiй або
придбань, повязаних з господарською дiяльнiстю не передбачається.
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу,
афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його
дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками
істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими
правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика
ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша
інформація
Правочини з власниками істотної участі, посадовими особами товариства та їх афілійованими особами не
укладались.
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них;
виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів,
місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть
позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або
удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже
зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване
зростання виробничих потужностей після її завершення
У Товариства станом на 31 грудня 2015 року на балансі обліковуються основні засоби та інші необоротні
матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції первісною вартістю 109820 тис. грн. Сума
нарахованого зносу основних засобів та інших необоротних матеріальних активів станом на 31 грудня 2015
року склала 737 тис. грн. Слід зазначити, що Товариством в 2013 році була проведена дооцінка основних
засобів. Така дооцінка була проведена на підставі Звіту про незалежну оцінку вартості обладнання та
спецтехніки, що належать ПАТ "АК "САТЕР".
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних
обмежень
Основними iстотними проблемами є недосконала податкова полiтика та вiдсутнiсть власних обiгових коштiв.
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
На Товариство у 2015 році штрафнi санкцiї за порушення законодавства не накладались.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для
поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Фiнансування дiяльностi ведеться з власних обiгових коштiв.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний
підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
"Портфель замовлень" планується в межах поточного року.
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)
Планується розширити комплекс послуг, що надаються товариством.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку
за звітний рік
Фiнансування дослiджень та розробок за звiтний перiод вiдсутнє.
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
В звітному періоді емiтент та посадові особи в судових справах участі не приймали.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів
діяльності емітента, у тому числі за наявності інформація про результати та аналіз господарювання
емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Iнша iнформацiя відсутня.
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XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів

1
1. Виробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього
Опис

Власні основні засоби
Орендовані основні
Основні засоби, всього
(тис. грн.)
засоби (тис. грн.)
(тис. грн.)
на початок
на кінець
на початок
на кінець
на початок
на кінець
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
3
4
5
6
7
8
51341
50625
0
0
51341
50625
51341

50606
19

0

0

51341

0

0

51341
0
0
0
0
0

50606
19
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50625
0
0
51341
50625
Первісна вартість основних засобів на початок року
становить 109801 тис. грн, на кінець року первісна
вартість основних засобів становить109820 тис. грн.
Домінуючу роль в структурі основних засобів
відіграють будівлі та споруди. Знос основних засобів
на початок року становить 46,7 %, на кінець року 46,1%. Сума нарахованої амортизації за звітний період
737 тис. грн. Товариством в 2013 році була проведена
дооцінка основних засобів. Внаслідок такої дооцінки
сума капіталу у дооцінках, що відображена в
фінансових звітах Товариства станом на 31 грудня
2015 року, становить 45405 тис. грн. Будівлі та
споруди на кінець періоду за залишковою вартістю
становлять 50606 тис. грн. Обмеження на
використання майна Товариство немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
1
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)
Статутний капітал (тис. грн.)
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)
Опис

Висновок

За звітний період За попередній період
2
3
55390
55040
11981
11981
11981
11981
Вартість чистих активів розрахована за даними
Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх
видів зобов`язань і забезпечень, відображених в
Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог
Методичних рекомендацій щодо визначення вартості
чистих активів акціонерного товариства, схвалених
рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.
Розрахункова вартість чистих активів перевищує
статутний капітал на 43409 тис.грн. Розрахункова
вартість чистих активів перевищує скоригований
статутний капітал на 43409 тис.грн. Вимоги частини
третьої статті 155 Цивільного кодексу України
дотримані. Зменшення статутного капіталу не
вимагається.

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

Дата
виникнення

Непогашена
Відсоток за
частина боргу користування
(тис. грн.)
коштами
(відсоток
річних)
0,00
X

Дата
погашення

Кредити банку
X
X
у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами
X
0,00
X
X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском):
X
0,00
X
X
за іпотечними цінними паперами (за кожним
X
0,00
X
X
власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним власним
X
X
X
випуском):
за векселями (всього)
X
0,00
X
X
за іншими цінними паперами (у тому числі за
X
0,00
X
X
похідними цінними паперами) (за кожним
видом):
за фінансовими інвестиціями в корпоративні
X
0,00
X
X
права (за кожним видом):
Податкові зобов'язання
X
188,00
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0,00
X
X
Інші зобов'язання
X
11924,00
X
X
Усього зобов'язань
X
12112,00
X
X
Опис
Товариство не має зобов'язань за облігаціями , iпотечними
цiнними паперами, сертифiкатами ФОН iншими цiнними
паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) та
фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права.Кредитів
банків немає.
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4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№ з/п

1

Основний вид
продукції*
у натуральній
формі (фізична од.
вим.**)
3
0

2
1 Виробництво
парових котлів
2 Послуги установки 0
та монтаж
обладнання
3 Послуги по
0
ремонту турбін
4 Технічні
0
випробовування та
дослідження

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у грошовій формі
(тис. грн.)

у грошовій формі
(тис. грн.)

у відсотках до всієї
у натуральній
виробленої
формі (фізична од.
продукції
вим.**)
4
5
6
19841,00
55,060000 0

у відсотках до всієї
реалізованої
продукції
7
8
19841,00
55,060000

1933,70

5,370000 0

1933,70

5,370000

2878,90

7,990000 0

2878,90

7,990000

10222,00

28,360000 0

10222,00

28,360000

* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.
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5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

1

2
1
2
3
4
5

Матеріальні витрати (8881 тис.грн.)
Витрати на оплату праці (6328 тис.грн.)
Відрахування на соціальні заходи (1217 тис.грн.)
Амортизація (737тис.грн.)
Інші операційні витрати (15898 тис.грн.)

* Зазначаються витрати, які складають більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.
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Відсоток від загальної собівартості
реалізованої продукції (у відсотках)
3
26,100000
18,600000
6,400000
2,200000
46,700000

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

Дата оприлюднення
Вид інформації
Повідомлення (Повідомлення
про інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
1
2
3
17.04.2015
20.04.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
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XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової
картки* платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого
Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та
строк дії свідоцтва про внесення до реєстру
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних
паперів**

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Аудиторська фірма "Імона - Аудит"
23500277
м. Київ, проспект Бажана, 26 офіс 95
0791 26.01.2001
98 П 000341 25.01.2016 до 24.09.2020

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це
відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "САТЕР"
СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2015 РОКУ
Користувачам фінансової звітності
Публічного акціонерного товариства "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "САТЕР"
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
м. Київ
12 квітня 2016 року
Згідно з Договором № 36 від 01 лютого 2016 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська
фірма "Імона - Аудит" (надалі - Аудитор), яка внесена в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності згідно
Свідоцтво № 0791, видано рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 року № 98, продовжено
рішенням Аудиторської палати України від 24.09.2015 року, № 315/3 до 24.09.2020 року; Свідоцтво про
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників
ринку цінних паперів, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний
номер Свідоцтва: 341 від 25.01.2016 року (Серія та номер Свідоцтва П 000341); свідоцтво дійсне до 24.09.2020
року, провела незалежну аудиторську перевірку первинних та установчих документів, бухгалтерського обліку
та фінансових звітів Публічного акціонерного товариства "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "САТЕР" (надалі Товариство) у складі: Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2015 року, Звіту про фінансові
результати (Звіту про сукупний дохід) за 2015 рік, Звіту про рух грошових коштів за 2015 рік, Звіту про власний
капітал за 2015 рік і Приміток до фінансової звітності за 2015 рік (надалі - фінансові звіти) на предмет повноти,
достовірності та відповідності чинному законодавству і встановленим нормативам.
Основні відомості про Публічне акціонерне товариство "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "САТЕР" наведено в
Таблиці 1.
Таблиця 1
№ п/п Показник
Значення
1
Повне найменування Товариства Публічне акціонерне товариство "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "САТЕР"
2
Організаційно-правова форма Товариства
Акціонерне товариство
3
Код за ЄДРПОУ 19015984
4
Серія, номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та дата проведення державної
реєстрації Свідоцтво серії А01 № 794196;
Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про заміну
свідоцтва про державну реєстрацію 1 074 105 0019 004868;
Підстава заміни свідоцтва про державну реєстрацію: зміна найменування юридичної особи;
Дата заміни свідоцтва про державну реєстрацію 03.03.2011 року;
Дата проведення державної реєстрації 09.12.1994 року
5
Місце проведення державної реєстрації Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація
6
Місцезнаходження Україна, 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, будинок 50

7
Види діяльності за КВЕД-2010 25.30 Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення;
46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами;
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих
сферах;
33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів;
33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування
8
Керівник
Арапов Олег Володимирович
Слід зазначити, що Публічне акціонерне товариство "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "САТЕР" є
правонаступником усіх прав і обов'язків іншого товариства - Закритого акціонерного товариства "САТЕР" (код
за ЄДРПОУ 32932176), яке припинилося шляхом приєднання до Публічного акціонерного товариства
"АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "САТЕР" (Протокол № 5 Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного
товариства "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "САТЕР" від 01.03.2011 року та Протокол № 5 Загальних зборів
акціонерів Закритого акціонерного товариства "САТЕР" від 02.03.2011 року).
Аудитори зазначають, що назва Товариства, його організаційно-правова форма господарювання та види
діяльності відповідають Статуту Товариства.
Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Міжнародні стандарти фінансової
звітності, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової
звітності, внутрішні положення Товариства.
Фінансова звітність Товариства складається в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог МСФЗ, що були
розроблені Радою (Комітетом) з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, та роз'яснень Комітету з
тлумачень міжнародної фінансової звітності, а також відповідно роз'яснень Постійного комітету з тлумачень,
що були затверджені комітетом з міжнародного бухгалтерського обліку та діяли на дату складання фінансової
звітності.
Вимоги до фінансової звітності загального призначення та склад першого повного пакету фінансової звітності
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності наведено у Міжнародному стандарті
бухгалтерського обліку 1 "Подання фінансової звітності". Враховуючи той факт, що фінансова звітність
компаній, для яких є обов'язковим складання звітності за Міжнародними стандартами фінансової звітності,
використовують для цього форми звітності, визначені П(С)БО, які не в повній мірі відповідають вимогам
Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 1 "Подання фінансової звітності", аудитор зазначає, що
зазначена невідповідність структури і змісту фінансової звітності не призвела до модифікації його думки.
Фінансова звітність Товариства підготовлена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Міжнародних стандартів
фінансової звітності у редакції, затвердженій Радою по Міжнародним стандартам фінансової звітності та
розміщеній на офіційному сайті Міністерства фінансів України, а також чинного законодавства.
Аудитором проведена аудиторська перевірка у відповідності до вимог Закону України "Про аудиторську
діяльність" № 3125-XII від 22.04.1993 р. (в редакції Закону № 140-V від 14.09.2006 р. зі змінами та
доповненнями) та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та
супутніх послуг (далі - МСА), зокрема до МСА 700 "Формування 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", МСА 710 "Порівняльна інформація - відповідні
показники і порівняльна фінансова звітність", МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в
документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність", МСА 250 "Розгляд законодавчих та
нормативних актів при аудиті фінансової звітності", МСА 550 "Пов'язані сторони", МСА 610 "Використання
роботи внутрішніх аудиторів", тощо. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також
планування і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність
не містить суттєвих викривлень. Аудитором проведена аудиторська перевірка у відповідності до вимог Закону
України "Про цінні папери та фондовий ринок" № 3480-IV від 23.02.2006 р., Закону України "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні" № 448/96-ВР від 30.10.1996 р. (зі змінами та доповненнями),
Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI, інших законодавчих актів України
та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Міжнародних
стандартів аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, які прийняті в якості
Національних стандартів аудиту в Україні. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а
також планування і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова
звітність не містить суттєвих викривлень.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї
фінансової звітності у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності та вимог чинного
законодавства. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання
внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять

суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики,
облікових оцінок, які відповідають обставинам.
Відповідальність аудитора
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності та формування і сплати
статутного капіталу Товариства на основі результатів аудиторської перевірки. Аудит передбачає виконання
аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій
звітності на підставі судження аудитора, яке ґрунтується на оцінці ризиків суттєвих викривлень фінансових
звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи
внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, з
метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо
ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності
використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та
загального представлення фінансової звітності обліковим принципам, що є загальноприйнятими в Україні.
Аудитор вважає, що в процесі проведення аудиторської перевірки отримано достатні та відповідні
аудиторські докази для висловлення думки щодо фінансової звітності Товариства та формування і сплати
статутного капіталу.
Висновки аудитора ґрунтуються на документах та інформації, наданих Товариством в процесі
виконання роботи. Аудитори не виключають наявності документів та інформації, які не були їм надані, і які б
могли вплинути на формування думки. За повноту та достовірність наданої для аудиторської перевірки
інформації несуть відповідальність посадові особи Товариства, які надали таку інформацію.
Аудиторський висновок складений згідно з вимогами чинного законодавства, Міжнародних стандартів аудиту,
надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, зокрема Міжнародного стандарту аудиту 700
"Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", Міжнародного стандарту аудиту 705
"Модифікація думки у звіті незалежного аудитора" та інших стандартів, що стосуються підготовки
аудиторського висновку, інших законодавчих актів України та нормативних документів Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку.
Період проведення перевірки: з 01 лютого 2016 року по 12 квітня 2016 року.
Аудитори не спостерігали за інвентаризацією активів та зобов'язань Товариства станом на 31.12.2015 року,
однак за допомогою відповідних аудиторських процедур отримали можливість підтвердити суму активів та
зобов'язань, відображених в фінансових звітах Товариства станом на 31.12.2015 року, в межах рівня суттєвості,
визначеного відповідно до листа Міністерства фінансів України від 29.07.2003 р. № 04230-04108.
Інвентаризація проводилася відповідно до Наказу "Про проведення інвентаризації" № 27-і від 30.10.2015 року.
За наслідками інвентаризації надлишків та нестач не виявлено.
На думку аудитора, фінансові звіти Товариства за 2015 рік складені в усіх суттєвих аспектах на підставі
облікових регістрів, дані в яких відображені на підставі первинних документів.
Фінансова звітність Товариства підготовлена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Міжнародних стандартів
фінансової звітності у редакції, затвердженій Радою по Міжнародним стандартам фінансової звітності та
розміщеній на офіційному сайті Міністерства фінансів України, а також чинного законодавства.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки:
На думку аудитора, до модифікації аудиторської думки призвів вплив коригувань, що могли б бути потрібними,
якщо б Товариство нараховувало забезпечення відповідно до вимог Міжнародного стандарту бухгалтерського
обліку 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи", який виданий Радою з Міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 липня 1999 року (зі змінами та
доповненнями). Однак наявні зауваження не є суттєвими для фінансової звітності Товариства.
На думку аудитора, до модифікації аудиторської думки призвів вплив коригувань, що могли б бути потрібними,
якщо б Товариство здійснювало подальшу оцінку довгострокових фінансових інвестиції, що обліковуються
станом на 31.12.2015 року на балансі в сумі 700 тис. грн. (корпоративні права в Фірмі " Депозитарноконсалтингова компанія " Інтелект-Інвестментс") за методом участі в капіталі інших підприємств. Перерахунок
балансової вартості по зазначеним фінансовим інвестиціям не проводився, що є ключовим джерелом
невизначеності оцінок зазначених фінансових інструментів. На думку аудитора вплив зміни в оцінках може
бути значним, проте не всеохоплюючим для фінансової звітності Товариства.
Висловлення умовно-позитивної думки
Окрім питань, про які йдеться в розділі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", фінансова
звітність надає правдиву та неупереджену інформацію в усіх суттєвих аспектах про фінансовий стан
Публічного акціонерного товариства "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "САТЕР", справедливо та достовірно в усіх
суттєвих аспектах відображає результати діяльності та рух власного капіталу Товариства за 2015 рік згідно з
визначеною концептуальною основою фінансової звітності та відповідає вимогам чинного законодавства,
нормативним актам, аналітичному обліку та первинним документам Товариства.
Ведення бухгалтерського обліку в цілому відповідає Міжнародним стандартам бухгалтерського обліку та
фінансової звітності, забезпечує регулярний збір і належну обробку інформації, необхідної для складання

фінансової звітності.
Аудитори зазначають про відповідність розміру статутного капіталу Товариства статутним документам.
На думку аудиторів, формування та сплата статутного капіталу Товариства в усіх суттєвих аспектах відповідає
вимогам чинного законодавства.
Частка держави в статутному капіталі Товариства відсутня.
Розмір статутного капіталу Товариства станом на 31 грудня 2015 року відповідає вимогам чинного
законодавства та встановленим нормативам.
Вартість чистих активів більша від розміру статутного капіталу Товариства станом на 31.12.2015 року, що
відповідає вимогам чинного законодавства.
ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ
Не вносячи до нашого висновку застережень, в наступних пояснювальних параграфах, ми звертаємо
увагу на додаткову інформацію, яка подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, при реєстрації випуску та
проспекту емісії цінних паперів згідно Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" № 3480-IV від
23.02.2006 року та рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Додаткова інформація про проведення аудиторської перевірки попередньої фінансової звітності
Публічного акціонерного товариства "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "САТЕР" станом на 31 грудня 2015 року
Повнота та відповідність фінансової звітності встановленим нормативам бухгалтерського обліку
Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в
натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і
взаємопов'язаного їх відображення.
Облік повністю автоматизований.
Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису згідно з Планом
рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах-ордерах та аналітичних відомостях. Під час перевірки
змісту наданих бухгалтерських звітних форм, аудиторами встановлено, що показники в них взаємопов'язані і
тотожні між собою, в цілому відповідають даним реєстрів бухгалтерського обліку, у фінансовій звітності
Товариства відображені усі показники, які мають суттєвий вплив на звітність.
Під час перевірки були розглянуті бухгалтерські принципи оцінки окремих статей балансу, використані
керівництвом Товариства, та зроблено оцінку відповідності застосованих принципів нормативним вимогам
щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.
Фінансова звітність Товариства за 2015 рік підготовлена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Міжнародних
стандартів фінансової звітності у редакції, затвердженій Радою по Міжнародним стандартам фінансової
звітності та розміщеній на офіційному сайті Міністерства фінансів України, а також чинного законодавства.
На основі проведених аудиторами тестів встановлено, що бухгалтерський облік в цілому ведеться в Товаристві
у відповідності до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від
16.07.1999 р. № 996 - XIV (зі змінами і доповненнями) (далі - Закон № 996), Наказу "Про облікову політику
підприємства на 2015 рік" № 25 від 31.12.2014 року (далі Наказ про облікову політику), у відповідності до
Міжнародних стандартів фінансової звітності та інших законодавчих та нормативно - правових документів з
питань організації бухгалтерського обліку та звітності.
Фінансова звітність Товариства складена в цілому відповідно до вимог Міжнародного стандарту
бухгалтерського обліку 1 "Подання фінансової звітності", який виданий Радою з Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 2009 року (зі змінами та доповненнями),
Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 7 "Звіт про рух грошових коштів", який виданий Радою з
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 1994 року (зі змінами та
доповненнями), Міжнародного стандарту фінансової звітності 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів
фінансової звітності", який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та
застосовується з 01 липня 2009 року (зі змінами та доповненнями).
Нематеріальні активи
У результаті проведеної перевірки аудиторами встановлено, що станом на 31 грудня 2015 року на балансі
Товариства обліковуються нематеріальні активи первісною вартістю 21 тис. грн.
Знос нематеріальних активів станом на 31 грудня 2015 року складав 21 тис. грн., що відповідає даним
первинних документів та облікових регістрів.
Амортизація нематеріальних активів нараховується із застосуванням прямолінійного методу, виходячи із
строку їх корисного використання. Нарахування амортизації починається з місяця, у якому нематеріальний
актив став придатним для використання.
За звітний період метод нарахування амортизації не змінювався.
На думку аудиторів, облік нематеріальних активів у всіх суттєвих аспектах відповідає вимогам МСБО та
Наказу про облікову політику.

Інформація щодо нематеріальних активів розкрита Товариством в Примітках до річної фінансової звітності.
Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, відстрочені податкові активи, інші необоротні активи
За даними фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2015 року на балансі обліковуються основні
засоби та інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції первісною вартістю 110 286
тис. грн.
Сума нарахованого зносу основних засобів та інших необоротних матеріальних активів станом на 31 грудня
2015 року склала 59 195 тис. грн.
На думку аудиторів, дані фінансової звітності Товариства стосовно основних засобів та інших необоротних
матеріальних активів в цілому відповідають даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку Товариства та
первинним документам, наданим на розгляд аудиторам; склад основних засобів та інших необоротних
матеріальних активів, достовірність і повнота їх оцінки в цілому відповідають вимогам МСБО та Наказу про
облікову політику.
Інформація щодо основних засобів та інших необоротних матеріальних активах розкрита Товариством в
Примітках до річної фінансової звітності.
Відстрочені податкові активи Товариства станом на 31 грудня 2015 року складають суму 114 тис. грн.
Інші необоротні активи Товариства станом на 31 грудня 2015 року складають 3 тис. грн.
Фінансові інвестиції
За наслідками проведеного аудиту на підставі даних первинних документів, регістрів аналітичного та
синтетичного обліку встановлено, що станом на 31 грудня 2015 року на балансі Товариства обліковуються
довгострокові фінансові інвестиції в сумі 700 тис. грн. (корпоративні права в Фірмі " Депозитарноконсалтингова компанія " Інтелект-Інвестментс"), які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств. Перерахунок балансової вартості по зазначеним фінансовим інвестиціям не проводився, що є
ключовим джерелом невизначеності оцінок зазначених фінансових інструментів. На думку аудитора вплив
зміни в оцінках може бути значним, проте не всеохоплюючим для фінансової звітності Товариства.
За наслідками проведеного аудиту на підставі даних первинних документів, регістрів аналітичного та
синтетичного обліку встановлено, що станом на 31 грудня 2015 року на балансі Товариства не обліковуються
поточні фінансові інвестиції.
Інформація щодо фінансових інвестицій розкрита Товариством в Примітках до річної фінансової
звітності.
Облік запасів
За даними фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2015 року на балансі обліковуються виробничі
запаси в сумі 3 629 тис. грн., незавершене виробництво в сумі 243 тис. грн., готова продукція в сумі 436 тис.
грн., товари в сумі 2 348 тис. грн., що відповідає даним первинних документів та облікових регістрів.
Придбані (отримані) запаси зараховуються на баланс Товариства за первісною вартістю. Аналітичний облік
запасів ведеться Товариством у відомостях по кожному виду запасів окремо у розрізі найменувань.
На думку аудиторів, запаси Товариства класифіковані і обліковуються відповідно до Інструкції про
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій
підприємств і організацій, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 (зі
змінами і доповненнями) (далі - Інструкція № 291).
Списання матеріалів проводиться на підставі актів на списання, які підписані уповноваженими особами
Товариства та затверджені в установленому порядку.
Облік запасів Товариство здійснює в цілому у відповідності із вимогами МСБО та Наказу про облікову
політику.
Інформація щодо запасів розкрита Товариством в Примітках до річної фінансової звітності.
Дебіторська заборгованість
Станом на 31 грудня 2015 року на балансі Товариства не обліковується довгострокова дебіторська
заборгованість, що відповідає даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.
Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості Товариства за товари, роботи, послуги станом на 31
грудня 2015 року становить 2 305 тис. грн., що відповідає даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.
Поточна дебіторська заборгованість відображена в Балансі за чистою реалізаційною вартістю.
Сума дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом, що відображена в бухгалтерському обліку
Товариства станом на 31 грудня 2015 року, становить 465 тис. грн..
Дебіторська заборгованість Товариства за виданими авансами станом на 31 грудня 2015 року складає 1 772 тис.
грн.
Дебіторська заборгованість Товариства за розрахунками із внутрішніх розрахунків станом на 31 грудня 2015

року складає 678 тис. грн.
Інша поточна дебіторська заборгованість Товариства станом на 31 грудня 2015 року складає 1 415 тис. грн.
Інформація щодо дебіторської заборгованості розкрита Товариством в Примітках до річної фінансової
звітності.
Грошові кошти та їх еквіваленти
Залишок грошових коштів та їх еквівалентів Товариства станом на 31 грудня 2015 року склав 4 653 тис. грн.,
що відповідає банківським випискам та даним, відображеним в фінансовій звітності Товариства.
Інформація щодо грошових коштів розкрита Товариством в Примітках до річної фінансової звітності.
Інші оборотні активи
Станом на 31 грудня 2015 року на балансі Товариства обліковуються інші оборотні активи в сумі 888 тис. грн.
Забезпечення витрат і платежів
Станом на 31 грудня 2015 року забезпечення виплат персоналу Товариства відсутні.
Цільове фінансування станом на 31 грудня 2015 року становить 11 тис. грн..
Визнання, облік та оцінка зобов'язань Товариства
Аудиторами досліджено, що визнання, облік та оцінка зобов'язань Товариства в цілому відповідають вимогам
Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи", який
виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 липня 1999
року (зі змінами та доповненнями).
Довгострокові кредити банків на балансі Товариства станом на 31 грудня 2015 року не обліковуються.
Інші довгострокові зобов'язання Товариства станом на 31 грудня 2015 року становлять 624 тис. грн. В складі
довгострокових зобов'язань обліковуються векселі видані (строк погашення 01.01.2031 рік).
Відстрочені податкові зобов'язання Товариства станом на 31 грудня 2015 року відсутні.
Станом на 31 грудня 2015 року на бухгалтерських рахунках Товариства обліковуються поточні зобов'язання, а
саме:
кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги в сумі 7 157 тис. грн.;
поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів в сумі 83 тис. грн..;
поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом в сумі 178 тис. грн.;
поточні зобов'язання зі страхування в сумі 133 тис. грн.;
поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці в сумі 445 тис. грн.;
поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками в сумі 280 тис. грн.;
інші поточні зобов'язання в сумі 6 440 тис. грн., що відповідає даним первинних документів та даним
реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.
Власний капітал
За даними Балансу власний капітал Товариства станом на 31 грудня 2015 року складає суму 55 389 тис. грн.
Він складається із статутного капіталу в розмірі 11 981 тис. грн.., додаткового капіталу в розмірі 43 тис. грн.,
капіталу у дооцінках в сумі 45 405 тис. грн.., резервного капіталу в сумі 9 тис. грн.., суми непокритого збитку в
розмірі 2 049 тис. грн.
Неоплаченого капіталу та вилученого капіталу станом на станом на 31 грудня 2015 року Товариство не має.
На думку аудиторів розмір та структура власного капіталу відображені у фінансовій звітності Товариства на 31
грудня 2015 року достовірно.
Розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу Товариства протягом 2015 року наведено
Товариством в Звіті про власний капітал відповідно до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 1
"Подання фінансової звітності", який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
(РМСБО) та застосовується з 01 січня 2009 року (зі змінами та доповненнями).
Статутний капітал
Для обліку статутного капіталу Товариство використовує рахунок бухгалтерського обліку 40 "Зареєстрований
(пайовий) капітал".
У Товариства станом на 31 грудня 2015 року зареєстрований статутний капітал становить 11 980 703
(одинадцять мільйонів дев'ятсот вісімдесят тисяч сімсот три) гривень 75 копійок, поділений на 294 005 часток
номінальною вартістю 40,75 грн. кожна, корпоративні права за якими посвідчуються простими іменними
акціями, які існують виключно в без документарній формі.
Слід зазначити, що Публічне акціонерне товариство "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "САТЕР" є
правонаступником усіх прав і обов'язків іншого товариства - Закритого акціонерного товариства "САТЕР" (код
за ЄДРПОУ 32932176), яке припинилося шляхом приєднання до Публічного акціонерного товариства

"АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "САТЕР" (Протокол № 5 Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного
товариства "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "САТЕР" від 01.03.2011 року та Протокол № 5 Загальних зборів
акціонерів Закритого акціонерного товариства "САТЕР" від 02.03.2011 року).
Дата прийняття рішення про припинення ЗАТ "САТЕР" шляхом приєднання його до ПАТ "Акціонерна
компанія "САТЕР" позачерговими загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства
"Акціонерна компанія "САТЕР" - 01.03.2011 року (Протокол № 5), кворум - 89,64%. o Акції, які розміщуються
додатково, в кількості 264 894 штуки на суму 10 794 430,5 грн., спосіб розміщення - публічний. Тип акцій прості іменні, форма існування - бездокументарна. o Розмір збільшення статутного капіталу товариства шляхом
додаткового випуску акцій - 10 794 430,5 грн. o Номінальна вартість акцій - 40,75 грн. o Кількість акцій, що
анулюється - 105 893 штук. o Співвідношення кількості акцій, що розміщується, до загального розміру
статутного капіталу - 2,21%. o
Співвідношення загальної кількості цінних паперів до загального розміру статутного капіталу - 2,45%. o Права
інвесторів не відрізняються від прав інших акціонерів Товариства, зазначених в Статуті ПАТ "АК "САТЕР". o
Спосіб оплати цінних паперів - безоплатний обмін акцій ЗАТ "САТЕР" на акції ПАТ "АК "САТЕР" додаткової
емісії. o Мета розміщення акцій - збільшення статутного капіталу ПАТ "АК "САТЕР". o
Інша суттєва інформація: Загальна кількість акцій ПАТ "Акціонерна компанія "САТЕР" до реорганізації - 135
004 шт.; Загальна кількість акцій ЗАТ "САТЕР" до реорганізації - 264 894 шт.; Кількість акцій ПАТ
"Акціонерна компанія "САТЕР", власником яких було ЗАТ "САТЕР", що анулюються - 105 893 шт. (78,4%);
Кількість акцій ЗАТ "САТЕР", що обмінюються на акції ПАТ "Акціонерна компанія "САТЕР" - 264 894 шт.
(100%);
Загальна кількість акцій ПАТ "Акціонерна компанія "САТЕР" після реорганізації - 294 005 шт.; Номінальна
вартість акцій після реорганізації 40,75 грн.; Статутний капітал ПАТ "Акціонерна компанія "САТЕР" після
реорганізації - 11 980 703,75 грн. ЄДРПОУ 19015984, адреса: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 50, тел. (044)
483-26-51.
Статут (нова редакція) Публічного акціонерного товариства "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "САТЕР"
затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол № 6 від 27.05.2011 року). Державну
реєстрацію змін до установчих документів проведено 01.08.2011 року.
Отже, станом на 31 грудня 2015 року зареєстрований статутний капітал Товариства становить 11 980 703
(одинадцять мільйонів дев'ятсот вісімдесят тисяч сімсот три) гривень 75 копійок, поділений на 294 005 часток
номінальною вартістю 40,75 грн. кожна, корпоративні права за якими посвідчуються простими іменними
акціями, які існують виключно в без документарній формі.
Неоплачений капітал та вилучений капітал Товариства станом на 31 грудня 2015 року відсутній.
На думку аудиторів, формування та сплата статутного капіталу Товариства в усіх суттєвих аспектах відповідає
вимогам чинного законодавства.
Аудитори зазначають про відповідність розміру статутного капіталу Товариства установчим документам.
Щодо вартості чистих активів
Вартість чистих активів Товариства станом на 31 грудня 2015 року становить суму 55 389 тис. грн., що
відповідає підсумку розділу І пасиву Балансу Товариства на вказану дату.
Вартість чистих активів Товариства станом на 31 грудня 2015 року більша від розміру статутного капіталу
Товариства, що відповідає вимогам чинного законодавства.
Доходи
Відображення доходів в бухгалтерському обліку Товариства здійснюється на підставі наступних первинних
документів: актів виконаних робіт (послуг), виписок банку, розрахункових відомостей та інших первинних
документів, передбачених статтею 9 Закону № 996.
За результатами аудиторської перевірки встановлено, що дані відображені в журналах - ордерах та оборотносальдових відомостях, наданих аудиторам стосовно доходів Товариства за 2015 рік відповідають первинним
документам.
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Бухгалтерський облік доходів здійснюється Товариством в цілому у відповідності до норм Міжнародного
стандарту бухгалтерського обліку 18 "Дохід", який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 1995 року (зі змінами та доповненнями).
Згідно даних бухгалтерського обліку та звітності величина чистого доходу від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг) Товариства за 2015 рік склала 36 038 тис. грн..
Інші операційні доходи

Величина інших операційних доходів Товариства, які обліковуються на окремих субрахунках рахунку 71
"Інший операційний доход", нарахованих за 2015 рік, склала 2 116 тис. грн.. Вказані доходи відображались в
обліку на підставі первинних документів.
Інші фінансові доходи, інші доходи
Бухгалтерський облік інших фінансових доходів здійснюється Товариством у відповідності до вимог МСБО на
окремому субрахунку рахунку 73 "Інші фінансові доходи".
Величина інших фінансових доходів Товариства, нарахованих за 2015 рік, склала суму 16 тис.
Величина інших доходів Товариства, нарахованих за 2015 рік, склала суму 327 тис. грн.
Витрати
На думку аудиторів, облік витрат Товариства ведеться в цілому відповідно до норм Міжнародного стандарту
бухгалтерського обліку 2 "Запаси", який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
(РМСБО) та застосовується з 01 січня 2005 року (зі змінами та доповненнями), Міжнародного стандарту
бухгалтерського обліку 16 "Основні засоби", який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 2005 року (зі змінами та доповненнями), Міжнародного стандарту
бухгалтерського обліку 11 "Будівельні контракти", який виданий Радою з Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 1995 року (зі змінами та доповненнями),
Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка", який виданий
Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 2005 року (зі
змінами та доповненнями), Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 36 "Зменшення корисності
активів", який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з
31 березня 2004 року (зі змінами та доповненнями), та Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 19
"Виплати працівникам", який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та
застосовується з 01 січня 1999 року (зі змінами та доповненнями).
Бухгалтерський облік витрат Товариства здійснюється на підставі наступних первинних документів: актів
виконаних робіт (послуг), накладних, інших первинних та розрахункових документів.
За результатами аудиторської перевірки встановлено, що дані, які відображено в журналах-ордерах та
оборотно-сальдових відомостях, наданих аудиторам, в основному відповідають первинним документам та
даним фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
Структуру витрат Товариства за даними Звіту про фінансові результати за 2015 рік та даними облікових
регістрів та первинних документів наведено в Таблиці 3.
Структура витрат Товариства за 2015 рік
Таблиця 3
Витрати діяльності Товариства Сума (тис. грн.)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 28 251
Адміністративні витрати 7 164
Витрати на збут
429
Інші операційні витрати 1 426
Фінансові витрати 114
Інші витрати 507
Витрати з податку на прибуток Товариства від звичайної діяльності за 2015 рік склали суму 256 тис. грн.
Таким чином, з урахуванням доходів отриманих та витрат, понесених Товариством за 2015 рік, фінансовим
результатом діяльності Товариства став прибуток у розмірі 350 тис. грн.
Аудитори вважають, що звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 рік в усіх суттєвих
аспектах повно і достовірно відображає величину і структуру доходів та витрат Товариства.
Довідка про фінансовий стан Товариства додається.
Не змінюючи нашої думки стосовно достовірності в усіх суттєвих аспектах фінансових звітів Товариства за
2015 рік, вважаємо за необхідне зазначити про іншу особливу інформацію про Товариство, розкриття якої
передбачено статтею 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року №
3480-IV.
Особлива інформація:
Гудзій Ольга Григорівна, яка займала посаду Члена Наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі
емітента, що становить 0,072400 % від статутного капіталу Товариства. Строк перебування на посаді: з
27.04.2011р. по 17.04.2015р. Звільнена на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 17.04.2015 р.
Ребрин Юрій Денисович, який займав посаду Члена Правління. Не володіє часткою в статутному капіталі
емітента. Строк перебування на посаді: з 27.04.2011р. по 17.04.2015р. Звільнений на підставі рішення Загальних

зборів акціонерів від 17.04.2015 р.
Грачов Георгій Андрійович, який займав посаду Члена Правління. Володіє часткою в статутному капіталі
емітента, що становить 0,041900% від статутного капіталу Товариства. Строк перебування на посаді: з
27.04.2011р. по 17.04.2015 р. Звільнений на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 17.04.2015 р.
Піхур Людмила Володимирівна, яка займала посаду Члена Ревізійної комісії. Не володіє часткою в статутному
капіталі емітента. Строк перебування на посаді: з 27.04.2011р. по 17.04.2015р. Звільнений на підставі рішення
Загальних зборів акціонерів від 17.04.2015 р.
Ковгар Лариса Іванівна, призначена на посаду Члена Наглядової ради. Не володіє часткою в статутному
капіталі емітента. Строк, на який призначено особу: до 17.04.2019 р. на підставі рішення Загальних зборів
акціонерів від 17.04.2015 р. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: заступник головного
бухгалтера КП "Фінансово-розрахунковий центр "Дніпровський", заступник головного бухгалтера ПАТ "АК
"САТЕР", головний бухгалтер ПАТ "АК "САТЕР".
Савіцький Юрій Віталійович, призначений на посаду Члена Правління. Володіє часткою в статутному капіталі
емітента, що становить 0,041900% від статутного капіталу Товариства. Строк, на який призначено особу: до
17.04.2019 р. на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 17.04.2015 р. Інші посади, які обіймала особа
протягом своєї діяльності: заступник директора філії ПАТ "АК "САТЕР", директор філії ПАТ "АК "САТЕР".
Гудзій Ольга Григорівна, призначена на посаду Члена Правління. Володіє часткою в статутному капіталі
емітента, що становить 0,072400% від статутного капіталу Товариства. Строк, на який призначено особу: до
17.04.2019 р. на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 17.04.2015 р. Інші посади, які обіймала особа
протягом своєї діяльності: головний бухгалтер ПАТ "АК "САТЕР", заступник голови правління з фінансових
питань.
Гамар Ганна Олексіївна, призначена на посаду Члена Ревізійної комісії. Не володіє часткою в статутному
капіталі емітента. Строк, на який призначено особу: до 17.04.2019 р. на підставі рішення Загальних зборів
акціонерів від 17.04.2015 р. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: бухгалтер Київського
вищого поліграфічного училища, ст. бухгалтер ПАТ "АК "САТЕР".
Гернега Лідія Миколаївна, призначена на посаду Члена Ревізійної комісії. Не володіє часткою в статутному
капіталі емітента. Строк, на який призначено особу: до 17.04.2019 р. на підставі рішення Загальних зборів
акціонерів від 17.04.2015 р. Інші посади, які обіймала особа: головний бухгалтер ТОВ "Подоліс -фарм",
головний бухгалтер філії ПАТ "АК "САТЕР".
Арапов Олег Володимирович, призначений на посаду Голови Правління. Володіє часткою в статутному
капіталі емітента, що становить 13,109600% від статутного капіталу Товариства. Строк, на який призначено
особу: до 17.04.2019 р. на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 17.04.2015 р. Інші посади, які
обіймала особа протягом своєї діяльності: МП "Якість", керівник.
Дуда Василь Степанович, призначений на посаду Члена Правління. Володіє часткою в статутному капіталі
емітента, що становить 0,093880% від статутного капіталу Товариства. Строк, на який призначено особу: до
17.04.2019 р. на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 17.04.2015 р. Інші посади, які обіймала особа
протягом своєї діяльності: ПАТ "АК"САТЕР, директор філії.
Мирний Iван Васильович, призначений на посаду Члена Правління. Володіє часткою в статутному капіталі
емітента, що становить 0,768700% від статутного капіталу Товариства. Строк, на який призначено особу: до
17.04.2019 р. на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 17.04.2015 р. Інші посади, які обіймала особа
протягом своєї діяльності: ПАТ "АК"САТЕР", директор фiлiї.
Степанов Вiктор Петрович, призначений на посаду Члена Правління. Володіє часткою в статутному капіталі
емітента, що становить 0,071430% від статутного капіталу Товариства. Строк, на який призначено особу: до
17.04.2019 р. на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 17.04.2015 р. Інші посади, які обіймала особа
протягом своєї діяльності: ПАТ "АК "САТЕР", заступник Голови правління.
Парфенюк Олексій Георгійович, призначений на посаду Члена Правління. Володіє часткою в статутному
капіталі емітента, що становить 9,190320% від статутного капіталу Товариства. Строк, на який призначено
особу: до 17.04.2019 р. на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 17.04.2015 р. Інші посади, які
обіймала особа протягом своєї діяльності: ЗАТ "Стальсервіс", заступник генерального директора.
Іваненко Григорій Іванович, призначений на посаду Члена Правління. Володіє часткою в статутному капіталі
емітента, що становить 1,408820% від статутного капіталу Товариства. Строк, на який призначено особу: до
17.04.2019 р. на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 17.04.2015 р. Інші посади, які обіймала особа
протягом своєї діяльності: ПАТ "АК"САТЕР", директор філії.
Піхур Олександр Миколайович, призначений на посаду Члена Правління. Володіє часткою в статутному
капіталі емітента, що становить 0,157100% від статутного капіталу Товариства. Строк, на який призначено
особу: до 17.04.2019 р. на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 17.04.2015 р. Інші посади, які
обіймала особа протягом своєї діяльності: ПАТ "АК"САТЕР", директор філії.
Запаснюк Василь Михайлович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), призначений на посаду
Члена Правління. Володіє часткою в статутному капіталі емітента, що становить 0,001360% від статутного
капіталу Товариства. Строк, на який призначено особу: до 17.04.2019 р. на підставі рішення Загальних зборів
акціонерів від 17.04.2015 р. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: ПАТ "АК"САТЕР",
заступник голови правління.
Печенюк Вiктор Петрович, призначений на посаду Члена Правління. Володіє часткою в статутному капіталі

емітента, що становить 0,051020% від статутного капіталу Товариства. Строк, на який призначено особу: до
17.04.2019 р. на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 17.04.2015 р. Інші посади, які обіймала особа
протягом своєї діяльності: ПАТ "АК" САТЕР", директор Вiнницької фiлiї.
Арапов Олександр Володимирович, призначений на посаду Члена Правління. Володіє часткою в статутному
капіталі емітента, що становить 9,310730% від статутного капіталу Товариства. Строк, на який призначено
особу: до 17.04.2019 р. на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 17.04.2015 р. Інші посади, які
обіймала особа протягом своєї діяльності: генеральний директор ТОВ "Стальсервіс".
Дяченко Iгор Михайлович, призначений на посаду Члена Правління. Не володіє часткою в статутному капіталі
емітента. Строк, на який призначено особу: до 17.04.2019 р. на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від
17.04.2015 р. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: ПАТ "АК"САТЕР",директор філії.
Горенко Ольга Іванівна, призначена на посаду Члена Ревізійної комісії. Володіє часткою в статутному капіталі
емітента, що становить 0,021430% від статутного капіталу Товариства. Строк, на який призначено особу: до
17.04.2019 р. на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 17.04.2015 р. Інші посади, які обіймала особа
протягом своєї діяльності: ПАТ "АК"САТЕР, головний бухгалтер філії.
Климко Лідія Миколаївна, призначений на посаду Члена Ревізійної комісії. Володіє часткою в статутному
капіталі емітента, що становить 0,022110% від статутного капіталу Товариства. Строк, на який призначено
особу: до 17.04.2019 р. на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 17.04.2015 р. Інші посади, які
обіймала особа протягом своєї діяльності: ПАТ "АК"САТЕР", бухгалтер філії.
Науменко Людмила Петрівна, призначений на посаду Члена Ревізійної комісії. Не володіє часткою в
статутному капіталі емітента. Строк, на який призначено особу: до 17.04.2019 р. на підставі рішення Загальних
зборів акціонерів від 17.04.2015 р. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: ПАТ
"АК"САТЕР", бухгалтер філії.
Школенко Борис Петрович, призначений на посаду Члена Наглядової ради. Володіє часткою в статутному
капіталі емітента, що становить 32,532100% від статутного капіталу Товариства. Строк, на який призначено
особу: до 17.04.2019 р. на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 17.04.2015 р. Інші посади, які
обіймала особа протягом своєї діяльності: ПАТ "АК "САТЕР", голова Правлiння, головна Наглядової ради.
Парфенюк Вадим Георгійович, призначений на посаду Члена Наглядової ради. Володіє часткою в статутному
капіталі емітента, що становить 9,190320% від статутного капіталу Товариства. Строк, на який призначено
особу: до 17.04.2019 р. на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 17.04.2015 р. Інші посади, які
обіймала особа протягом своєї діяльності: ТОВ "Стальсервіс", головний інженер.
Преображенський Костянтин Анатолійович, призначений на посаду Члена Наглядової ради. Володіє часткою в
статутному капіталі емітента, що становить 9,190320% від статутного капіталу Товариства. Строк, на який
призначено особу: до 17.04.2019 р. на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 17.04.2015 р. Інші
посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: ТОВ "Стальсервіс", головний бухгалтер.
Сисоєнко Лариса Борисiвна, призначена на посаду Члена Наглядової ради. Володіє часткою в статутному
капіталі емітента, що становить 3,579500% від статутного капіталу Товариства. Строк, на який призначено
особу: до 17.04.2019 р. на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 17.04.2015 р. Інші посади, які
обіймала особа протягом своєї діяльності: ПАТ "АК "САТЕР", провідний економіст-прензіоніст.
Школенко Борис Петрович, який займав посаду Голови Наглядової ради. Володіє часткою в статутному
капіталі емітента, що становить 32,532100% від статутного капіталу Товариства. Строк перебування на посаді: з
27.05.2011р. по 17.04.2015р. Звільнений на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 17.04.2015 р.
Сисоєнко Лариса Борисiвна, яка займала посаду Члена Наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі
емітента, що становить 3,579500% від статутного капіталу Товариства. Строк перебування на посаді: з
27.05.2011р. по 17.04.2015р. Звільнена на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 17.04.2015 р.
Парфенюк Вадим Георгійович, який займав на посаду Члена Наглядової ради. Володіє часткою в статутному
капіталі емітента, що становить 9,190300% від статутного капіталу Товариства. Строк перебування на посаді: з
27.05.2011р. по 17.04.2015р. Звільнений на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 17.04.2015 р.
Преображенський Костянтин Анатолійович, який займав посаду Члена Наглядової ради. Володіє часткою в
статутному капіталі емітента, що становить 9,190300% від статутного капіталу Товариства. Строк перебування
на посаді: з 27.05.2011р. по 17.04.2015р. Звільнений на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від
17.04.2015 р.
Арапов Олег Володимирович, який займав посаду Голови Правління. Володіє часткою в статутному капіталі
емітента, що становить 13,109600% від статутного капіталу Товариства. Строк перебування на посаді: з
27.05.2011р. по 17.04.2015р. Звільнений на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 17.04.2015 р.
Парфенюк Олексій Георгійович, який займав посаду Члена Правління. Володіє часткою в статутному капіталі
емітента, що становить 9,190320% від статутного капіталу Товариства. Строк перебування на посаді: з
27.05.2011р. по 17.04.2015р. Звільнений на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 17.04.2015 р.
Арапов Олександр Володимирович, який займав посаду Члена Правління. Володіє часткою в статутному
капіталі емітента, що становить 9,310700% від статутного капіталу Товариства. Строк перебування на посаді: з
27.05.2011р. по 17.04.2015р. Звільнений на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 17.04.2015 р.
Запаснюк Василь Михайлович, який займав посаду Члена Правління. Володіє часткою в статутному капіталі
емітента, що становить 0,001400% від статутного капіталу Товариства. Строк перебування на посаді: з
27.05.2011р. по 17.04.2015р. Звільнений на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 17.04.2015 р.

Степанов Вiктор Петрович, який займав посаду Члена Правління. Володіє часткою в статутному капіталі
емітента, що становить 0,071400% від статутного капіталу Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має. Строк перебування на посаді: з 27.05.2011р. по 17.04.2015р. Звільнений на підставі
рішення Загальних зборів акціонерів від 17.04.2015 р.
Дяченко Iгор Михайлович, який займав посаду Члена Правління. Не володіє часткою в статутному капіталі
емітента. Строк перебування на посаді: з 27.05.2011р. по 17.04.2015р. Звільнений на підставі рішення Загальних
зборів акціонерів від 17.04.2015 р.
Дуда Василь Степанович, який займав посаду Члена Правління. Володіє часткою в статутному капіталі
емітента, що становить 0,093900% від статутного капіталу Товариства. Строк перебування на посаді: з
27.05.2011р. по 17.04.2015р. Звільнений на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 17.04.2015 р.
Печенюк Вiктор Петрович, який займав посаду Члена Правління. Володіє часткою в статутному капіталі
емітента, що становить 0,051000% від статутного капіталу Товариства. Строк перебування на посаді: з
27.05.2011р. по 17.04.2015р. Звільнений на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 17.04.2015 р.
Іваненко Григорій Іванович, який займав посаду Члена Правління. Володіє часткою в статутному капіталі
емітента, що становить 1,408800% від статутного капіталу Товариства. Строк перебування на посаді: з
27.05.2011р. по 17.04.2015р. Звільнений на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 17.04.2015 р.
Мирний Iван Васильович, який займав посаду Члена Правління. Володіє часткою в статутному капіталі
емітента, що становить 0,768700% від статутного капіталу Товариства. Строк перебування на посаді: з
27.05.2011р. по 17.04.2015р. Звільнений на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 17.04.2015 р.
Піхур Олександр Миколайович, який займав посаду Члена Правління. Володіє часткою в статутному капіталі
емітента, що становить 0,157100% від статутного капіталу Товариства. Строк перебування на посаді: з
27.05.2011р. по 17.04.2015р. Звільнений на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 17.04.2015 р.
Горенко Ольга Іванівна, яка займала посаду Члена Ревізійної комісії. Володіє часткою в статутному капіталі
емітента, що становить 0,021400% від статутного капіталу Товариства. Строк перебування на посаді: з
27.05.2011р. по 17.04.2015р. Звільнений на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 17.04.2015 р.
Климко Лідія Миколаївна, яка займала посаду Члена Ревізійної комісії. Володіє часткою в статутному капіталі
емітента, що становить 0,022110% від статутного капіталу Товариства. Строк перебування на посаді: з
27.05.2011р. по 17.04.2015р. Звільнений на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 17.04.2015 р.
Науменко Людмила Петрівна, яка займала посаду Члена Ревізійної комісії. Не володіє часткою в статутному
капіталі емітента. Строк перебування на посаді: з 27.05.2011р. по 17.04.2015р. Звільнений на підставі рішення
Загальних зборів акціонерів від 17.04.2015 р.
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 (МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої
інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність"), не виявлено.
Ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 240 "Відповідальність
аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності") аудитором не виявлено.
Виконання значних правочинів
Аудиторами проведено аудит щодо вчинення значних правочинів, ринкова вартість яких становить від 10 та
більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, згідно загального
результату якого в звітному періоді вчинення значного правочину проводилось відповідно до Закону України
"Про акціонерні товариства" та у відповідності з установчими документами товариства.
Стан корпоративного управління
З метою висловлення аудиторської думки щодо стану корпоративного управління ми ознайомились й
проаналізували організаційно-розпорядчу документацію та установчі документи Товариства.
На думку аудиторів, корпоративне управління здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про
акціонерні товариства" та згідно з встановленими товариством внутрішніми правилами, положеннями й
установчими документами.
Вищим органом Товариства рішень про зменшення розміру статутного капіталу, про припинення, банкрутство
у періоді що перевірявся, не приймалось.
Довідка про фінансовий стан
Публічного акціонерного товариства "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "САТЕР"
станом на 31 грудня 2015 року
м. Київ
12 квітня 2016 року
Аналіз фінансового стану Товариства проведено на підставі даних Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом
на 31 грудня 2014 року та станом на 31 грудня 2015 року, Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний
дохід) за 2014 рік та за 2015 рік.
На підставі даних фінансової звітності Товариства аудиторами були розраховані окремі фінансові показники,

які наведені в Таблиці 4.
Таблиця 4
Показник
Формула розрахунку
Значення показника
31.12.2014 31.12.2015
1
2
3
4
Коефіцієнт ліквідності
Ф1 (р1160+р1165) / Ф1 (р1695-р1665-р1660) 0,33677
0,31619
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
Ф1 р1165 / Ф1 р1695
0,33677
0,31619
Коефіцієнт покриття
Ф1 (р1195-р1170) / Ф1 (р1695-р1665-р1660) 1,25239
1,2797
Коефіцієнт загальної ліквідності
Ф1 (р1195-р1170) / Ф1 (р1595-р1520-р1525 + р1695-р1665-р1660)
1,19103
1,22764
Коефіцієнт фінансової стійкості(платоспроможності, автономії) Ф1 р1495 / Ф1 р1300
0,81184
0,78299
Коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу (коефіцієнт фінансового ризику; фінансування)
Ф1 (р1595+р1695) / Ф1 р1495
0,23176
0,27715
Чистий оборотний капітал (тис. грн.) Ф1 (р1195-р1170) - Ф1 (р1695-р1665-р1660) 3057 4116
Коефіцієнт рентабельності активів
Ф2 р2465 / Ф1 (р. 1300 (гр..3) + р. 1300 (гр.. 4))/2
-0,00258
0,00126
Коефіцієнт фінансової стабільності
Ф1 р1495 / Ф1 (р1595-р1520-р1525 + р1695-р1665-р1660) 4,32153
3,61076
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами Ф1 (р.1495-р1095) / р1195 0,15907

0,18484

Таким чином, на думку аудиторів, фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2015 року є задовільним.
Управлінський персонал Товариства не ідентифікував суттєвої невизначеності, яка могла б поставити під
значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність, та, відповідно, таку
невизначеність не розкрито в фінансових звітах. При проведенні аудиту Аудитором не виявлено існування
подій або умов та відповідних ділових ризиків, які можуть поставити під сумнів здатність суб'єкта
господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі (МСА 570 "Безперервність"). Тим не
менш ні управлінський персонал, ні аудитор не можуть дати гарантії щодо можливості продовжувати свою
діяльність Товариством на безперервній основі. Аудитор не може передбачити майбутні події або умови, які
можуть обумовити припинення підприємством його безперервної діяльності. Відповідно, відсутність в
аудиторському висновку (звіті) будь-яких згадок про фактори невизначеності, що стосуються безперервності
діяльності, не може розглядатися як гарантія здатності суб'єкта продовжувати свою діяльність безперервно.
Події після дати балансу, які не були відображені у фінансовій звітності Товариства, проте можуть мати
суттєвий вплив на фінансовий стан, відсутні.
Інші питання
Основні відомості про аудиторську фірму наведені в Таблиці 5.
Таблиця 5
№ п/п Показник
Значення
1
Повне найменування, код за ЄДРПОУ Товариство з обмеженою відповідальністю
Аудиторська фірма "Імона-Аудит", 23500277
2
Номер та дата Свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності, виданого АПУ
Свідоцтво № 0791, видано рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 року № 98, продовжено
рішенням Аудиторської палати України від 24.09.2015 року, № 315/3 до 24.09.2020 року;
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, реєстраційний номер Свідоцтва: 341 від 25.01.2016 року (Серія та номер Свідоцтва П 000341); свідоцтво
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Інформація про стан корпоративного управління
Загальні збори акціонерів
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
1
2
3

Рік

Кількість зборів, усього
2013
2014
2015

У тому числі позачергових
1
1
1

0
0
0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
Акціонери
Депозитарна установа
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Так (*)
X

Ні (*)
X
X

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так (*)
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Ні (*)
X
X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так (*)
Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)
Підняттям рук
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Ні (*)
X

X
X

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так (*)
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
(так/ні)

Ні (*)
X
X

X
X
X
X
X
X
X

ні

Органи управління
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше ніж 10
відсотками акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10

5
5
0
5
0

відсотками акцій
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб

0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так (*)
Складу
Організації
Діяльності
Інші (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Ні (*)

ні

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
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх 2
трьох років?

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так (*)
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інше (запишіть)

Ні (*)
X
X
X
X
комітети не
створювались

Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
У разі проведення оцінки роботи комітетів
зазначається інформація щодо їх компетентності та
ефективності
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні)

ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так (*)
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Ні (*)
X
X
X

X

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

Так (*)
X

Ні (*)
X

X
X
X
X

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

Ні (*)
X
X

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 (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві
ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так,
створено ревізійну комісію / так, введено посаду
ревізора / ні)

X
X

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії (осіб)
скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років?

5
4

Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань
(*)
Загальні збори
акціонерів
Визначення основних напрямів
Так
діяльності (стратегії)
Затвердження планів діяльності
Так
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового
Так
звіту, або балансу, або бюджету
Обрання та припинення
Так
повноважень голови та членів
виконавчого органу
Обрання та припинення
Так
повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання та припинення
Так
повноважень голови та членів
ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди
Ні
для голови та членів виконавчого
органу
Визначення розміру винагороди
Ні
для голови та членів наглядової
ради
Прийняття рішення про
Так
притягнення до майнової
відповідальності членів
виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий
Так
випуск акцій
Прийняття рішення про викуп,
Так
реалізацію та розміщення власних
акцій
Затвердження зовнішнього
Так
аудитора
Затвердження договорів, щодо яких
Так
існує конфлікт інтересів
* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

Наглядова рада

Виконавчий
орган

Ні

Ні

Не належить до
компетенції
жодного органу
Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

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

ні

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

ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так (*)
X
X
X

Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Ні (*)

X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства (*)?
Інформація
Публікується
Документи
Копії
розповсюджує
у пресі,
надаються для документів
ться на
оприлюднюєт ознайомлення надаються на
загальних
ься в
безпосередньо
запит
зборах
загальнодосту
в
акціонера
пній
акціонерному
інформаційній
товаристві
базі даних
НКЦПФР про
ринок цінних
паперів
Ні
Так
Ні
Ні

Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про акціонерів, які
Ні
володіють 10 відсотків та
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів
Ні
управління товариства
Статут та внутрішні
Ні
документи
Протоколи загальних зборів
Так
акціонерів після їх
проведення
Розмір винагороди посадових
Ні
осіб акціонерного товариства
* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

Інформація
розміщується
на власній
інтернетсторінці
акціонерного
товариства

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

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

так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім
аудитором протягом останніх трьох років?
Так (*)
Не проводились взагалі
Менше ніж раз на рік
Раз на рік
Частіше ніж раз на рік
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Ні (*)
X
X

X
X

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?
Так (*)
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган

Ні (*)
X

X
X

Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)

так

З якої причини було змінено аудитора?
Так (*)
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови угоди з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Ні (*)
X

X
X

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому
році?
Ревізійна комісія (ревізор)
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Так (*)
X

Ні (*)
X
X
X
X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
З власнї ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Так (*)
X

Ні (*)
X
X
X
X

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

ні

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Так (*)
Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Ні (*)
X
X
X
X
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох
років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Х

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
ні
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
ні
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)
Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління?
так
(так/ні)
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу
27.05.2011
(принципів, правил) корпоративного управління
вкажіть дату його прийняття:
яким органом управління прийнятий:
ЗЗА
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, так
правил) корпоративного управління? (так/ні)
укажіть яким чином його оприлюднено:
на власному веб-сайті
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання Кодекс (принципів, правил) корпоративного
кодексу корпоративного управління (принципів,
управління в товаристві дотримується
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на
джерело розміщення їх тексту), відхилення та
причини такого відхилення протягом року

Звіт про корпоративне управління*
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою
установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для
фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам
та зміну їх складу за рік.
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого
органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі
або споживачам фінансових послуг.
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової
установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких
заходів.
5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або про відсутність такої системи.
6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту
(контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності
відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті
фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір.
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промисловофінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною
таємницею), або про їх відсутність.

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного
протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження;
для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання
недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені
органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх
розгляду.

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI

Підприємство
Територія
Організаційно-правова
форма господарювання
Вид економічної діяльності

Дата (рік, місяць, число)
Публічне акціонерне товариство "Акціонерна компанія
за ЄДРПОУ
"САТЕР"
за КОАТУУ
Акціонерне товариство
за КОПФГ

Виробництво парових котлів, крім котлів центрального
опалення
Середня кількість працівників, осіб (1)
211
Адреса, телефон:
04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 50 (044) 4832720

коди
16 01 01
19015984
80391000
230

за КВЕД 25.30

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)
(форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
На 31.12.2015
Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

Актив

Код
рядка

На початок
звітного періоду

1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
- виробничі запаси
- незавершене виробництво
- готова продукція
- товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані

2

3

На кінець звітного На дату переходу
періоду
на міжнародні
стандарти
фінансової
звітності
4
5

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

2
21
(19)
466
51341
109801
(58460)

21
(21)
466
50625
109820
(59195)

10
22
(12)
466
13123
23042
(9919)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1030

700

700

700

1035
1040
1045
1050
1060
1065

0
0
115
0
0
0

0
0
115
0
0
0

0
0
41
0
0
0

1090
1095

3
52627

3
51909

3
14343

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

3953
2632
353
243
725
0
0
0

6656
3629
243
436
2348
0
0
0

3470
2434
540
219
277
0
0
0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
- у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з
нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із
внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
- готівка
- рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
- в резервах довгострокових зобов'язань
- в резервах збитків або резервах належних виплат
- в резервах незароблених премій
- в інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс
Пасив

1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
- емісійний дохід
- накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання
Пенсійні зобов'язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов'язання
Довгострокові забезпечення
- довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
- благодійна допомога
Страхові резерви
- резерв довгострокових зобов'язань
- резерв збитків або резерв належних виплат
- резерв незароблених премій
- інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:

1125

2388

2305

4453

1130
1135
1136
1140

30
222
0
0

9
465
103
0

193
33
0
0

1145

575

678

617

1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180
1181
1182
1183
1184
1190
1195
1200

1834
0
4079
1
4078
1391
0
0
0
0
0
698
15170
0

1415
0
4653
1
4652
1763
0
0
0
0
0
888
18832
0

1565
0
1044
0
1044
601

1300
Код
рядка

2

592
12568

67797
70741
26911
На початок
На кінець звітного На дату переходу
звітного періоду
періоду
на міжнародні
стандарти
фінансової
звітності
3
4
5

1400
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

11981
45405
44
0
0
9
(2399)

11981
45405
44
0
0
9
(2049)

11981
7271
31

9
(4478)

55040

55390

14814

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

1
0
0
24
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45

0
0
0
24
0
0
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35

1600
1605

0
600

0
600

177

20

197
500
600

довгостроковими зобов'язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
- у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними
авансами
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками
з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх
розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість за страховою
діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного
фонду
Баланс

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635

0
8936
270
173
188
411
439

0
7157
178
114
133
445
83

0
7444
284

1640

21

280

21

1645

33

0

460

1650

0

0

1660
1665
1670
1690
1695
1700

0
0
0
1814
12712
0

0
0
0
6440
15316
0

1800

0

0

1900

67797

70741

300
596
295

0

1400
11900

26911

(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
статистики.
Примітки:
д/в
Керівник
Головний бухгалтер
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI

Арапов Олег Володимирович
Ковгар Лариса Іванівна

Підприємство

коди
Дата (рік, місяць, число) 16 01 01
Публічне акціонерне товариство "Акціонерна компанія
за ЄДРПОУ 19015984
"САТЕР"
найменування

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

Код за ДКУД 1801003

І. Фінансові результати
Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
- зміна інших страхових резервів, валова сума
- зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
- дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
- дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
- витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
- витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
- дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

Код
рядка
2
2000
2010
2011
2012
2013
2014
2050
2070

36038
0
0
0
0
0
(28251)
0

За аналогічний період
попереднього року
4
39774
0
0
0
0
0
(31933)
0

2090
2095
2105
2110
2111
2112
2120
2121

7787

7841

0
0
0
0
2116
0

0
0
0
0
7222
0

2122

0

0

2130
2150
2180
2181

(7164)
(429)
(1426)
0

(8505)
(504)
(6240)
0

2182

0

0

2190
2195
2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

884

2290
2295
2300
2305

2350
2355

За звітний період
3

79
16
248
0
(114)
0
(507)
0

(186)
62
21
553
0
(80)
0
(711)
0

606
-256
0

(341)
-374
0

350
(715)

II. Сукупний дохід
Стаття

Код

За звітний період

За аналогічний період

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

рядка
2
2400
2405
2410
2415

попереднього року
4

3

2445
2450
2455
2460
2465

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
350

0
0
0
0
-715

III. Елементи операційних витрат
Назва статті
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Код
рядка
2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

За звітний період
3
8881
6328
2176
737
15898
34020

За аналогічний період
попереднього року
4
10878
5310
1679
1155
16913
35935

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Стаття
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію

Код
рядка
2
2600
2605
2610
2615
2650

За звітній період

За попередній період

3

4
294005
294005
1,1905
1,1905
0

294005
294005
(2,4319)
(2,4319)
0

Примітки:
д/в
Керівник
Головний бухгалтер
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI

Арапов Олег Володимирович
Ковгар Лариса Іванівна

Підприємство

коди
Дата (рік, місяць, число) 16 01 01
Публічне акціонерне товариство "Акціонерна компанія
за ЄДРПОУ 19015984
"САТЕР"
найменування

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

1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних
рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої

Код за ДКУД 1801004
Код
рядка

За звітний період

2

3

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020
3025
3035
3040
3045
3050
3055
3095
3100
3105
3110
3115
3116
3117
3118
3135
3140
3145
3150
3155
3190
3195

3200
3205
3215
3220
3225
3230
3235
3250
3255
3260
3270
3275
3280

За аналогічний
період попереднього
року
4

36038

39774

2116

7222

(8881)
(6325)
(2176)
(9233)
(256)
(3309)
(1305)

(10878)
(5310)
(1679)
(8632)
(374)
(3202)
(1106)

(10965)
574

(18431)
2066

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

3290
3295

0

0

0
574
4079

0
2066
2013

4653

4079

3300
3305
3310
3340
3345
3350
3355
3360
3365
3370
3375
3390
3395
3400
3405
3410
3415

Примітки:
д/в
Керівник
Головний бухгалтер
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Арапов Олег Володимирович
Ковгар Лариса Іванівна

коди
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Підприємство

найменування

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
За 2015 р.
Форма № 3-н
Стаття

Код
рядка

1
І. Рух коштів у результаті
операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
збільшення (зменшення) забезпечень
збиток (прибуток) від нереалізованих
курсових різниць
збиток (прибуток) від неопераційної
діяльності та інших негрошових
операцій
Прибуток (збиток) від участі в
капіталі
Зміна вартості активів, які
оцінюються за справедливою
вартістю, та дохід (витрати) від
первісного визнання
Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів, утримуваних
для продажу та груп вибуття
Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій
Зменшення (відновлення) корисності
необоротних активів
Фінансові витрати
Зменшення (збільшення) оборотних
активів
- збільшення (зменшення) запасів
- збільшення (зменшення) поточних
біологічних активів
- збільшення (зменшення)
дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи, послуги
- зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської заборгованості
- зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів
- зменшення (збільшення) інших
оборотних активів
Збільшення (зменшення) поточних
зобов'язань
- збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
товари, роботи, послуги
- збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом
- збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування
- збільшення (зменшення) поточної

2

Код за ДКУД 1801006

За звітний період
надходження
3

За аналогічний період попереднього
року
надходження
видаток
5
6

видаток
4

3500

606

3505
3510
3515

737

3520

164

341

X

1155

X
34

179

3521

14913
13387

62

65

3522

3523

3524
3526
3540
3550

X

114
2988

3551
3552

X

80
1206

2703

3553

83

3554

419

1431

319

3556

372

3557

190

3560

2504

3561

1779

913

250
992
809

3562

92

110

3563

55

32

3564

34

92

136

кредиторської заборгованості за
розрахунками з оплати праці
- збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів
- збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань
Грошові кошти від операційної
діяльності
Сплачений податок на прибуток
Сплачені відсотки
Чистий рух коштів від операційної
діяльності
II. Рух коштів у результаті
інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього
підприємства та іншої господарської
одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього
підприємства та іншої господарської
одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної
діяльності
III. Рух коштів у результаті
фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в
дочірньому підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Cплату відсотків
Cплату заборгованості з фінансової
оренди
Придбання частки в дочірньому
підприємстві
Виплати неконтрольованим часткам
у дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової
діяльності
Чистий рух грошових коштів за
звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

3566
3567

4626

778

3570

830

2440

3580
3585
3195

X
X

256

X
X

574

374
2066

3200
3205

X
X

X
X

3215
3220
3225
3230
3235

X
X
X

X
X
X

3250

X

X

3255
3260
3270
3275
3280

X
X
X

3290
3295

X

X
X
X
X
X

X
X

X

3300
3305
3310

X
X
X

X
X
X

3340

X

X

3345
3350
3355
3360
3365

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

3370

X

X

3375

X

X

3390
3395

X

X

3400

574

3405
3410

4079

3415

4653

2066
X

2013

4079

X

Примітки:
д/в
Керівник
Головний бухгалтер
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коди
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16
01
за ЄДРПОУ 19015984

Публічне акціонерне товариство "Акціонерна компанія "САТЕР"

01

найменування

Звіт про власний капітал
За 2015 р.
Форма № 4
Стаття

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

Код за ДКУД

Код
рядка

Зареєстрований
(пайовий)
капітал

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

2
4000

3

4

5

6

4005
4010
4090
4095
4100

11981

11981

45405

45405

44

44

Нерозподілений
прибуток
(непокритий
збиток)
7
9
(2399)

9

(2399)
350

Неоплачений
капітал

1801005
Вилучений
капітал

8

Всього

9
0

0

10
0

55040

0

0
0
0
55040
350

4110

0

4111

0

4112

0

4113
4114

0
0

4116

0

4200
4205

0
0

4210

0

4215

0

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

4220

0

4225

0

4240
4245

0
0

4260
4265

0
0

4270

0

4275
4280

0
0

4290
4291

0
0

4295
4300

0
11981

0
45405

0
44

0
9

350
(2049)

0
0

Примітки:
д/в
Керівник
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Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (примітки)
1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Річна фінансова звітність Публічного акціонерного товариства "Акціонерна компанія "САТЕР" (далі Компанія) за рік що закінчився 31 грудня 2015 року підготовлена керівництвом Компанії до 08 лютого 2016
року. ПАТ "АК "САТЕР" є публічним акціонерним товариством, створеним 09 грудня 1994 року.
Офіс Компанії знаходиться в Україні у м. Києві, вул. Дегтярівська 50.
Компанія має філіїпідприємства. ПАТ "АК САТЕР" поставляє продукцію цукровим заводам України і працює в
сфері енергетики других галузей промисловості.
Основні відомості проПублічне акціонерне товариство "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "САТЕР" наведено в
Таблиці 1.
Таблиця 1
№ п/п Показник
Значення
1
Повне найменування Товариства Публічне акціонерне товариство "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "САТЕР"
2
Організаційно-правова форма Товариства
Акціонерне товариство
3
Код за ЄДРПОУ 19015984
4
Серія, номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та дата проведення державної
реєстрації Свідоцтво серії А01 № 794196;
Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про заміну
свідоцтва про державну реєстрацію 1 074 105 0019 004868;
Підстава заміни свідоцтва про державну реєстрацію: зміна найменування юридичної особи;
Дата заміни свідоцтва про державну реєстрацію 03.03.2011 року;
Дата проведення державної реєстрації 09.12.1994 року
5
Місце проведення державної реєстрації Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація
6
Місцезнаходження Україна, 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, будинок 50
7
Види діяльності за КВЕД-2010 25.30 Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення;
25.21 Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення;
62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем;
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих
сферах;
33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування
Слід зазначити, що Публічне акціонерне товариство "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "САТЕР" є
правонаступником усіх прав і обов'язків іншого товариства - Закритого акціонерного товариства "САТЕР" (код
за ЄДРПОУ 32932176), яке припинилося шляхом приєднання до Публічного акціонерного товариства
"АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "САТЕР" (Протокол № 5 Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного
товариства "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "САТЕР" від 01.03.2011 року та Протокол № 5 Загальних зборів
акціонерів Закритого акціонерного товариства "САТЕР" від 02.03.2011 року).
2. ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ ЗВІТНОСТІ
Заява про відповідність
Річна фінансова звітність Компанії підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності
("МСФЗ").
Дата переходу Компанії на МСФЗ - 01 січня 2012 року.
Основи складання звітності
Дана фінансова звітність була підготовлена на основі принципу оцінки за первісною вартістю, за винятком
оцінки фінансових інструментів у відповідності до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 39
"Фінансові інструменти: визнання та оцінка" ("МСБО 39").
Функціональна валюта та валюта подання звітності
Дана фінансова звітність представлена в національній валюті України (гривні), яка є грошовою одиницею
України, функціональною валютою Компанії і валютою представлення звітності. Функціональна валюта
визначалася як валюта основного економічного середовища, в якій Компанія здійснює свою діяльність.
Застосування нових стандартів і інтерпретацій
Облікова політика, застосовувана при підготовці цієї фінансової звітності в основному відповідає обліковій
політиці, що застосовувалася при підготовці фінансової звітності за попередній звітний період, за винятком
змін, описаних нижче.
Компанія застосувала наступні нові і змінені міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та
інтерпретації Ради з Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) і Комітету з інтерпретаціям
міжнародних стандартів фінансової звітності СМСФО (КІМСФЗ) для цілей підготовки цієї річної фінансової

звітності :
"
Поправка до МСФЗ (IFRS) 7 "Розкриття інформації - Передача фінансових активів";
"
Поправка до МСФЗ (IAS) 24 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін" (переглянутий);
"
Поправка до МСФЗ (IFRS) 32 "Фінансові інструменти: Подання інформації" - Класифікація прав на
емісію;
"
Поправка до МСФЗ (IAS) 12 "Відкладені податки - Відшкодування активу, який лежить в основі
відкладеного податку;
Прийняття даних стандартів і інтерпретацій не зробило впливу на фінансову звітність за рік, що закінчився 31
грудня 2014 року.
Концептуальною основою фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2015 р., є бухгалтерські політики що
базуються на вимогах МСФЗ.
Товариство перейшло на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) 1 січня 2012 року відповідно до
положень МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання міжнародних стандартів фінансової звітності".
3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
Принципи складання звітності - фінансова звітність Компанії включає фінансову звітність контрольованих
нею організацій (філій ). Контрольованим вважається підприємство, якщо керівництво Компанії має
можливість визначати його фінансову та господарську політику для отримання вигод від його діяльності.
Застосування припущення безперервності діяльності - Дана фінансова звітність була підготовлена виходячи з
припущення про безперервність діяльності.
Операції в іноземній валюті - Фінансова звітність Компанії складається у валюті основного економічного
середовища, в якому вона здійснює свою діяльність (у функціональній валюті). При підготовці фінансової
звітності операції у валюті, відмінній від функціональної (в іноземній валюті), відображаються за курсом на
дату здійснення операції. На кожну звітну дату грошові (монетарні) статті, виражені в іноземній валюті,
перераховуються за курсом Нацбанку України, що встановлений на звітну дату.
Негрошові статті, відображені за первісною вартістю, вираженої в іноземній валюті, перераховуються у
функціональну валюту за курсом на дату здійснення операції і надалі не перераховуються. Курсові різниці
відображаються у звіті про фінансові результати у тому періоді, в якому вони виникли. Курсові різниці, що
виникають за кредитами і позиками, відображаються у складі фінансових витрат, у той час як курсові різниці,
що відносяться до операційної діяльності, відображаються у складі інших операційних доходів або витрат.
Основні засоби
Об'єкти основних засобів відображаються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та
нарахованих збитків від знецінення. Передбачувана первісна вартість об'єктів основних засобів, за станом на 1
січня 2012 року, тобто на дату переходу на МСФЗ, визначалася виходячи зі справедливої вартості основних
засобів відповідно до вимог МСФЗ 1. Нерухоме майно у власності компанії не обліковується. Справедлива
вартість основних засобів що відносяться до інших об'єктів основних засобів визначалася на основі залишкової
відновної вартості. Історична вартість включає витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням об'єктів
основних засобів. Істотні витрати на відновлення або модернізацію об'єктів основних засобів капіталізуються і
амортизуються протягом строку корисного використання відповідних активів. Всі інші витрати на ремонт і
поточне обслуговування відображаються у звіті про фінансові результати у періоді їх виникнення.
Амортизація нараховується в цілях списання вартості або переоцінки активів з використанням лінійного методу
протягом очікуваного строку корисного використання таким чином:
Групи Строк корисного використання, роки
Будинки , споруди та передавальні пристрої
50
Машини та обладнання 25
Транспортні засоби 15
Інші основні засоби
15
Інструменти, прилади,інвентар 15
У тому випадку, якщо об'єкт основних засобів складається з кількох компонентів, які мають різний строк
корисного використання, такі компоненти враховуються як окремі об'єкти основних засобів. Компанія визнає
вартість заміненого компоненту об'єкта основних засобів у складі його балансової вартості на момент
виникнення, коли існує ймовірність того, що в майбутньому можуть бути отримані економічні вигоди від
використання такого основного засобу і дані витрати можуть бути надійно оцінені. Замінні компоненти
списуються у витрати в момент заміни. Усі інші витрати відображаються у звіті про фінансові результати в
якості витрат по мірі їх виникнення.
Нематеріальні активи - Нематеріальні активи, придбані в рамках окремої угоди, обліковуються за собівартістю
за вирахуванням накопиченої амортизації та накопиченого збитку від знецінення.
Амортизація нараховується лінійним способом протягом строку корисного використання нематеріальних
активів. Очікувані строки корисного використання та метод нарахування амортизації аналізуються на кінець
кожного звітного року, при цьому всі зміни в оцінках відображаються в обліку і звітності за наступні періоди.
Очікуваний строк корисного використання по класах нематеріальних активів представлений таким чином:
Ліцензії
Програмне забезпечення та авторські права Витрати на модернізацію та розробку
Термін корисного використання невизначений
Обмежений - 1-10 років Обмежений 1-10 років

Застосований метод амортизації не амортизується Амортизується методом рівномірного нарахування в
продовж строку корисного використання
Амортизується методом рівномірного нарахування в продовж
строку корисного використання
Знецінення матеріальних і нематеріальних активів
На кожну звітну дату Компанія здійснює перевірку балансової вартості своїх матеріальних і нематеріальних
активів з тим, щоб визначити, чи є ознаки, що свідчать про наявність якого-небудь збитку від знецінення цих
активів. У випадку виявлення таких ознак Компанія розраховує відшкодовувану вартість відповідного активу з
метою визначення розміру збитку від знецінення (якщо такий є). Сума очікуваного відшкодування активу являє
собою найбільшу з двох значень: справедливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж або
експлуатаційної цінності.
Сума очікуваного відшкодування визначається для індивідуального активу, за винятком випадків, коли актив
не генерує грошові потоки, які є незалежними від грошових потоків, що генеруються іншими активами або
групою активів. При оцінці експлуатаційної цінності передбачувані майбутні грошові потоки дисконтуються до
поточної вартості з використанням коефіцієнта дисконтування до оподаткування, що відображає поточну
ринкову оцінку вартості грошей у часі та ризики, специфічні для активу.
При визначенні справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж Компанія керується інформацією про
останні ринкові транзакції, якщо такі мали місце. Якщо таких транзакцій не виявлено, застосовується найбільш
підходяща модель оцінки для розрахунку справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж. Такі
розрахунки підтверджуються відповідними коефіцієнтами, ринковими котируваннями акцій, які котируються
на біржах, а також іншими індикаторами справедливої вартості. Щорічно Компанія здійснює перевірку
наявності знецінення нематеріальних активів, які не мають визначеного терміну корисного використання за
станом на кінець року, за допомогою порівняння їх балансової вартості з сумою очікуваного відшкодування
розрахованої як описано вище.
Податок на прибуток - Податок на прибуток за звітний період включає суму поточного податку розрахованого
за правилами податкового законодавства
Нарахування зобов'язань Компанії з податку на прибуток здійснюється з використанням ставок податку,
затверджених Податковим Кодексом України фактично встановлених на звітну дату.
Товарно-матеріальні запаси
Товарно-матеріальні запаси відображаються за найменшою з двох величин: собівартістю або ціною можливого
продажу. Витрати з транспортування матеріальних запасів від постачальників до складу Компанії включаються
до складу собівартості товарно-матеріальних запасів. Надані постачальниками знижки, які не є відшкодуванням
прямих, додаткових і ідентифікованих витрат по просуванню товарів постачальників, також включаються до
собівартості товарно-матеріальних запасів.
Ціна можливого продажу - це передбачувана ціна реалізації при здійсненні угоди на загальних умовах за
вирахуванням оцінених витрат на виконання робіт та здійснення реалізації.
Справедлива вартість - Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових
ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на звітну дату.
По вкладеннях в цінні папери, для яких активний ринок відсутній, справедлива вартість розраховується з
використанням інших методів оцінки фінансових інструментів. Такі методи оцінки включають використання
інформації про нещодавно здійснених на ринкових умовах угодах між обізнаними, зацікавленими здійснити
таку операцію незалежними один від одного сторонами, або даних про поточну ринкову вартість іншого
аналогічного за характером інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі визначення
ціни.
Фінансові активи
Інвестиції, які визнаються в обліку і вибувають з обліку в момент вчинення правочину, у разі якщо придбання
або продаж фінансового вкладення здійснюється у відповідності з договором, умови якого вимагають поставки
протягом строку, встановленого на відповідному ринку, і первісно оцінюються за справедливою вартістю мінус
транзакційні витрати, безпосередньо відносяться до угоди, за винятком фінансових активів, що відносяться до
категорії активів, які оцінюються за справедливою вартістю через прибутки або збитки, які спочатку
відображаються за справедливою вартістю.
Фінансові активи, Компанія класифікує згідно з МСФЗ 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка" які
визначаються за чотирма категоріями фінансових інструментів:
1.Фінансови активи або фінансові зобов'язання, враховані за справедливою вартістю через прибуток або
збиток: є фінансові активи, або фінансові зобов'язання, які придбані або викуплені з метою продажу або викупу
найближчим часом; або які є частиною портфеля ідентифікованих фінансових інструментів, керування якими
здійснюється спільно, і недавні операції з якими свідчать про тенденцію до отримання короткострокового
прибутку; або які є похідними за винятком похідних інструментів, що представляють собою договори
фінансової гарантії або класифіковані та ефективні інструменти хеджування, або ті, які після первісного
визнання визначені підприємством за справедливою вартістю через прибуток або збиток.
2.Інвестіціі, утримувані до погашення - непохідні фінансові активи з фіксованими або визначними платежами
та фіксованим строком погашення, які підприємство планує і може утримувати до погашення.
3.Позики і дебіторська заборгованість - непохідні фінансові активи з фіксованими або визначними платежами,
які не котируються на активному ринку, за винятком активів, які підприємство має намір продати негайно або в

найближчому майбутньому, які повинні бути класифіковані як призначені для торгівлі, а також активи, які
підприємство при первісному визнанні класифікує як обліковані за справедливою вартістю через прибуток і
збиток,або активів, класифікованих підприємством при первісному визнанні як наявні для продажу, або
активів, за якими власник може не відшкодувати значну частину своїх початкових інвестицій, за винятком
випадків, коли це відбувається через погіршення кредитоспроможності.
4.Фінансові активи, утримувані для продажу - непохідні фінансові активи, які класифікуються, як наявні для
продажу, та не класифікуються як: позики та дебіторська заборгованість, інвестиції, утримувані до погашення,
або фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток.
Віднесення фінансових активів до тієї чи іншої категорії залежить від їх особливостей і мети придбання і
відбувається в момент їх прийняття до обліку.
Метод ефективної процентної ставки - Метод ефективної процентної ставки використовується для розрахунку
амортизованої вартості фінансового активу та розподілу процентних доходів протягом відповідного періоду.
Ефективна процентна ставка являє собою ставку, що забезпечує дисконтування очікуваних майбутніх грошових
надходжень протягом очікуваного терміну дії фінансового активу або більш короткого терміну.
Доходи, що відносяться до боргових інструментів, відображаються за методом ефективної процентної ставки.
Первісне визнання та припинення визнання
Фінансові активи, що знаходяться в обліку Компанії та у сфері дії МСФЗ (IAS) 39, класифікуються за
відповідними групами при їх первісному визнанні. Всі угоди з купівлі або продажу фінансових активів, що
вимагають придбання активів в термін, встановлюваний законодавством або правилами, прийнятими на
певному ринку (торгівля на "стандартних умовах"), визнаються на дату укладення угоди, тобто на дату, коли
Компанія бере на себе зобов'язання купити або продати актив.
Первісне визнання фінансового активу здійснюється за їх справедливою вартістю з врахуванням витрат по
угоді безпосередньо віднесених на купівлю фінансового активу, за виключенням тих, які на момент первісного
визнання вирішено обліковувати за справедливою вартістю з віднесення її зміни на прибуток/збиток за період.
Витрати по нездійсненим угодам відносяться на витрати періоду.
Облік фінансових активів припиняється при закінченні прав на отримання грошового потоку від відповідного
фінансового актив, або при передачі Компанією всіх ризиків та вигод. Облік фінансових активів припиняється
при їх погашенні і при закінченні строку зобов'язань.
Подальша оцінка
Після первісного визнання всі фінансові активи що доступні для продажу оцінюються за справедливою
вартістю, за винятком тих, справедливу вартість яких неможливо достовірно визначити. Ці інструменти
обліковуються за собівартістю за вирахуванням витрат на укладання угоди та збитків від знецінення.
Всі утримувані до погашення активи оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу
ефективної процентної ставки. Всі ці фінансові інструменти переоцінюються з урахуванням зменшення їх
вартості.
Прибуток або збитки, що виникають в результаті змін справедливої вартості фінансових інструментів,
відображених через прибуток або збиток, відображаються у звіті про сукупний дохід. Різниці, що виникають у
зв'язку із змінами у справедливій вартості доступних для продажу фінансових інструментів, визнаються через
інший сукупний дохід, за винятком знецінення, яке визнається в звіті про фінансові результати.
Знецінення фінансових активів, дебіторської та іншої дебіторської заборгованості
На кожну звітну дату Компанія проводить аналіз дебіторської заборгованості та іншої дебіторської
заборгованості та фінансових активів на предмет наявності ознак їх знецінення. Збиток від знецінення
визнається за наявності об'єктивних даних, що свідчать про зменшення передбачуваних майбутніх грошових
потоків за даним активом у результаті однієї або кількох подій, що відбулися після прийняття фінансового
активу до обліку. Збиток від знецінення напряму зменшує балансову вартість фінансових активів та
дебіторської заборгованості за послуги страхування, іншої дебіторської заборгованості.
Знецінення дебіторської заборгованості за послуги страхування та іншої дебіторської заборгованості,
призводить до зниження балансової вартості якої здійснюється за рахунок створеного резерву. У разі якщо
дебіторська заборгованість за послуги страхування та інша дебіторська заборгованість є безнадійною, вона
списується за рахунок відповідного резерву. Отримані згодом відшкодування раніше списаних сум
відображаються за кредитом рахунка резерву, а сума отриманого по факту відшкодування - у складі інших
операційних доходів у звіті про фінансові результати.
Зміни в балансовій вартості рахунку резерву відображаються у звіті про фінансові результати. Якщо в
наступному періоді розмір збитку від знецінення зменшується, і таке зменшення може бути об'єктивно
прив'язано до події, яка мала місце після визнання знецінення, раніше відображений збиток від знецінення
відновлюється шляхом коригування в звіті про фінансові результати.
Для фінансових активів, які обліковуються за амортизованою вартістю, величина знецінення розраховується як
різниця між балансовою вартістю активу та поточною вартістю прогнозованих майбутніх грошових потоків,
дисконтованих з використанням ефективної ставки відсотка. При цьому балансова вартість фінансових
вкладень на дату відновлення знецінення не може перевищувати амортизовану вартість, яка була б відображена
у випадку, якщо б знецінення не визнавалося.
Товарно-матеріальні запаси

Товарно-матеріальні запаси відображаються за найменшою з двох величин: собівартістю або ціною можливого
продажу. Витрати з транспортування матеріальних запасів від постачальників до складу Компанії включаються
до складу собівартості товарно-матеріальних запасів. Надані постачальниками знижки, які не є відшкодуванням
прямих, додаткових і ідентифікованих витрат по просуванню товарів постачальників, також включаються до
собівартості товарно-матеріальних запасів.
Ціна можливого продажу - це передбачувана ціна реалізації при здійсненні угоди на загальних умовах за
вирахуванням оцінених витрат на виконання робіт та здійснення реалізації.
Визнання доходу від реалізації .
Доходи Компанії від реалізації послуг визнається за методом нарахування, що дає можливість здійснювати
контроль за своєчасною і повною сплатою послуг.
4. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ
Станом на 31.12.2015 року на балансі Товариства обліковуються нематеріальні активи первісною вартістю 21
тис. грн.
Знос нематеріальних активів станом на 31 грудня 2015 року складав 21 тис. грн., що відповідає даним
первинних документів та облікових регістрів.
5. ОСНОВНІ ЗАСОБИ
Станом на 31.12.2015 року на балансі обліковуються на балансі обліковуються основні засоби та інші
необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції первісною вартістю 110 286 тис. грн.
Сума нарахованого зносу основних засобів та інших необоротних матеріальних активів станом на 31 грудня
2015 року склала 59195 тис. грн.
6. ФІНАНСОВІ АКТИВИ ТА ГРОШОВІ КОШТИ
Компанія класифікує фінансові інструменти, які є у власності на звітну дату за наступними категоріями.
Станом на 31 грудня 2015 року на балансі Товариства обліковуються довгострокові фінансові інвестиції
в сумі 700 тис. грн., які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств.
За наслідками проведеного аудиту на підставі даних первинних документів, регістрів аналітичного та
синтетичного обліку встановлено, що станом на 31 грудня 2015 року на балансі Товариства не обліковуються
поточні фінансові інвестиції.
Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти включають кошти в банках на поточних рахунках.
В балансі Компанії грошові кошти на поточних рахунках та короткострокові депозити відображені наступним
чином (грн.):
На 31 грудня 2014 року
На 31 грудня 2015року
Зміни
(+,-)
Грошові кошти та Їх еквіваленти
в національній валюті
4079 4653
+574
Грошові кошти та Їх еквіваленти
в іноземній валюті
Разом 4079 4653
+574
7. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ, ЗАПАСИ
Дебіторська заборгованість з фіксованими або обумовленими платежами, що не котируються на активному
ринку, класифікуються як "дебіторська заборгованість за виданими авансами" та "інша поточна дебіторська
заборгованість" і обліковуються за справедливою вартістю за вирахуванням збитків від знецінення та сумнівної
заборгованості.
Дебіторська заборгованість за станом на 31 грудня 2014 та 2015 років представлені таким чином (тис. грн.):
На 31 грудня 2014 року
На 31 грудня 2015 року
Зміни
(+,-)
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги тис.грн. 2388 2305
--83
Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами, тис. грн. 1420 1772
+352
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом тис.грн 222 465
+243
Інша дебіторська заборгованість, тис. грн.
1834 1415
-419
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків тис.грн 575 678
+103
Всього
Балансова вартість дебіторської заборгованості дорівнює її справедливої вартості.
При визначенні погашення дебіторської заборгованості Компанія враховує будь-які зміни
кредитоспроможності дебітора за період з дати виникнення заборгованості та до звітної дати.
ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНІ ЗАПАСИ
Вартість товарно-матеріальних запасів Компанії за звітні дати 2014 та 2015 років суттєвою, складається з
матеріальних цінностей, що використовуються безпосередньо у її виробничий діяльності. Аналітичний облік

запасі ведеться у відомостях по кожному виду запасів окремо.
(тис. грн.)
Групи 31.12.2014 31.12.2015
Виробничі запаси
2632 3629
Незавершене виробництво
Готова продукція 243 436
товари
725 2348
Разом 3953 6656

353

243

8. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОПЕРАЦІЇ З ПОВЯЗАНИМИ ОСОБАМИ
Пов'язаними сторонами вважаються сторони, якщо одна сторона має можливість контролювати іншу сторону
або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових та операційних рішень іншою стороною.
Операції між пов'язаними сторонами - передбачають передачу ресурсів або зобов'язань, незалежно від
стягування плати.
Спільний контроль - зафіксоване угодою розподілення прав контролю.
Пов'язані сторони Компанії включають акціонерів, ключовий управлінський персонал, підприємства, які
мають спільних власників та перебувають під спільним контролем, підприємства, що перебувають під
контролем ключового управлінського персоналу, а також компанії, стосовно яких у Компанії є істотний вплив.
У таблиці представлені пов'язані сторони Компанії:
Акціонери, яким належить більше 10% акцій Резиденство Відсоток участі голосуючих акцій,%
Арапов Олег Володимирович
Резидент
13,1096
Школенко Борис Петрович
Резидент
32,5321
В 2015 році Компанія не здійснювала операцій з продажу та закупівлі товарів, робіт і послуг між пов'язаними
сторонами, які виходять за межі звичайної діяльності Компанії. Будь-яка заборгованість з пов'язаними
сторонами в балансі Компанії відсутня. За рік, що закінчився 31 грудня 2015 року, не має заборгованості за
сумами, що підлягають виплаті пов'язаним сторонам.
Оцінка можливої наявності проведення операцій з пов'язаними сторонами проводиться Компанією в кожному
фінансовому році за допомогою аналізу балансу відповідної пов'язаної сторони та стану ринку, на якому така
сторона веде діяльність.
Винагороди у формі акцій - не нараховувались та не отримувались.
9. КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Станом на 31 грудня 2014 року кредиторська заборгованість представлена наступним чином (тис. грн.):
На 31 грудня 2014 року
На 31 грудня 2015 року
Зміни
(+,-)
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 8936 7157
-1779
Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 270 178
-92
Кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці
411 445
34
Кредиторська заборгованість за одержаними авансами
439 83
-356
Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування
188 133
-55
Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками 21
280
259
Поточні зобов'язання за розрахунками із внутрішніх розрахунків 33
-33
Інші поточні зобов'язання 1814 6440
4626
Всього
12112 14716
2604
Станом на 31 грудня 2015 року Компанія не мала простроченої та сумнівної іншої
При визначенні погашення іншої кредиторської заборгованості Компанія на кожну звітну дату проводить
аналіз сум кредиторської заборгованості з вираховуванням термінів її обліку на балансі, та термінів позовної
давності за період з дати виникнення заборгованості та до звітної дати.
10. ДОХІД ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2015 рік, що закінчився 31 грудня,
представлений наступним чином:
за 2015 рік (тис. грн.)
Виручка , в т.ч.
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
36038
11. СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2014 рік, що закінчився 31 грудня, представлена
наступним чином:
2015 рік (тис. грн.)

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
28251
12. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ, ІНШІ ДОХОДИ
Величина інших операційних доходів Товариства, які обліковуються на окремих субрахунках рахунку 71
"Інший операційний доход", нарахованих за 2015 рік, склала 2116 тис. грн..
Величина інших фінансових доходів Товариства, нарахованих за 2015 рік, склала суму 16 тис.
Величина інших доходів Товариства, нарахованих за 2015 рік, склала суму 327 тис. грн.
13. АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ, ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ, ІНШІ ВИТРАТИ
Структура витрат Товариства за 2015 рік
Таблиця
Витрати діяльності Товариства Сума (тис. грн.)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 28251
Адміністративні витрати 7164
Витрати на збут
429
Інші операційні витрати 1426
Фінансові витрати 114
Інші витрати 507
Витрати з податку на прибуток Товариства від звичайної діяльності за 2014 рік склали суму 253 тис. грн.
14. ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ
З урахуванням доходів отриманих та витрат, понесених Товариством за 2015 рік, фінансовим результатом
діяльності Товариства став прибуток у розмірі 350 тис. грн.
15. УМОВНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Податкове законодавство та умови регулювання в Україні
Уряд України продовжує реформу економічної і комерційної інфраструктури в процесі переходу до ринкової
економіки. У результаті законодавство, що впливає на діяльність підприємств, продовжує швидко змінюватися.
Ці зміни характеризуються неясними формулюваннями, наявністю різних тлумачень і сформованою практикою
винесення довільних рішень з боку влади. Інтерпретація керівництвом такого законодавства стосовно
діяльності Компанії може бути оскаржена відповідними контролюючими органами. Зокрема, податкові органи
займають фіскальну позицію при інтерпретації законодавства і визначенні розміру податків, і в результаті,
можливо, що операції та діяльність, які раніше не оскаржувалися, будуть оскаржені. Отже, можуть бути
донараховані податки, штрафи і пені. Три роки, що передують звітному, є відкритими для перевірки
податковими органами.
Керівництво вважає, що Компанія нарахувала всі податки, що стосуються діяльності Компанії. У ситуаціях
невизначеності Компанія здійснила нарахування податкових зобов'язань, виходячи з оцінки керівництвом
імовірною величини відтоку ресурсів, які будуть потрібні для погашення таких зобов'язань. Керівництво
Компанії, ґрунтуючись на трактуванні податкового законодавства, вважає, що зобов'язання з податків
відображені в повному обсязі. Тим не менш, податкові та інші державні органи можуть по-іншому трактувати
положення чинного податкового законодавства, і відмінності в трактуванні можуть мати істотні наслідки.
16. ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
Фінансові активи та фінансові зобов'язання Компанії піддаються наступним фінансовим ризикам:ринковий
ризик, який включає ціну, відсоткову ставку та валютні ризики, кредитний ризик і ризик ліквідності.
Для того щоб обмежити вище зазначені ризики, при виборі фінансових інструментів політика Компанії
базується на високому рівні контролю з боку працівників Компанії з урахуванням вимог чинного
законодавства України. Компанія мінімізує ризики диверсифікацій свого інвестиційного портфелю, аналізує
фінансові активи перед їх покупкою і відстежує подальшу інформацію про ці активи, вкладаючи більшість
своїх інвестицій з високими рейтингами надійності.
17. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ
Після звітної дати (31 грудня 2015 року) не відбулося жодних подій, які справили б істотний вплив на
показники фінансової звітності Компанії та вимагають розкриття інформації в примітках до цієї фінансової
звітності.
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