Додаток 38
до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

Титульний аркуш
27.04.2021
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)
№ 3/РЗ
вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про
розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня
2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення)
Голова
Правлiння

Андрєєнков Володимир Євгенiйович

(посада)

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

(підпис)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2020 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIРМА ЕЛIПС"

2. Організаційно-правова форма .

Приватне акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної
особи.

19046619

4. Місцезнаходження .

67725 Одеська область Бiлгород-Днiстровський район с. Салгани вул.
Шабська, 1 Б

5. Міжміський код, телефон та факс.

050 4134844, 095 2733326 вiдсутнiй

6. Адреса електронної пошти.

info@ellips.com.ua

7. Дата та рішення наглядової ради
емітента, яким затверджено річну
інформацію, або дата та рішення Рішення загальних зборів акціонерів
загальних зборів акціонерів, яким протокол від 05.04.2021
затверджено річну інформацію емітента
(за наявності)
8. Найменування, ідентифікаційний код
юридичної особи, країна реєстрації
юридичної особи та номер свідоцтва про
включення
до
Реєстру
осіб,
уповноважених надавати інформаційні
послуги на фондовому ринку, особи, яка
здійснює діяльність з оприлюднення
регульованої
інформації
від
імені
учасника фондового ринку (у разі
здійснення оприлюднення).

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового
ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA

9. Найменування, ідентифікаційний код
юридичної особи, країна реєстрації
юридичної особи та номер свідоцтва про
включення до Реєстру осіб,
уповноважених надавати інформаційні
послуги на фондовому ринку, особи, яка
здійснює подання звітності та/або

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового
ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM

адміністративних даних до Національної
комісії з цінних паперів та фондового
ринку (у разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
безпосередньо).

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річну інформацію
розміщено на власному
веб-сайті учасника
фондового ринку

https://www.packgroup.com.ua/component/zoo/category
/richna-informatsiya-emitenta.html?Itemid=214
(URL-адреса

сторінки)

27.04.2021
(дата)

Зміст
Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента.

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.
4. Інформація щодо корпоративного секретаря.
5. Інформація про рейтингове агентство.
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.

X

7. Судові справи емітента.
8. Штрафні санкції щодо емітента.
9. Опис бізнесу.

X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників
емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):

X

1) інформація про органи управління;

X

2) інформація про посадових осіб емітента;

X

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;

X

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;

X

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам
емітента в разі їх звільнення;
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).

X

11. Звіт керівництва (звіт про управління):

X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;

X

2) інформація про розвиток емітента;

X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів
емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат
емітента:

X

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо
страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції
хеджування;

X

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків;

X

4) звіт про корпоративне управління:

X

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;

X

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс
корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

X

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством
вимоги;

X

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);

X

інформація про наглядову раду;

X

інформація про виконавчий орган;

X

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

X

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;

X

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних
зборах емітента;

X

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

X

повноваження посадових осіб емітента.

X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу
та/або класу належних їм акцій.

X

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим,
меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими
акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною
пороговому значенню пакета акцій.
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав
та обов'язків акціонерів (учасників).

X

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної
пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:

X

1) інформація про випуски акцій емітента;

X

2) інформація про облігації емітента;
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
4) інформація про похідні цінні папери емітента;
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого
емітента.
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка
розміру статутного капіталу такого емітента.

X

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність
отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

X

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за
якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами
обмеження таких прав передано іншій особі.
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.

X

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

X

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;

X

3) інформація про зобов'язання емітента;

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.

X

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
26. Інформація про вчинення значних правочинів.
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та
обставини, існування яких створює заінтересованість.
29. Річна фінансова звітність.

X

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової
звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).

X

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску
боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

32. Твердження щодо річної інформації.

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого
емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які
здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
протягом звітного періоду.

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. 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.
38. 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.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки.

X

Примітки : Рiчна звiтнiсть емiтента затверджена рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, у зв'язку iз вiдсутнiстю
Наглядової ради.
Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави
4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi" не включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" не включена до складу рiчної
iнформацiї, оскiльки емiтенту не належать акцiї (частки, паї) в iнших юридичних особах, якi перевищують 5
вiдсоткiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента,
оскiльки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звiтного року.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента"
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не
мав судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв
емiтента.
Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї щодо емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод
емiтент не мав штрафних санкцiй.
Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв
емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим
особам емiтента в разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу
II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" включена до
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами
цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту
1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв
емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента"
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика
щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї
хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi
та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс
корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi
законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення
про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави
4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента"
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента"
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на
загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту
1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi,
типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." не включена до складу рiчної iнформацiї
оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за
якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими
акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому
значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також
прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної
пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами
цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не
випускав облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї,
оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки
емiтент не випускав похiднi цiннi папери.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до
складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не придбавав власнi цiннi папери.
Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого
емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка
розмiру статутного капiталу такого емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi
необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних
паперiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу
за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких
прав передано iншiй особi" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки такi обмеження вiдсутнi.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" включена до складу
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю)" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" не включена до
складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна,
добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв
економiчної дiяльностi.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до складу рiчної iнформацiї,
оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або
виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами
цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та
обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту
5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Вiдомостi про аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту
фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску
боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками)
такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки така iнформацiя у
емiтента вiдсутня.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi
здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки така iнформацiя вiдсутня у
емiтента.
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала
протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї - на
кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної
iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою)
зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї - на
кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за
iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi
iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту " Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових
iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного
перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та
iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду
емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi
складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до
складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав
зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв " не включена до складу рiчної iнформацiї - на
кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних сертифiкатiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних сертифiкатiв.
Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного
перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН " не включена до складу рiчної
iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.
Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.
Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не
мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ФІРМА ЕЛІПС"

2. Скорочене найменування (за наявності).

ПРАТ "ФІРМА ЕЛІПС"

3. Дата проведення державної реєстрації

08.04.2011

4. Територія (область)

Одеська область

5. Статутний капітал (грн.)

1300000.00

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)

0.000

0.000
244

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
22.22

ВИРОБНИЦТВО ТАРИ З ПЛАСТМАС

22.29

ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ВИРОБІВ ІЗ ПЛАСТМАС

49.41

ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

10. Банки, що обслуговують емітента
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті

Фiлiя-Одеське обласне управлiння ПАТ "Ощадбанк"

2) МФО банку

328845

3) IBAN

UA273288450000002600430110177

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

ПАТ "МТБ Банк"

5) МФО банку

328168

6) IBAN

UA833281680000026003562031840

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних
підрозділів емітента:
1) найменування
2) місцезнаходження
3) опис

Структурний підрозділ Склад № 3
УКРАЇНА 07403 Київська область , м.Бровари вул. Базова,1
структурний підрозділ емітента, що знаходиться поза її місцезнаходженням
та надає послуги від імені емітента та здійснює представництво і захист
інтересів емітента.

18. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Органiзацiйна структура товариства складається з:
- Відділу виробництва;
- Відділу конструкторських розробок;
- Відділу якості;
- Відділу оптової торгівлі;
- Відділу логістики.
Змiни в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не
вiдбувались.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу у звiтному роцi
становила - 244 особи, у порiвняннi з минулим роком середньооблiкова чисельнiсть
штатних працiвникiв облiкового складу збільшилось на 16 осіб.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом
- 1 особа, у порiвняннi з минулим роком середня чисельнiсть позаштатних
працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом не змінилась.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня,
тижня) - 3 особи, у порiвняннi з минулим роком чисельнiсть працiвникiв, якi
працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) не змінилось.
Фонд оплати працi у звiтному роцi склав 36834,5 тис.грн., у порiвняннi з
попереднiм роком фонд оплати працi збiльшився на 4337,5 тис.грн. Збiльшення витрат
на оплату працi пов'язане iз збiльшенням розмiру заробiтної платнi робiтникам
товариства.
Кадрова полiтика товариства спрямована на ринковi умови господарювання. Головна її
мета полягає в забезпеченнi нинi i в майбутньому кожного робочого мiсця, кожної
посади персоналом вiдповiдних професiй та спецiальностей i належної квалiфiкацiї.
Досягнення кiнцевої мети кадрової полiтики Товариством передбачатє виконання таких
основних функцiй: розробка i корекцiя стратегiї формування та використання
трудового потенцiалу вiдповiдно до змiн в умовах господарювання; набiр та
формування необхiдних категорiй персоналу; пiдготовка персоналу до вiдповiдної
професiйної дiяльностi (виробничо-технiчне учнiвство, загальна професiйна
пiдготовка, пiдвищення квалiфiкацiї, просування на службi); оцiнка персоналу;
мотивацiя дотримання належного режиму трудової дiяльностi та високої
продуктивностi працi; постiйний монiторинг безпеки працi; забезпечення соцiальної
захищеностi персоналу товариства.

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

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами,
установами, тому інформація щодо суми вкладів, мети вкладів (отримання прибутку,
інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду
спільної діяльності відсутня.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб що мали місце протягом
звітного періоду, умови та результати цих пропозицій відсутні.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облікова політика на підприємстві здійснюється згідно чинного законодавства
України з питань бухгалтерського та податкового обліку. Відповідно до П(С)БО
встановлені такі принципи облікової політики: активи визначаються в обліку, якщо
існує можливість надходження підприємству економічних вигод; при передачі в
експлуатацію малоцінних необоротних активів передбачено нарахування 100% зносу з
віднесенням на витрати операційної діяльності; дебіторська заборгованість
визначається активом, якщо існує можливість одержання підприємством майбутніх
економічних вигод і може бути вірогідно визначена її сума; зобов'язання
визначаються, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність
зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення; витрати
відображаються одночасно зі зменшенням активу або збільшенням зобов'язань; поточна
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, включається до підсумку балансу
за чистою реалізаційною вартістю; величина резерву сумнівних боргів визначається
за абсолютною сумою сумнівної заборгованості. Основні засоби відображені за
фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження і
виготовлення, з врахуванням сум декількох обов'язкових дооцінок, які були
проведені за рішенням КМУ, починаючи з 1992р., проведеної реконструкції та
модернізації. Запаси обліковуються за середньовзвішеною вартістю. Аналітичний
облік руху запасів здійснювати у бухгалтерії - у кількісному та сумовому виміру;
на складах - у кількісному виміру. Поточна дебіторська заборгованість та
кредиторська заборгованість відображається за реальною вартістю. Величина резерву
сумнівних боргів визначається за абсолютною сумою сумнівної заборгованості.
Поточні зобов'язання визначаються за сумою погашення. Витрати відображаються у
балансі одночасно із зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Фінансові
інвестиції відсутні. Фінансова звітність надана за формою суб'єкта малого
підприємництва.

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;
Основним видом діяльності Товариства виготовлення тари з пластмас: вироби для
косметології, фармацевтичної та харчової промисловості.
За рахунок реалізації продукції товариством отримано дохід (виручка) у розмірі
191738,8 тис.грн.(з них дохід від транспортних послуг складає 312,7 тис.грн, і
дохід від реалізації продукції – 191426,1 тис.грн.), у тому числі обсяги
виробництва у натуральному та грошовому виразі складає 191738,8 тис.грн.(259111,3
тис.шт.), середньореалізаційні ціни 0,74 грн за 1 одиницю товару.
Товариство експортує свою продукці. Перспективнiсть реалізації продукції залежiть
вiд полипшення фiнансвого стану країни та подалання фiнансової кризи. Залежнiсть
вiд сезонних змiн - Товариство має залежність вiд сезонних змiн. Про основнi ринки
збуту та основних клiєнтiв - основними клiєнтами Товариства є юридичнi та фiзичнi
особи, якi мають потрiбнiсть у продукції яку реалізує Товариство. Основнi ризики в
дiяльностi емiтента: - Прострочка оплати клiєнтами за товари що виробляє
Товариство. - Загальноекономiчнi (рiзка змiна законодавства у сферi оподаткування,
гiперiнфляцiя, змiна нормативiв та правовiдносин , рiзке коливання цiн на
енергоносiї та матерiали, пiдвищення вiдсоткiв по кредитам), стихiйнi лиха
(землетрус, пожежа тощо), якi можуть змiнити термiни виконня робiт та iншi форс-

мажорнi обставини, якi можуть бути визнанi такими на пiдставi чинного
законодавства. - Ризик пов'язаний iз загальною економiчною та полiтичною ситуацiєю
в країнi й навiть у свiтi, зростанням цiн на ресурси, загальноринковим падiнням їх
на всi активи, змiни процентної ставки, падiння загальноринкових цiн, iнфляцiї. Ризик пов'язаний iз фiнансовим станом конкретного клiента. - Ризик лiквiдностi
пов'язаний з можливою затримкою реалiзацiї продукції на ринку. - Галузевий ризик
пов'язаний зi змiною стану справ у окремiй галузi економiки. - Ризик зменшення
ресурсiв, попиту на продукцiю. - Фiнансовий ризик - це ризик, пов'язанний з
нерентабельнiстю або банкрутством. Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту
своєї дiяльностi - Своєчасне планування та створення необхiдних резервiв i запасiв
матерiальних, фiнансових i часових ресурсiв. Цi методи особливо важливi в умовах
дефiциту фiнансових ресурсiв, що спостерiгається в Українi. Мають формуватися
обсяги та структура матерiальних резервiв i запасiв на непередбачуванi витрати,
резервуватися кошти на покриття випадкових витрат, пов'язаних з експлуатацiєю
обладнання, змiнами природних умов, поведiнкою персоналу. Квалiфiковане
вiдпрацювання договорiв i контрактiв, своєчасне вiдпрацювання в них прав та
обов'язкiв сторiн в умовах можливих негативних подiй i конфлiктних ситуацiй.
Заходи емiтента щодо розширення виробництва та ринкiв збуту - Товариство проводить
заходи щодо розширення ринкiв збуту. Галузь виробництва, в якiй здiйснює
дiяльнiсть пiдприємство практично не развивається iз-за низької
платiжоспроможностi юридичних та фізичних осіб. Про канали збуту й методи продажу,
якi використовує емiтент - физичнi та юридичнi особи згiдно договорiв, у
залежностi вiд ринкових цiн. Про джерела сировини, їх доступнiсть та динамiку цiн
- юридични особи згiдно договорiв, у залежностi вiд ринкових цiн. Iнформацiя про
особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент
- особливостей немає. Рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв, його
положення на ринку - В звiтному роцi товариство не спрямовувало грошови кошти на
дослiдження та розробки. Iнформацiя про конкуренцiю в галузi - конкурентами
Товариства є пiдприємства та органiзацiї, якi виробляють таку саму продукцію.
Основні конкуренти: Фірма "КВОТА", ТОВ Днепрфінком, ТОВ ЛАКШЕРІ ПАЙП. Про
особливостi продукцiї (послуг) емiтента - ПЕТ при виготовленні ПЕТ-флаконів.
ПЕТ-флакони користуються попитом, тому що мають ряд особливостей. Отже - ПЕТ матеріал прозорий (виграє в порівнянні з поліетиленом), міцний.
- У порівнянні з ПВХ, який може бути прозорим, виробництво ПЕТ є екологічним.
Тобто видув матеріалу відбувається повітрям під тиском.
- При фарбуванні ПЕТ має яскравий глянсовий ефект, якого немає ні у ПЕ, ні у ПВХ.
У порівнянні з ПП, фарбування таке ж яскраве, але технологія литва (ПП) дорожча. А
видув ПП-флаконів не отримав широкого застосування. (Ми тут не розглядаємо
екструзійний видув ПП-флаконів).
- При виготовленні ПЕТ-флаконів процес підрозділяється на 2 стадії. 1-я стадія виготовлення преформи, тобто заготовки певної ваги і стандарти горловини. 2-я
стадія - видув повітрям під тиском. При такому двохстадійному процесі істотно
знижуються витрати на виготовлення нових прес-форм.
Властивості ПЕТ-тари
Переваги ПЕТ численні. Звичайна півлітрова ПЕТ-пляшка важить близько 28 г, в той
час як стандартна пляшка того ж обсягу, зроблена зі скла, може важити близько 350
р ПЕТ абсолютно прозорий, пляшка, виготовлена з цього матеріалу, виглядає чистою,
привабливою, природна прозорість матеріалу робить його ідеальним для розливу
газованої води. Крім того, ПЕТ можна забарвити, наприклад, в зелений або
коричневий колір, для того, щоб зовнішній вигляд продукції максимально відповідав
запитам споживачів. Використання пластикових пляшок допомагає усунути такий
неприємний ефект, як бій тари при транспортуванні, властивий склотару, при цьому
ПЕТ, як і скло, чудово (і повністю) переробляється.
Перспективнi плани розвитку емiтента - прогнози та плани, по сутi, вже розглянутi
в попереднiх роздiлах опису бiзнесу. На жаль, в iснуючих умовах господарювання, до
того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевненi прогнози й
детальнi плани. Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та
матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання - Є
постачальник, який займав би бiльше 10%- ПП "Крістал Гласс". Дiяльнiсть
пiдприємства здiйснюється вiдповiдно до законодавства України про охорону
навколишнього середовища. Нiякi дiє товариства, пов'язанi з виробництвом та
науковими дослiдженнями, не мали суттєвого впливу на навколишнє середовище та не
зашкоджували йому.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
За останні п'ять років Товариством здійснюється оновлення сучасним обладненням.

У 2016 році придбано (оновлено) активів на загальну суму 14985 тис.грн. Вибуло
(списано) активів на загальну суму 143 тис.грн. Відчуження активів не
здійснювалось.
У 2017 році придбано (оновлено) активів на загальну суму 15121 тис.грн. Вибуло
(списано) активів на загальну суму 48 тис.грн. Відчуження активів не
здійснювалось.
У 2018 році придбано (оновлено) активів на загальну суму 7087,6 тис.грн.
Відчуження активів не здійснювалось.
У 2019 році придбано (оновлено) активів на загальну суму 27156,7 тис.грн.
Відчуження активів не здійснювалось.
У 2020 році придбано (оновлено) активів на загальну суму 30154,6 тис.грн.
Відчуження активів не здійснювалось.
Товариство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його
господарською діяльністю, тому їх опис включаючи суттєві умови придбання або
інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування відсутні.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того,
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів
підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних
засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених,
опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване
зростання виробничих потужностей після її завершення
Облiк руху основних засобiв Товариства ведеться згiдно Положення (стандарту)
бухгалтерського облiку №7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнiстерства
фiнансiв України вiд 27.04.2000 року, №92 Аналiтичний та синтетичний облiк
основних засобiв Товариства ведеться вiдповiдно вiдповiдно до вимог чинного
законодавства України. Синтетичнi рахунки заведенi у вiдповiдностi до Iнструкцiї
"Про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку" вiд 30.11.1999 року №291.
Облiк основних засобiв ведеться на рахунку №10 "Основнi засоби". Нарахування зносу
по основним засобам проводиться за прямолінійним методом. Термiни користування
основними засобами: будiвлями i спорудами в середньому 60-80 рокiв, машинами i
обладнаннями - 5-8 рокiв, транспортними засобами - 5-10 рокiв. Товариство
користується основними засобами на таких умовах: використання засобiв здiйснюється
за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi Товариства.
Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного року - 121006,9 тис.грн.,
ступiнь їх зносу - 46,9%, сума нарахованого зносу на кiнець звiтного перiоду 56744,1 тис.грн. Змiни у вартостi основних засобiв обумовленi їх надходженням та
списанням. Значні правочини емітента щодо власних основних засобів, включаючи
об'єкти оренди у звітному періоді не здійснювались. Обмежень на використання майна
Емiтента немає. Виробничi потужностi в цiлому задовiльняють потреби пiдприємства,
ступiнь використання обладнання в середньому складає 60-70 %. Спосiб утримання
активiв полягає в тому, що активи пiдприємства щорiчно iнвентаризуються, їх
вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства. Мiсцезнаходження основних засобiв
вiдповiдає фактичнiй адресi пiдприємства. На думку Емiтента екологiчнi питання не
позначаються на використаннi активiв пiдприємства. На даний час Товариство не
визначилося щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення
основних засобiв, так як такi плани потребують значних грошових вкладень та
залучення кредитних ресурсiв, вартiсть яких є високою.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
На дiяльнiсть Товариства впливають такi фактори як низька платiжоспроможнiсть
населення, нестабильнiсть дiючого законодавства, високi ставки податкiв
вiдсутность ринку збуту, зрiст цiн на паливно-мастильнi матерiали та iнше. Для
галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть Емiтент характерен високий ступень
конкуренцiї збоку iнших виробникiв та низька конкурентоспроможнiсть. Крiм того,
iстотними проблемами, що мають великий вплив на виробництво є недосконала
законодавча полiтика, що часто змiнює свiй напрямок, економiчнi обмеження, високi
ставки податкiв. Також погано впливає на розвиток виробництва велика кiлькiсть
контролюючих органiв, що дуже ускладнює отримання дозволiв. Складнiсть отримання
банкiвських кредитiв. Це стосується не тiльки нашого товариства, а й багатьох
пiдприємств галузi.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента

Полiтика фiнансування роботи - госпрозрахунок, самофiнансування та бережливе
використання оборотних коштiв. Обрана Емiтентом полiтика фiнансування дiяльностi
базується на власних коштах, кредитування, є факторами що визначають джерела
фiнансування дiяльностi Емiтента. Обсяг робочого капiталу оптимально забезпечує
поточнi виробничi потреби Емiтента - у перiоди збiльшення потреби в обiгових
коштах можливе залучення додаткових коштiв, та, навпаки, при зниженнi потреби
кошти, що звiльняються з обiгу, можуть бути використанi для iнших цiлей. Одним зi
шляхiв покращення лiквiдностi може бути збiльшення частки власних обiгових коштiв
у джерелах формування обiгових коштiв. Iншим засобом пiдвищення лiквiдностi є
спрямування частки обiгових активiв безпосередньо на погашення боргiв при умовi
незмiнностi власних обiгових коштiв.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Укладених але невиконаних договорів (контрактів) на кінець звітного року немає,
тому інформація щодо очікуваних прибутків відсутня.

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)
Дiяльнiсть Товариства, здiйснюється на засадах самофiнансування в умовах
зростаючої конкуренцiї.
Робочого капiталу для поточних потреб пiдприємства достатньо. Вжитi жорсткi
заходи щодо скорочення затратної частини дiяльностi Товариства.
Вирiшення проблеми пiдвищення фiнансової стiйкостi i лiквiдностi пiдприємства та
збiльшення наявностi власних коштiв можливо перш за все за рахунок подальшого
збiльшення обсягу виробництва, забезпечення реалiзацiї продукції та одержати
пiдвiшений розмiр прибутку.
Основними шляхами пiдвищення фiнансової стiйкостi (лiквiдностi) пiдприємства за
оцiнками фахiвцiв емiтента є:
- пiдвищення ефективностi використання основних фондiв пiдприємства;
- пiдвищення iнтенсивностi використання оборотних активiв пiдприємства;
- пiдвищення продуктивностi працi;
- подальше збiльшення обсягiв виробництва продукцiї;
- виробництво тiльки продукцiї, яка має стiйкий попит;
- зниження матерiальних операцiйних витрат.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на
дослідження та розробку за звітний рік
Товариство постіно вивчається зовнішні дослідження стосовно потреб у виробництві
тари (флаконів, баночок, контейнерів, вакуумні диспенсери, укупорочні засоби) для
косметичної, фармацевтичної та харчової промисловості. Спераючить на ці
дослідження Товариство постіно здійснює розробку нових сучасних флаконів, баночок,
контейнерів, вакуумні диспенсери, укупорочні засоби) для косметичної,
фармацевтичної та харчової промисловості. У звітному періоді Товариством витрачено
199,9 тис.грн. на розробну нової сучасної продукції.

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
За звiтний перiод незвичайних та виняткових подiй у фiнансово-господарьськiй
дiяльностi Товариства, якi б суттєво вплинули на розмiр доходу вiд операцiйної
дiяльностi - не вiдбувалось. Фiнансування здiйснюється за рахунок власних коштiв.
Показник (тис.грн.)
Чистий доход вiд
реалiзацiї продукцiї
Чистий прибуток
Власний капiтал

2020р.

2019р.

2018р.

191738,8
33921,2
109648,6

162281,5
20259,1
83227,4

155106,7
15281,5
68229,7

IV. Інформація про органи управління
Орган управління

Загальні збори акціонерів

Виконавчий орган
РевізІна комісія

Структура
Персональний склад
Вiдповiдно до ст. 34 Закону України "Про акцiонернi
товариства" у загальних зборах акціонерного товариства
можуть брати участь особи, включенi до перелiку
акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх
представники.
Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних
Акціонери, що зареєструвались, згідно переліку акціонерів, які мають право участі у
зборах, складається станом на 24 годину за три робочих
загальних зборах акціонерного товариства, наданий ПАТ "НДУ" на дату визначену
дні до дня проведення таких зборiв у порядку,
Наглядовою радою.
встановленому законодавством про депозитарну систему
України.
Акціонери включені до перелiку акціонерів, які мають
право участі у загальних зборах акціонерного товариства,
наданий ПАТ "НДУ" на дату визначену Наглядовою
радою.
Голова Правлiння Андрєєнков Володимир Євгенiйович
Правління обирається у кількості 2 осіб
Генеральний директор, член Правлiння Андреєнков Олександр Євгенiйович
Ревізор одноосібний орган
Ревiзор Хохлов Володимир Євгенович

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
Найменування підприємства,
Дата набуття
ідентифікаційний код
повноважень та термін,
юридичної особи та посада,
на який обрано
яку займав
(призначено)

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік
народже
ння

Освіта

Стаж
роботи
(років)

2

3

4

5

6

7

8

Голова Правлiння

Андрєєнков Володимир
Євгенiйович

1953

Вища

46

ПРАТ "ФIРМА ЕЛIПС"
19046619
Директор

05.04.2016 строком на 5
рокiв

№
з/п

Посада

1
1

1. Розмiр виплаченої виногороди у звiтному перiодi дорівнює (заробітна плата згідно штатного розкладу товариства) - 236120,00 грн. Винагороду в будь-якiй iншiй формi не
отримував.
2. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Опис 3. Загальний стаж роботи (років) - 46.
4. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: голова правлiння ПРАТ "ФIРМА ЕЛIПС".
5. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
6. Персональних змін, щодо посадової особи у звітному періоді не відбувалось.
2

Генеральний директор,
член Правлiння

Андреєнков Олександр
Євгенiйович

1956

Вища

45

ПРАТ "ФIРМА ЕЛIПС"
19046619
заступник голови правлiння

05.04.2016 строком на 5
рокiв

1. Посадова особа, у звітному періоді, за виконання посадових обов'язків, згідно умов договору, винагороду, в тому числi у натуральнiй формi не отримує.
2. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.
3. Загальний стаж роботи (років) - 45.
Опис
4. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор ПРАТ "ФIРМА ЕЛIПС".
5. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
6. Персональних змін, щодо посадової особи у звітному періоді не відбувалось.
3

Ревiзор

Хохлов Володимир Євгенович

1951

Вища

48

ПРАТ "ФIРМА ЕЛIПС"
19046619
Iнженер

05.04.2016 строком на 5
рокiв

1. Посадова особа, у звітному періоді, за виконання посадових обов'язків, згідно умов договору, винагороду, в тому числi у натуральнiй формi не отримує.
2. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Опис 3. Загальний стаж роботи (років) - 48.
4. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний iнженер ПРАТ "ФIРМА ЕЛIПС".
5. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.

6. Персональних змін, щодо посадової особи у звітному періоді не відбувалось.
4

Головний бухгалтер

Чабан Свiтлана Вiкторiвна

1965

Вища

33

ПРАТ "ФIРМА ЕЛIПС"
19046619
головний бухгалтер

01.04.2011 не визначено

1. Розмiр виплаченої виногороди у звiтному перiодi дорівнює (заробітна плата згідно штатного розкладу товариства) - 438409,76 грн. Винагороду в будь-якiй iншiй формi не
отримував.
2. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Опис 3. Загальний стаж роботи (років) - 33.
4. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер ПРАТ "ФIРМА ЕЛIПС" .
5. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
6. Персональних змін, щодо посадової особи у звітному періоді не відбувалось.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Кількість за видами акцій

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

Голова Правлiння

Андрєєнков Володимир Євгенiйович

90

45

90

0

Генеральний директор, член
Правлiння

Андреєнков Олександр Євгенiйович

60

30

60

0

Ревiзор

Хохлов Володимир Євгенович

50

25

50

0

Головний бухгалтер

Чабан Свiтлана Вiкторiвна

0

0

0

0

прості іменні

Привілейовані
іменні

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

Ідентифікаційний код
юридичної особи
засновника та/або
учасника

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

Місцезнаходження

0.000000000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

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

Андрєєнков Володимир Євгенiйович

45.000000000000

Андреєнков Олександр Євгенiйович

30.000000000000

Хохлов Володимир Євгенович

25.000000000000
Усього

100.000000000000

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.
Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента в цілому залежать від загального економічного стану країни,
поліпшення платоспроможності як підприємств, тому на даний час керівництво не має змоги прогнозувати
вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства більш, ніж на 12 місяців від звітної дати.
Об'єктивними факторами, що визначають ступiнь ризику та безпосередньо впливають на дiяльнiсть Товариства, є
законодавчi i нормативно-правовi акти, якi регулюють господарську i пiдприємницьку дiяльнiсть Товариства,
бюджетна, фiнансово-кредитна та податкова системи країни, дiї органiв влади та дiї економiчних контрагентiв.
В наступному році Товариство планує займатись основними видами діяльності, а саме виробництвом тари з
пластмас.
Найголовнішими параметрами, які визначають конкурентоспроможність і ефективність роботи Товариства в
ринкових умовах, є швидкість, якість виробництва, цінова політика, номенклатура продукції, що виробляє
підприємство.
Для подальшого розвитку підприємства Товариство планує вжити наступні заходи:
- здійснювати пошук інвестицій для фінансування оновлення та розширення виробництва;
- здійснювати перепідготовку, навчання та залучення кваліфікованих спеціалістів;
- створити беззбитковий механізм управління;
- проводити роботу акціонерного товариства відповідно до чинного законодавства "Про акціонерні товариства" та
" Цінні папери і фондовий ринок".
Для поліпшення фінансового стану на підприємстві планується застосувати:
- підвищення ефективності використання основних фондів підприємства;
- підвищення інтенсивності використання оборотних активів підприємства;
- ефективне використання та управління обіговими коштами;
- подальше збільшення обсягів реалізації продукції;
- зниження матеріальних операційних витрат;
- розширення ринку збуту продукції.

2. Інформація про розвиток емітента.
Зборами учасників було прийнято рішення про створення Закритого акціонерного товариства "ФІРМА ЕЛІПС",
16.09.1993 року було здійснено державну реєстрацію Товариства. Згідно вимог Закону України "Про акціонерні
товариства" та прийнятого рішенням загальними зборами акціонерів від 08.04.2011р. найменування Закритого
акціонерного товариства "ФІРМА ЕЛІПС" змінено на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІРМА
ЕЛІПС", затверджено Статут Товариства шляхом викладення у новiй редакцiї.
Товариство проводить аналіз ринку, де здійснює свою діяльність, динаміки попиту з боку основних споживачів,
обсягу продажів та цін у конкуруючих компаній. Це дозволяє зрозуміти поточне положення емітента на ринку,
його сильні та слабкі сторони, а також негативні й позитивні зовнішні фактори, які можуть вплинути на діяльність
Товариства. Найближчим часом Товариство проведе аналіз змін у законодавстві, з метою оцінки ймовірності
різкого падіння цін на ринках, на яких здійснює свою діяльність емітент, а також росту цін на ресурси, що
використовуються, у тому числі трудові.
У цілому, план розвитку Товариства спрямований на вирішення наступних проблем:
- визначення конкретних напрямків діяльності Товариства, цільових ринків і місця Товариства на цих ринках;
- формулювання довгострокових та короткострокових цілей Товариства, стратегії й тактики їх досягнення,
визначення осіб, відповідальних за реалізацію стратегії;
- визначення складу продукції, які будуть запропоновані споживачам, оцінка витрат з їхнього виготовлення та
реалізації;
- оцінка фінансового становища Товариства й відповідності наявних матеріальних і фінансових ресурсів
можливостям досягнення поставлених цілей, визначення потреби в капіталі та коштах;
- визначення складу маркетингових заходів щодо вивчення ринку, реклами, ціноутворення, стимулювання
продажів, каналів збуту тощо;
- передбачення труднощів, які можуть перешкодити практичному виконанню плану й визначення шляхів
мінімізації або запобігання виникнення таких труднощів.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо
похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів,
зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента
У звітному році не було укладання деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітента,
що могло би вплинути на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у
тому числі політика щодо страхування кожного основного виду
прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
В зв'язку з непередбачуваністю та неефективністю фінансового ринку України, загальна програма управлінського
персоналу щодо управління фінансовими ризиками зосереджена і спрямована на зменшення їх потенційного
негативного впливу на фінансовий стан Товариства. Операції хеджування Товариством у звітному періоді не
застосовувались.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові ризики
виникає в процесі звичайної діяльності Товариства. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним
із ризиків.
Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти,
дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:
"
ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання,ринковий ризик
складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
"
ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності
(дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за
більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
"
кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань
контрагентами (дебіторами).
Ринковий ризик
Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть
знецінити інструмент. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися
внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту
або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Товариство не
піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки немає кредитів.
Ризик втрати ліквідності
Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження
встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Товариство
здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів,
які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових
коштів від операційної діяльності.
Кредитний ризик
Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде
здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється.
Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити
заборгованість. Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний
ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування
ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.
Товариство не використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності.

4. Звіт про корпоративне управління:
1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог
чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління.
Відповідно до вимог ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу)
корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.
Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІРМА ЕЛІПС" кодекс
корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного
управління, яким керується емітент, не наводиться.

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних
осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно
вирішив застосовувати
Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування
перелічених кодексів. Крім того, акції ПРАТ "ФІРМА ЕЛІПС" на фондових біржах не зареєстровані, Товариство не
є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не
наводяться.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
Принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним
законодавством України та Статутом ПРАТ "ФІРМА ЕЛІПС". Будь-яка інша практика корпоративного управління
у товаристві не застосовується.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного
управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї
частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного
управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі
якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу
корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому
пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Емітент не має власного кодексу корпоративного управлення та не користується кодексами корпоративного
управління інших підприємств, установ, організацій тому не має відхилень вiд положень кодексу корпоративного
управління.

3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )
Вид загальних зборів

Річні
X

Позачергові

24.04.2020
Дата проведення
100
Кворум зборів
Опис Черговi загальнi збори акцiонерiв Товариства були скликанi та вiдбулись 24.04.2020 року, кворум
загальних зборiв акцiонерiв 100%.
Порядок денний загальних зборiв Товариства затверджено Правлiнням Товариства. Пропозицiї та змiни до
перелiку питань порядку денного зборiв Товариства з боку акцiонерiв не надходили. Позачерговi збори у
звiтному перiодi не скликались та не проводились.
Перелiк питань, що розглядався та опис прийнятих на загальних зборах рiшень з питань порядку денного:
1. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшень про припинення їх повноважень.
Прийнято рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у кiлькостi двох осiб:
Голова лiчильної комiсiї - Чабан Свiтлана Вiкторiвна,
Член лiчильної комiсiї - Дiдiк Марина Вiкторiвна
Припинити повноваження лiчильної комiсiї по закiнченню позачергових загальних зборiв.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв.
Прийнято рiшення: Обрати: Головою загальних зборiв акцiонерiв Андрєєнкова Володимира Євгенiйовича,
Секретарем зборiв - Дiдiк Марину Вiкторiвну
3. Затвердження регламенту та порядку голосування загальних зборiв, порядку та способу засвiдчення
бюлетенiв для голосування на загальних зборах.
Прийнято рiшення: Затвердити наступний регламент проведення загальних зборiв:
- доповiдi - до 10 хв.
- виступи - до 5 хв.
Голосування проводити послiдовно пiсля розгляду кожного питання включеного до порядку денного
загальних зборiв. Голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями.
Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з перелiку питань, що
виносяться на голосування.
Для прискорення ходу зборiв дозволяється розглядати наступне питання порядку денного без оголошення
результатiв попереднього, окрiм пов'язаних питань.
Нiхто з учасникiв зборiв не може виступити без згоди голови зборiв. Голова зборiв може перервати
виступаючого, якщо час його виступ перевищує затверджений регламент.
Будь-який акцiонер може взяти участь у виступах, зауваженнях, уточненнях тiльки з того питання, яке
обговорюється.
Хiд загальних зборiв або розгляд окремого питання за рiшенням iнiцiаторiв загальних зборiв чи самих
зборiв може фiксуватися технiчними засобами, вiдповiднi записи яких додаються до протоколу загальних
зборiв.
Бюлетенi для голосування, виданi акцiонеру (представнику акцiонера) за результатами проведеної
реєстрацiї, засвiдчуються пiдписом Голови Реєстрацiйної кoмiciї та вiдбитком печатки Товариства.
Вiдбитком печатки засвiдчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. Бюлетень повинен бути
засвiдчений акцiонером (представником акцiонера) iз зазначенням прiзвища, iменi та по батьковi
акцiонера (представника акцiонера) або найменування юридичної особи у разi, якщо вона є акцiонером. У
разi, якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, сторiнки бюлетеня нумеруються. При
цьому кожен аркуш пiдписується акцiонером. У разi вiдсутностi таких реквiзитiв i пiдпису бюлетень
вважається недiйсним. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у разi, якщо вiн вiдрiзняється вiд
офiцiйно виготовленого Товариством зразка.
4. Розгляд звiту Правлiння Товариства за 2019 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду;
затвердження заходiв за результатами такого розгляду.
Прийнято рiшення: Затвердити звiт Правлiння Товариства за 2019 рiк. За наслiдками розгляду звiту
виконавчого органу за 2019 рiк - роботу виконавчого органу Товариства у звiтному перiодi визнати
задовiльною. Прийняти рiшення за результатами такого розгляду та затвердити основнi напрямки
дiяльностi Товариства, перспективи розвитку та основнi заходи на 2020 рiк.
5. Розгляд звiту Ревiзора Товариства за 2019 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду; затвердження
заходiв за результатами такого розгляду.
Прийнято рiшення: Затвердити звiт та висновки Ревiзора Товариства за 2019 року. За наслiдками розгляду
звiту та висновкiв Ревiзора за 2019 рiк - роботу Ревiзора Товариства у звiтному перiодi визнати
задовiльною. Прийняти рiшення за результатами такого розгляду та затвердити основнi заходи дiяльностi
Ревiзора на 2020 рiк.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2019 рiк.
Прийнято рiшення: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2019 рiк.
7. Розподiл прибутку, прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та їх розмiр з урахуванням вимог
законодавства України.
Прийнято рiшення: 7 500 000 грн. прибутку, отриманого за результатами звiтного року, спрямувати на
виплату дивiдендiв, 12 759 153, 84 грн. - на розвиток дiяльностi Товариства.
Враховуючи невиплату дивiдендiв акцiонерам у 2019 роцi за результатами дiяльностi 2018 року у сумi
5000000,00 грн, виплатити всю суму дивiдендiв у 2020 роцi.

8. Визначення основних напрямiв дiяльностi акцiонерного товариства на 2020 рiк.
Прийнято рiшення: Затвердити запропонованi основнi напрями дiяльностi товариства на 2020 рiк.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, якi можуть вчинятись
Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.
Прийнято рiшення: Прийняти рiшення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних
правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого
рiшення, а саме :
1. Розглянути питання щодо отримання кредиту в ПАТ "МТБ БАНК" (мiсцезнаходження: 68003, Одеська
область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28, код ЭДРПОУ 21650966, далi - Банк) на суму не бiльш нiж
500 000 тис. доларiв чи еквiвалент цiєї суми у євро або в гривнi по курсу НБУ на дату отримання кредиту
на умовах узгоджених з Банком та передачi в заставу Банку майна (виробниче обладнання), що належать
ПрАТ "Фiрма Елiпс", далi - Товариство, на правi власностi.
2. Розглянути питання щодо надання повноважень Директору Товариства, на пiдписання кредитного
договору, договорiв застави, що будуть укладенi мiж Товариством та ПАТ "МТБ БАНК", та iнших
документiв, необхiдних для отримання кредиту в ПАТ "МТБ БАНК".
3. Розглянути питання щодо звернення Товариства до Андреєнкова В. Є., Андреєнкова О.Є., Хохлова В.Є.
з клопотанням надати власну поруку в забезпечення виконання Товариством зобов'язань перед Банком.
10. Внесення змiн до Статуту Товариства.
Прийнято рiшення: Внести змiни до Статуту Товариства та затвердити його у новiй редакцiї.
11. Обрання уповноваженої особи на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства та проведення
державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту.
Прийнято рiшення: Призначити Директора товариства Андреєнкова О. Є. особою, вiдповiдальною за
пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства та проведення державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту.
Питання порядку денного усi розглянутi, у викладенiй у ньому послiдовностi прийнято рiшення 100%
голосiв "ЗА", якi зареєструвались для участi в загальних зборах.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у
звітному році ?
Так
X

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
Акціонери
Депозитарна установа
Інше
данні відсутні

Ні
X
X

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх
загальних зборах у звітному році (за наявності контролю) ?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих
X
акцій
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у
звітному році?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше
данні відсутні
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році ?
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
данні відсутні

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Наглядова рада
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10
і більше відсотків голосуючих акцій товариства
Інше (зазначити) данні відсутні

Ні
X
X
X

данні відсутні

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення : Черговi збори у

звiтному перiодi скликані та проведені.
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликались та не проводились.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)
Персональний склад наглядової ради
данні відсутні

Незалежний член
наглядової ради
Так*
Ні*
X

Функціональні обов'язки члена наглядової ради
данні відсутні

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :
Згідно вимог абзацу 2 пункту 2 статі 51 розділу VIII Закону України "Про акціонерні товариства" - у приватних
акціонерних товариствах з кількістю акціонерів 10 і більше осіб створення наглядової ради є обов'язковим.
З моменту створення Товариства та до теперішнього часу кількість акціонерів Товариства становить менш ніж 10
осіб. Загальними зборами акціонерів Товариства не приймалось рішення про створення Наглядової ради.
Повноваження Наглядової ради, згідно чинної редакції Статут, віднесені до повноважень Правління Товариства та
загальних зборів акціонерів.
Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність
наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:
данні відсутні
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)
Так
Ні
З питань аудиту
X
З питань призначень
X
З винагород
X
Інші (запишіть)
данні відсутні

Персональний склад комітетів
данні відсутні
данні відсутні
данні відсутні
данні відсутні

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:
данні відсутні
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
данні відсутні
Оцінка роботи
наглядової ради

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
данні відсутні

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (запишіть) данні відсутні
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
X
документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена
X
наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
X
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не
X
було обрано нового члена
Інше (запишіть) данні відсутні

Як 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
У товаристві відсутня Наглядова рада

Ні
X
X
X
X

Інформація про виконавчий орган
Склад виконавчого органу
Персональний склад виконавчого органу
Голова Правління Андрєєнков Володимир
Євгенійович.

Функціональні обов'язки
Функціональні обов'язки, а також інші питання його діяльності
визначаються чинним законодавством, Статутом, Положенням
про Правління.
Функціональні обов'язки, а також інші питання його діяльності
Генеральний директор, член Правління Андреєнков
визначаються чинним законодавством, Статутом, Положенням
Олександр Євгенійович
про Правління.
Чи проведені засідання
виконавчого органу:
загальний опис прийнятих на
них рішень;
інформація про результати
роботи виконавчого органу;
визначення, як діяльність
виконавчого органу
зумовила зміни у фінансовогосподарській діяльності
товариства.

Протягом звiтного перiоду вiдбулись засiдання Правління на яких приймалися
вiдповiднi рішення:
Дата засідання 04.02.2020 року. Опис прийнятих рішень:
- Звернутися до Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОФАУДИТ" для
здійснення аудиторської перевірки фінансової звітності ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІРМА ЕЛІПС" за 2019 рік.
Дата засідання 05.03.2020 року. Опис прийнятих рішень:
- Скликати річні загальні збори акціонерів Товариства.
- Затвердити наступні дату, час початку та місце проведення річних загальних
зборів акціонерів, час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у
загальних зборах:
Дата проведення - 24 квітня 2020 року;
Час початку проведення - 15:00 год.;
Місце проведення - Україна, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с.
Салгани, вул. Шабська, буд. 1 Б, 2-й поверх, кабінет № 1.
Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 14:00;
Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 14:50.
- Для реєстрації та участі в загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати
паспорт або інший документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів паспорт або інший документ, що посвідчує особу і довіреність на право участі та
голосування, оформлену і видану відповідно до законодавства України.
- Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами,
які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною
установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку порядку.
- Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства
може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних
зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням
щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування,
представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій
розсуд.
- Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на
загальних зборах декільком своїм представникам.
- Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника
на загальних зборах Товариства.
- Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не
виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав
довіреність, замість свого представника.
- Визначити датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
річних загальних зборах акціонерів Товариства - 17 квітня 2020 року. Директору
Товариства - Андреєнкову О. Є. здійснити всі необхідні дії для отримання
Товариством переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних
зборах акціонерів Товариства, складеного станом на 17 квітня 2020 року у особи,
що здійснює облік цінних паперів Товариства у Національній депозитарній
системі України, а саме у Центрального депозитарія - ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ
УКРАЇНИ".
- Затвердити запропонований проект порядку денного та проекти рішень з
питань проекту порядку денного, що виносяться на голосування загальних
зборів акціонерів Товариства та порядок ознайомлення з документами,
необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного.
Призначити Директора Товариства Андреєнкова Олександра Євгенійовича

посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з
документами.
- Затвердити порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного в день проведення загальних зборів
акціонерів ПрАТ "ФІРМА ЕЛІПС".
- Визначити датою складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені
про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства - 06 березня 2020
року.
- Директору Товариства Андреєнкову О. Є. здійснити всі необхідні дії для
отримання Товариством переліку акціонерів для надсилання акціонерам
товариства повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства,
складеного станом на 06 березня 2020 року у особи, що здійснює облік цінних
паперів Товариства у Національній депозитарній системі України, а саме у
Центрального депозитарія - ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ".
- Письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів,
призначених на 24 квітня 2020 року, з проектом порядку денного та проектом
рішень (Додаток №1 до Протоколу) надіслати поштою кожному акціонеру
Товариства, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку,
встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 06
березня 2020 року, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних
загальних зборів акціонерів Товариства; розмістити на власному веб-сайті
інформацію, передбачену частиною третьою статті 35 Закону; розмістити
повідомлення про проведення загальних зборів у загальнодоступній
інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку.
- Директору Товариства Андреєнкову О. Є. здійснити всі необхідні дії, щодо
надсилання письмового повідомлення акціонерам Товариства; розміщення на
власному веб-сайті інформації про проведення загальних зборів; розміщення
відповідного повідомлення у загальнодоступній інформаційній базі даних
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; розміщення на
власному веб-сайті інформації про загальну кількість акцій та голосуючих акцій
станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах (у тому числі загальну кількість окремо за кожним типом акцій
у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами
акцій).
- Затвердити форму та текст повідомлення про проведення загальних зборів
Товариства.
- Затвердити реєстраційну комісію для проведення реєстрації акціонерів, які
прибудуть для участі у річних загальних зборах Товариства, призначених на 24
квітня 2020 року, у наступному складі: Дідік Марина Вікторівна; Чабан Світлана
Вікторівна.
- Затвердити запропоновані форму і текст бюлетеня (бюлетенів) для
голосування.
Дата засідання 27.03.2020 року. Опис прийнятих рішень:
- Виплатити нецільову матеріальну допомогу допомогу шістдесят двом
працівникам ПрАТ "Фірма Еліпс" згідно наданих заяв. Директору
О.Є.Андреєнкову встановити суму виплати нецільової матеріальної допомоги
від 500,00 грн. до 2 000,00 грн. та наказом по підприємству видати
розпорядження про виплату нецільової матеріальної допомоги шістдесят двом
працівникам ПрАТ "Фірма Еліпс"
Дата засідання 30.03.2020 року. Опис прийнятих рішень:
- Заключити контракт з німецьким підприємством Nissei ASB GmbH на суму 90
000,00 євро та згідно з цим контрактом придбати наступне обладнання:
Комплект пресс-форм на 12 гнізд для виробництва ПЕТ- флаконів 50 мл., 1
одиниця вартістю 90 000,00 євро. Передплатити 30 % від суми контракту, а
останню суму у розмірі 70 % перерахувати за два тижні до відвантаження
обладнання з заводу.
- Виплатити нецільову матеріальну допомогу допомогу шістдесят двом
працівникам ПрАТ "Фірма Еліпс" згідно наданих заяв. Директору
О.Є.Андреєнкову встановити суму виплати нецільової матеріальної допомоги
від 500,00 грн. до 2 000,00 грн. та наказом по підприємству видати
розпорядження про виплату нецільової матеріальної допомоги шістдесят двом
працівникам ПрАТ "Фірма Еліпс"
Дата засідання 31.03.2020 року. Опис прийнятих рішень:
- Виплатити нецільову матеріальну допомогу допомогу шістдесят шости

працівникам ПрАТ "Фірма Еліпс" згідно наданих заяв. Директору
О.Є.Андреєнкову встановити суму виплати нецільової матеріальної допомоги
від 500,00 грн. до 2 000,00 грн. та наказом по підприємству видати
розпорядження про виплату нецільової матеріальної допомоги шістдесят шости
працівникам ПрАТ "Фірма Еліпс"
Дата засідання 01.04.2020 року. Опис прийнятих рішень:
- Виплатити нецільову матеріальну допомогу допомогу тридцяти трьом
працівникам ПрАТ "Фірма Еліпс" згідно наданих заяв. Директору
О.Є.Андреєнкову встановити суму виплати нецільової матеріальної допомоги
від 500,00 грн. до 2 000,00 грн. та наказом по підприємству видати
розпорядження про виплату нецільової матеріальної допомоги тридцяти трьом
працівникам ПрАТ "Фірма Еліпс"
Дата засідання 02.04.2020 року. Опис прийнятих рішень:
- Виплатити нецільову матеріальну допомогу допомогу сімом працівникам
ПрАТ "Фірма Еліпс" згідно наданих заяв. Директору О.Є.Андреєнкову
встановити суму виплати нецільової матеріальної допомоги від 500,00 грн. до 2
000,00 грн. та наказом по підприємству видати розпорядження про виплату
нецільової матеріальної допомоги сімом працівникам ПрАТ "Фірма Еліпс"
Дата засідання 06.04.2020 року. Опис прийнятих рішень:
- Затвердити наступний порядок денний загальних зборів акціонерів Товариства:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії, прийняття рішень про
припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Затвердження регламенту та порядку голосування загальних зборів, порядку
та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.
4. Розгляд звіту Правління Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за
наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.
5. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за
наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
7. Розподіл прибутку, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з
урахуванням вимог законодавства України.
8. Визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства на 2020
рік.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів,
якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати
прийняття такого рiшення.
10. Внесення змін до Статуту Товариства.
11. Обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту
Товариства та проведення державної реєстрації нової редакції Статуту.
- Обрати тимчасову лічильну комісію у кількості двох осіб: Голова лічильної
комісії Чабан Світлана Вікторівна, Член лічильної комісії - Дідік Марина
Вікторівна
- Затвердити порядок ознайомлення з формою бюлетеня для голосування, під час
підготовки до загальних зборів. Призначити посадову особу, відповідальну за
порядок ознайомлення акціонерів з документами: Директор ПрАТ "ФІРМА
ЕЛІПС" - Андреєнков Олександр Євгенійович.
- Затвердити річну інформацію Товариства за 2019 рік.
- Провести загальні збори Товариства із дотримінням усіх необхідних
запобіжних заходів, а саме:
- Забезпечити соціальну дистанцію між усіма присутніми в приміщенні для
проведення зборів не менше ніж 2 метри з усіх боків; дотримуватись
встановленої норми перебування в приміщенні максимум одного відвідувача на
10 кв. метрів площі. За можливості - провести загальні збори на відкритому
повітрі.
- Забезпечити наявність хірургічних масок та одноразових рукавичок як засобів
індивідуального захисту для всіх присутніх у приміщенні, де мають відбутится
загальні збори;
- Забезпечити наявність дезинфікуючого засобу на вході у приміщення;
здійснювати регулярне провітрювання та вологе прибирання приміщень із
застосуванням дезінфікуючих засобів.
Відповідальним за дотримання запобіжних заходів призначити Директора ПрАТ
"ФІРМА ЕЛІПС" - Андреєнкова Олександра Євгенійовича.
Дата засідання 24.04.2020 року. Опис прийнятих рішень:
- Встановити 14 травня 2020 року - датою складення переліку осіб, які мають

право на отримання дивідендів, за акціями ПрАТ "Фірма Еліпс". Затвердити
строки виплати дивідендів акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ФІРМА ЕЛІПС", нарахованих у 2020 році за результатами
діяльності Товариства за 2019 рік, в період з 20.05.2020 року по 24.10.2020 року.
Порядок виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам, а саме: дивiденди
пропорцiйними частинами розподiлити всім особам, що мають право на
отримання дивідендів. Виплату дивiдендiв провести усiєю сумою в повному
обсязi, шляхом перерахування грошових коштiв на картковi рахунки акцiонерiв.
Перерахувати дивіденди за 2020 рік на карткові рахунки акціонерів ПрАТ
"Фірма Еліпс" з урахуванням сплати НДФЛ (5%) та військового збору (1,5%) у
такому розмір.
Дата засідання 17.07.2020 року. Опис прийнятих рішень:
- Провести виплати по дівідендам, нарахованим у 2019 роцi за результатами
дiяльностi Товариства за 2018 рiк та виплат по дивідендам, нарахованим у 2020
році за результатами діяльності Товариства за 2019 рік частинами впродовж
2021 року.
Дата засідання 20.10.2020 року. Опис прийнятих рішень:
- Ввести у штатний розклад з 02.11.2020 року нову штатну одиницю директор
виконавчий, якому будуть підпорядковані усі структурні підрозділи, відділи,
служби та дільниці у межах підприємства ПрАТ "Фірма Еліпс". Директору
виконавчому надаються функції контролю та ефективної організації роботи у
межах підприємства, але без права підпису на фінансових документах, та
документах звітності для зовнішніх користувачів, а саме до Державної
Фіскальної служби, Національного Депозитарію, Фондового центру та інших
установ, що потребують підпису посадової особи.
- Розробити посадову інструкцію для директора виконавчого з урахуванням
потреб підприємства, Статутом підприємства та чинним законодавством
України та окреслити коло зобов'язань директора виконавчого. Контроль за
виконанням покласти на Директора Товариства Андреєнкова Олександра
Євгенійовича.
- Внести зміни до Уставу Товариства під час наступних загальних зборів
акціонерів у зв'язку з з рестуктурізацією штатного розкладу та введенням нової
штатної одиниці директор виконавчий.
Дата засідання 26.10.2020 року. Опис прийнятих рішень:
- з 30.10.2020 року посаду "Директор", яку займає Андреєнков Олександр
Єввгенійович на посаду "Генеральний директор" зі збереженням усіх
повноважень Андреєнкова Олександра Євгенійовича. У зв'язку з цим ввести
зміни у штатний розклад та підпорядкувати директора виконавчого
генеральному директору.
- Внести зміни у Статуті підприємства під час чергових загальних зборів
акціонерів у назві посади "Директор" на назву "Генеральний директор" зі
збереженням усіх повноважень.
Дата засідання 04.11.2020 року. Опис прийнятих рішень:
- Звернутися до АТ "Ощадбанк", щодо укладання договору відновлюваної
кредитної лінії та отримання кредиту.
- Андреєнкову Олександру Євгенійовичу виступити фінансовим поручителем за
зобов'язаннями ПрАТ "Фірма Еліпс" перед АТ "Ощадбанк".
- Надати повноваження Директору ПрАТ "Фірма Еліпс" - Андреєнкову
Олександру Євгенійовичу на визначення на власний розсуд всіх умов
кредитування та укладення з АТ "Ощадбанк" договору відновлюваної кредитної
лінії, інших договорів, документів, необхідних для кредитування/внесення змін
до умов кредитування в АТ "Ощадбанк".
Дата засідання 29.12.2020 року. Опис прийнятих рішень:
- Виплату частини дивiдендiв у розмiрi 2012500,00 грн., нарахованих у 2020 роцi
за результатами дiяльностi Товариства за 2019 рiк перенести на 2021 рiк.
Iнших негайних питань, якi б вимагали скликання засiдання Правління
Товариства, у звiтному перiодi не виникало.
Згідно вимог підпункту 4 пункту 3 глави 4 розділу III Положення про розкриття
інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР
№2826 від 03.12.2013 р., із змінами та доповненнями, Виконавчий орган
приватного акціонерного товариства не зобов'язаний готувати інформацію про
свою діяльність, у тому числі надавати інформацію про результати роботи

Оцінка роботи виконавчого
органу

виконавчого органу та аналіз діяльності виконавчого органу, включаючи
зазначення того, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансовогосподарській діяльності Товариства.
Згідно вимог підпункту 4 пункту 3 глави 4 розділу III Положення про розкриття
інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від
03.12.2013 р., із змінами та доповненнями, Виконавчий орган приватного
акціонерного товариства не зобов'язаний готувати інформацію про свою
діяльність, у тому числі здійснювати оцінку своєї діяльності.

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, яке
здійснює управління поточною діяльністю Товариства.
До складу Правління Товариства входять:
Голова Правління - Андрєєнков Володимир Євгенійович. Обран на посаду загальними зборами акціонерів
05.04.2016 року.
Член Правління (Генеральний директор) - Андреєнков Олександр Євгенійович. Обран на посаду загальними
зборами акціонерів 05.04.2016 року.
Згідно рішення Правління від 26.10.2020 року, у зв'язку з рестуктурізацією штатного розкладу та введенні нової
штатної одиниці переіменувати з 30.10.2020 року посаду "Директор", яку займає Андреєнков Олександр
Єввгенійович на посаду "Генеральний директор".

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітента
Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:
Документ, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в
Товаристві не розроблено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються
різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:
- бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка
дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу,
підтвердження і простежування).
Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління Товариством.
Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. У процесі звичайної діяльності
Товариства можуть виникнути фінансові ризики.
Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти,
дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:
- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання,
ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту)
обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш
низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами
(дебіторами).
Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:
- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.
У Товаристві служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Керівництво приймає рішення
з мінімазації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси для досягнення
поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабiльного i ефективного функцiонування товариства,
дотримання внутрiшньогосподарської полiтики, збереження та рацiональне використання активiв товариства,
запобiгання та викриття фальсифiкацiй, помилок, точнiсть i повнота бухгалтерських записiв, своєчасна пiдготовка
надiйної фiнансової iнформацiї.
Окремого Положення про "Системи внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емітента" Товариство немає.
Менеджмент приймає рішення з мінімазації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи
наявні ресурси.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так,
створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, введено посаду ревізора
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох
років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні
Не належить до
Наглядова
Виконавчий
збори
компетенції
рада
орган
акціонерів
жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності
Ні
Ні
Так
Ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Ні
Ні
Так
Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або
Так
Ні
Ні
Ні
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови та
Так
Ні
Ні
Ні
членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови та
Ні
Ні
Ні
Так
членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови та
Так
Ні
Ні
Ні
членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та
Так
Ні
Ні
Ні
членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та
Ні
Ні
Ні
Так
членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів виконавчого
Так
Ні
Ні
Ні
органу
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій
Так
Ні
Ні
Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
Так
Ні
Ні
Ні
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Ні
Ні
Так
Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує
Ні
Ні
Ні
Так
конфлікт інтересів
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу
приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства?
(так/ні ) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт
інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею
осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?
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 порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
данні відсутні

Так
X

Ні
X

X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформація
оприлюднюється в
загальнодоступній
інформаційній базі
даних
Інформація
Національної
Документи
Інформація
Копії
розміщуєтьс
комісії з цінних
надаються для
розповсюд
документів
я на
Інформація про діяльність
паперів та
ознайомлення
жується на
надаються
власному
акціонерного товариства
фондового ринку
безпосередньо
загальних
на запит
веб-сайті
про ринок цінних
в акціонерному
зборах
акціонера акціонерного
паперів або через
товаристві
товариства
особу, яка
провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої

інформації від
імені учасників
фондового ринку
Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про акціонерів, які
володіють 5 відсотків та
більше голосуючих акцій
Інформація про склад органів
управління товариства
Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів
фінансової звітності? (так/ні) Ні
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором
(аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора ( аудиторської фірми ) ?
Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Інше (зазначити) Рішення прийнято Правлінням Товариства, згідно чинної редакції Статут, обрання
аудиторської фірми для проведення аудиторської перевірки віднесено до повноважень
Правління Товариства.
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку востаннє?
Так
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10
відсотками голосуючих акцій
Інше (запишіть) данні відсутні

Ні
X
X
X
X

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета
акцій емітента
Ідентифікаційний код згідно з
Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських
Повне найменування юридичної особи формувань (для юридичної особи
Розмір частки
власника (власників) або прізвище, ім'я, по
- резидента), код/номер з
акціонера (власника)
№ з/п
батькові (за наявності) фізичної особи - власника торговельного, банківського чи
(у відсотках до
(власників) значного пакета акцій
судового реєстру, реєстраційного статутного капіталу)
посвідчення місцевого органу
влади іноземної держави про
реєстрацію юридичної особи (для
юридичної особи - нерезидента)
1
2
3
4
1
Андрєєнков Володимир Євгенiйович
д/в
45
2
Андреєнков Олександр Євгенiйович
д/в
30
3
Хохлов Володимир Євгенович
д/в
25

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
Загальна кількість
акцій

Кількість акцій з
обмеженнями

1

2

200

0

Опис

Підстава виникнення обмеження
3
Обмеження прав акціонерів (їх представників) на
участь в загальних зборах акціонерів відсутні.

Дата
виникнення
обмеження
4
13.10.2014

Відповідно до даних переліку акціонерів Товариства, наданого ПАТ "НДУ", загальна
кількість голосуючих акцій ПРАТ "ФІРМА ЕЛІПС" складає 200 штук, що становить 100%
від загальної кількості акцій Товариств.

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Відповідно п. 15 ст. 2 Закону України "Про акціонерні товариства" - посадові особи органів акціонерного
товариства - фізичні особи - голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор
акціонерного товариства, а також голова та члени іншого органу товариства, якщо утворення такого органу
передбачено статутом товариства.
Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства посадовими особами є: Голова та член правління (Директор)
Товариства, Ревізор.
Згідно Статуту Товариства призначення та припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства:
Правління обирається у кількості 2 осіб за рішенням загальних зборів акціонерів строком на 5 років.
Членом Правління товариства є Директор за посадою, який обирається зі складу членів Правління Загальним
зборами.
Головою та членами Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є
членом Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.
Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Голови правління за його відсутності, має всі повноваження
Голови правління, передбачені законодавством України, цим Статутом та Положенням про Правління, в тому
числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та
організаціях. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним
кодексом України.
Згідно Статуту Товариства обрання та припинення повноважень Ревізора Товариства:
Членом Ревізійної комісії (Ревізор) може бути лише фізична особа. Член Ревізійної комісії (Ревізор) не може бути
одночасно членом виконавчого органу Товариства.
Ревізійна комісія (Ревізор) обираються строком на 5 (п'ять) років. Кількісний склад Ревізійної комісії
встановлюють загальні збори акціонерів.
Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії
(Ревізора). Повноваження членів Ревізійної комісії (Ревізора) можуть бути достроково припинені Загальними
зборами з одночасним припиненням договору у разі:
1) незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами за підсумками роботи за рік;
2) невиконання або неналежного виконання членами Ревізійної комісії (Ревізором) своїх обов'язків.
Без рішення Загальних зборів повноваження членів Ревізійної комісії (Ревізора) з одночасним припиненням
договору припиняються:
1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні - повноваження
припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви;
2) у разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я - повноваження припиняються з дати одержання
Товариства письмової заяви або, у разі неможливості підписання членом Ревізійної комісії (Ревізором) такої заяви,
документа від медичної установи;
3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає
можливість виконання обов'язків - повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи
рішенням суду;
4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим - повноваження
припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством
встановлює такий факт.

9) повноваження посадових осіб емітента
Відповідно до чинної редакції Статуту та Положень Товариства:
До повноважень Правління належать:
- розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства ;
- розробка поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх
реалізації;
- затвердження планів роботи Правління;
- складання та надання річних звітів Товариства на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- укладення та виконання колективного договору;
- призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління;
- прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, в тому числі визначення розмірів їхньої
винагороди;
- розробка штатного розкладу та затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства.
- затвердження внутрішніх положень,;
- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення
пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів, якщо інше не встановлено статутом
товариства;
- затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства
та у випадках, встановлених цим Законом;
- призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з
внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних
виплат;
- здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його
діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс)
корпоративного управління товариства;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених цим Законом;
- обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами
поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким
аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного
аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати
дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Законом України "Про акціонерні
товариства";
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів
відповідно до частини першої статті 35 Законом України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у
загальних зборах відповідно до статті 34 Законом України "Про акціонерні товариства";
- вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів
товариства;
- визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань
або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься
з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65-1 Законом України "Про акціонерні товариства";
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Правління згідно із статутом акціонерного
товариства.
До повноважень Голова правління належить:
1)
без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм
власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах;
2)
приймати рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його
предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
3)
укладати значні правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від
10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
4)
укладати значні правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від
25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, на підставі рішення
Загальних зборів;
5)
вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії; підписувати будь-які
договори та зовнішньоекономічні контракти; здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначених
Статутом, рішеннями Загальних зборів та Положенням про Правління;

6)
представляти Товариство у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності та фізичними
особами як на території України, так і за її межами;
7)
видавати від імені Товариства довіреності та зобов'язання;
8)
розпоряджатися коштами та майном Товариства, в межах, визначених Статутом, рішеннями Загальних
зборів;
9)
відкривати та закривати рахунки у банківських установах у будь-якій валюті, з правом розпорядчого
підпису за ними;
10)
наймати та звільняти працівників Товариства, в тому числі керівників та головних бухгалтерів філій,
представництв, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного
законодавства України, Статуту та актів внутрішнього регулювання Товариства;
11)
в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання
всіма працівниками Товариства, включаючи філії, представництва та відділення;
12)
встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного
законодавства, затверджувати організаційну структуру Товариства, штатний розклад Товариства та штатні
розклади філій, представництв, визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства;
13)
підписувати колективний договір;
14)
приймати участь в Загальних зборах;
15)
затверджувати посадові інструкції працівників Товариства;
16)
заохочувати працівників Товариства за результатами їх трудової діяльності та накладати стягнення за
порушення у відповідності з чинним законодавством;
17)
організаційно забезпечувати скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів;
18)
вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі
документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма
правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або
частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду,
оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення
відповідних дій іншій особі;
19)
виносити у встановленому порядку на розгляд Загальних зборів питання, пов'язані з діяльністю
Товариства;
До повноважень Директора належить:
- без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції,
визначеної Статутом.
- розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рішеннями загальних зборів та
Правління.
- відкривати рахунки у банківських установах.
- підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких
прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень Статуту.
- в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками
Товариства.
- здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним
законодавством та внутрішніми документами Товариства.
До повноважень Ревізора належить:
контролює дотримання Товариством законодавства України;
розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам;
щонайменше раз на рік виносить на розгляд Загальних зборів звіт та висновок про результати перевірки
фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього
(звітного) року;
вносить на Загальні збори або Правлінню пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції
Ревізійної комісії (Ревізора), які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства.
Ревізійна комісія (Ревізор) має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати
скликання позачергових Загальних зборів. Голова Ревізійної комісії (Ревізор) має право бути присутніми на
Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Голова Ревізійної комісії (Ревізор) має право брати участь у засіданнях Правління у випадках, передбачених
чинним законодавством України, Статутом або внутрішніми положеннями товариства.
Ревізійна комісія (Ревізор) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами
фінансового року. Голова правління забезпечує Ревізійній комісії (Ревізору) доступ до інформації в межах,
передбачених Статутом та/або Положенням про Ревізійну комісію (Ревізора).
Товариство забезпечує доступ Ревізійній комісії (Ревізору) до інформації в межах, що визначаються Положенням
про Ревізійну комісію (Ревізора), затвердженим Загальними зборами.

10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації,
зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації,
зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту.
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ
щодо інформації, наведеної в
ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІРМА ЕЛІПС"
за період з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року
Власникам цінних паперів, керівництву ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІРМА ЕЛІПС", для
подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Звiт незалежного аудитора з надання обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї, наведеної вiдповiдно до вимог
пунктiв 5 - 9 частини 3 статтi 401 закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" в Звiтi про корпоративне
управлiння ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІРМА ЕЛІПС" (далі - ПРАТ "ФІРМА ЕЛІПС"),
за перiод з 01 сiчня 2020 року по 31 грудня 2020 року, який подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку при розкриттi iнформацiї Товариством та призначається для акцiонерiв та керiвництва ПРАТ
"ФІРМА ЕЛІПС" складено за результатами виконання завдання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ" у вiдповiдностi до Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та
аудиторську діяльність" вiд 31.12.2017 року № 2258-VIII та Мiжнародним стандартом завдань з надання
впевненостi (далi - МСЗНВ) 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом
iсторичної фiнансової інформації"
Предмет завдання
Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної
відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті
про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІРМА ЕЛІПС" (надалі
інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, й включає:
"
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
"
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
"
інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах
емітента;
"
опис порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
"
опис повноважень посадових осіб ПРАТ "ФІРМА ЕЛІПС".
Застосовні критерії
Аудиторами зазначені критерії, за допомогою яких був оцінений або виміряний предмет перевірки, для того щоб
визначені користувачі могли зрозуміти основу для висновку аудитора.
Критеріями для оцінки предмета завдання, і подання інформації, наведеної в Звіті про корпоративне управління
ПРАТ "ФІРМА ЕЛІПС" за 2020 рік є застосовані вимоги пунктів 5-9 Закону України № 3480 "Про цінні папери та
фондовий ринок" частини 3 статті 401 та "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" №
2826 в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього
Положення.
Визначені вищезазначені критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління,
що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому
ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до
вимог статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".
Властивi обмеження
Вважаємо доречним зазначити, що цей Звiт про надання впевненостi щодо iнформацiї, наведеної в Звiтi про
корпоративне управлiння ПРАТ "ФІРМА ЕЛІПС" за 2020 рiк не стосується майбутнiх перiодiв внаслiдок ризику
того, що iнформацiя щодо корпоративного управлiння Товариством може змiнитись по об'єктивним або
суб'єктивним обставинам.
Конкретна мета
Вiдповiдно до дiючого законодавства акцiонернi товариства складають Звiт про корпоративне управлiння за 2020
рiк та розкривають iнформацiю у цьому звiтi у вiдповiдностi з встановленими критерiями. Такими критерiями є
вимоги статей 40 "Регулярна iнформацiя про емiтента" та 401 "Звiт керiвництва" Закону України "Про цiннi папери
та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року №3480-IV(зi змiнами та доповненнями).
Вiдносна вiдповiдальнiсть
Управлiнський персонал ПРАТ "ФІРМА ЕЛІПС" вiдповiдає за Звiт про корпоративне управлiння, аудитор
вiдповiдає за оцiнювання цього Звiту про корпоративне управлiння стосовно застосовних критерiїв i незалежне
надання висновку щодо iнформацiї про предмет завдання, а саме: висловити думку стосовно iнформацiї, зазначеної

у пунктах 5 - 9 частини 3 ст. 401 Закону, що мiститься у Звiтi про корпоративне управлiння емiтента за 2020 рiк та
перевiрити iнформацiю, зазначену в пунктах 1-4 цiєї статтi.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями Товариства
Управлiнський персонал ПРАТ "ФІРМА ЕЛІПС" несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання
iнформацiї, наведеної в Звiтi про корпоративне управлiння вiдповiдно до встановлених критерiїв та за таку систему
внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання
iнформацiї в Звiтi про корпоративне управлiння, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або
помилки.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом формування
iнформацiї в Звiтi про корпоративне управлiння Товариства. Вiдповiдно до законодавства України (статтi 7 закону
України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть") посадовi особи ПРАТ "ФІРМА ЕЛІПС"
несуть вiдповiдальнiсть за повноту i достовiрнiсть документiв та iншої iнформацiї, що були наданi Аудитору для
виконання цього завдання.
Вiдповiдальнiсть аудитора за виконання завдання з надання обгрунтованої впевненості
Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про
корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та
складання звіту аудитора, що містить нашу думку.
Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання
впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення
можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як
обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї
інформації Звіту про корпоративне управління.
Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, аудитор використовує професійне
судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.
Окрім того, аудитор:
"
ідентифікує та оцінює ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління
внаслідок шахрайства чи помилки, розробляє та виконує аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та
отримує аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для думки. Ризик
невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки,
оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування
заходами внутрішнього контролю;
"
отримує розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для
розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності
системи внутрішнього контролю;
"
оцінює прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським
персоналом;
"
оцінює загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з
розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події,
що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Практикуючий фахівець
повідомляє тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час
проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під
час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були
виявлені;
"
ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні
етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано
вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних
заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями,
практикуючий фахівець визначив ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання
впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті,
які є ключовими питаннями виконання такого завдання.
Ми несемо вiдповiдальнiсть за формування нашого висновку, який грунтується на аудиторських доказах,
отриманих до дати цього звiту внаслiдок дослiдження зокрема, але не виключно, таких джерел як: протоколiв
загальних зборiв акцiонерiв, протоколiв Наглядової ради, засiдань Правлiння, внутрiшнiх регламентiв щодо
призначення та звiльнення посадових осiб, трудовi угоди (контракти) з посадовими особами ПРАТ "ФІРМА
ЕЛІПС", данi депозитарiю про склад акцiонерiв.
Застосовнi вимоги контролю якостi
Прийняття та процес виконання цього завдання здiйснювалося з врахуванням полiтик та процедур системи
контролю якостi, якi розроблено ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ"

вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарту контролю якостi 1 "Контроль якостi для фiрм, що виконують аудити
та огляди фiнансової звiтностi, а також iншi завдання з надання впевненостi i супутнi послуги". Метою створення
та пiдтримання системи контролю якостi ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПРОФАУДИТ" є отримання достатньої впевненостi у тому, що сама фiрма та її персонал дiють вiдповiдно до
професiйних стандартiв, законодавчих i регуляторних вимог та звiти, якi надаються фiрмою або партнерами iз
завдання, вiдповiдають обставинам.
Дотримання вимог незалежностi та iнших етичних вимог
Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненостi вiдповiдно до МСЗНВ 3000. Нашу вiдповiдальнiсть
згiдно з цим стандартом викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за виконання завдання з надання
обгрунтованої впевненостi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до ПРАТ "ФІРМА ЕЛІПС" згiдно з
Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв ("Кодекс РМСЕБ")
та Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017 р. № 2258-VIII до
нашого завдання з надання впевненостi щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, а також виконали
iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ, якi грунтуються на фундаментальних
принципах чесностi, об'єктивностi, професiйної компетентностi та належної ретельностi, конфiденцiйностi та
професiйної поведiнки.
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи
для нашої думки.
Перегляд виконаної роботи
Для виконання завдання з надання впевненостi аудитор виконав загальний комплекс здiйснених процедур
отримання аудиторських доказiв, зокрема, але не виключно, який був направлений на:
"
основнi характеристики систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
"
отримання розуміння ПРАТ "ФІРМА ЕЛІПС", як середовища функціонування системи корпоративного
управління: особливості функціонування виконавчого органу Правління;
"
дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів
корпоративного управління (Статут, внутрішні положення, протоколи загальних зборів та засідань правління та
інші документи), у тому числі інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на
загальних зборах акціонерів, про порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента, про повноваження
посадових осіб емітента;
"
дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів ПРАТ "ФІРМА ЕЛІПС": ознайомлення з
даними виписки із Реєстру акціонерів, перевірка осіб, які прямо або опосередковано є власниками пакету акцій
емітента;
"
дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності емітента;
"
дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу ПРАТ "ФІРМА ЕЛІПС".
Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах,
отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: протоколів
засідання правління, протоколів загальних зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та
звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами ПРАТ "ФІРМА ЕЛІПС", дані
депозитарію про склад акціонерів.
Основа для думки
Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи
контролю якості, які розроблено ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ"
відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити
та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги".
Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ", є отримання достатньої впевненості у тому, що:
o

сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог;

o

звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність
згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання
обґрунтованої впевненості" звіту. Ми є незалежним по відношенню до ПРАТ "ФІРМА ЕЛІПС", згідно з Кодексом
етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та
етичними вимогами, застосовними в Україні до завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про
корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.
Ми вважаємо, що отримані аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для
думки.
Думка
Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління
ПРАТ "ФІРМА ЕЛІПС", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про

обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення
посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року.
На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах,
відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та
підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних
паперів".
Інша інформація
Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про
корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.
У зв'язку з виконання завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 401
Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне
управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідальність між іншою інформацією та інформацією
Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання
впевненості, або чи ця інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної
нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язанні
повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.
Основні відомості про Товариство
Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ФІРМА ЕЛІПС"
Код за ЄДРПОУ19046619
Місцезнаходження юридичної особи
67725, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, село Салгани, вул.
Шабська, будинок 1 Б
Дата державної реєстрації
Дата державної реєстрації: 16.09.1993 року
Дата запису: 21.01.2006 року
Номер запису: 15301200000000206
Основний вид діяльності за КВЕД-2010 Код КВЕД 22.22 Виробництво тари з пластмас
Керівник
Андреєнков Олександр Євгенiйович
Основні відомості про аудиторську фірму
Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ"
Код за ЄДРПОУ36921215
Включено до розділів Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності під реєстраційним номером 4347
Розділ "Суб`єкти аудиторської діяльності"
Розділ "Суб`єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов`язковий аудит фінансової звітності"
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості
№ 0772 видане згідно Рішення Аудиторської палати
України № 358/5 від 24.04.2018 року,
термін дії до 31.12.2023 року
Місцезнаходження юридичної особи
65038, м. Одеса, вулиця Макаренка, будинок 2-А, приміщення 3
Телефон (факс) юридичної особи
0936835773
Адреса веб-сторінки
profaudit.auditorov.com
Основні відомості про умови договору із завдання з надання впевненості
Дата і номер договору № 15-ЗНВ/2021 від 26 січня 2021 року
Дата початку і дата закінчення 26 січня 2021 року - 25 березня 2021 року
Партнером завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації,
результатом якого є цей звіт з надання впевненості, є
Директор ТОВ "ПРОФАУДИТ"
№100648 у Реєстрі аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності,
сертифікат № 007040, рішення АПУ
№ 269 від 29 квітня 2013 р.
Дата складання Звіту: 25.03.2021 року

А.П. Дворнікова

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Ідентифікацій
ний код
юридичної
особи

Кількість за видами акцій

Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи

Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

прості іменні

привілейовані
іменні

Андрєєнков Володимир Євгенiйович

90

45

90

0

Андреєнков Олександр Євгенiйович

60

30

60

0

Хохлов Володимир Євгенович

50

25

50

0

200

100

200

0

Найменування юридичної особи

Місцезнаходження

Усього

прості іменні

привілейовані
іменні

Кількість за видами акцій

X. Структура капіталу
Тип та/або Кількість
клас акцій акцій (шт.)
1

2

Акції
прості
іменні

200

Примітки

данні відсутні

Номінальна
вартість
(грн)

Права та обов'язки

Наявність публічної пропозиції
та/або допуску до торгів на фондовій
біржі в частині включення до
біржового реєстру

3

4

5

6500

Права та обов'язки акціонерів передбачені діючим законодавством України та Статутом Товариства.
Згідно із Статутом Товариства, кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається
однакова сукупність прав, включаючи права на:
1) участь в управлінні Товариством;
2) отримання дивідендів;
3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства;
5) інші права передбачені Законом та Статутом.
Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на
Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
Переважним правом акціонерів визнається право акціонера - власника простих акцій придбавати
розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній
кількості простих акцій.
У звітному періоді емітент не
Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії
здійснював публічну пропозицію та/або
товариством простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про
невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством.
не мав допуску до торгів на фондовій
Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх біржі в частині включення до біржового
власником до відчуження шляхом продажу третій особі. Таке переважне право реалізовується
реєстру.
відповідно до частин третьої - шостої статті 7 Закону України "Про акціонерне товариства".
Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій Товариства, що
пропонуються їх власником до відчуження шляхом дарування третій особі.
Акціонери можуть укласти договір між акціонерами предметом якого є реалізація акціонерами власниками простих та привілейованих акцій прав на акції та/або прав за акціями, передбачених
законодавством, статутом та іншими внутрішніми документами товариства (далі - договір між
акціонерами).
Акціонери зобов'язані:
1) дотримуватися цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
2) виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;
5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

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

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

1

2

3

4

5

85/15/1/10

Одеське
територiальне
управлiння
Державної комiсiї з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA4000100812

Акція проста
бездокумент
арна іменна

24.11.2010

Опис

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій (штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

6

7

8

9

10

Бездокументарнi
iменнi

6500.00

200

1300000.00

100.000000000
000

Міжнародний
Тип цінного Форма існування та
ідентифікаційний
паперу
форма випуску
номер

Первинне розмiщення акцій Товариства здiйснювалось виключно на внутрiшньому ринку України закритим способом. Торгівля акціями товариства здійснюється
виключно на внутрішньому ринку на зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітентом не здійснюється. Протягом звітного періоду фактів включення /
виключення цінних паперів емітента до / з біржового реєстру фондової біржі не відбувалась. У звiтному перiодi, загальними зборами акціонерів товариства не
приймалось рішення про збільшення статутного капіталу товариства тобто про додаткову емiсiю акцій тому інформація щодо мети емісії та способу, в який
здійснювалась пропозиція відсутня. Дострокове погашення цiнних паперiв (акцій) не передбачено дiючим законодавством України. Емітентом не здійснювався
випуск будь яких цінних паперів, крім акцій.

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу
емітента
Кількість за видами акцій

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

1

2

3

4

5

Андрєєнков Володимир Євгенiйович

90

45

90

0

Андреєнков Олександр Євгенiйович

60

30

60

0

Хохлов Володимир Євгенович

50

25

50

0

Усього

200

100

200

0

прості іменні

Привілейовані
іменні

9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента
або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
Дата випуску

Найменування органу, що
зареєстрував випуск

Вид цінних паперів

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Найменування органу, що
наклав обмеження

Характеристика
обмеження

Строк обмеження

1

2

3

4

5

6

7

24.11.2010

Опис

Одеське територiальне
управлiння Державної
комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку

Акція проста
бездокументарна іменна

UA4000100812

загальні збори акціонерів

Статутом Товариства
передбачено Акціонери
Товариства мають
переважне право на
придбання акцій
Товариства, що
пропонуються їх
власником до
відчуження шляхом
продажу третій особі.
Протягом двох місяців з
Таке переважне право
дня отримання
реалізовується
Товариством
відповідно до частин
повідомлення акціонера
третьої - шостої статті 7
про намір продати акції.
Закону України "Про
акціонерне товариства".
Акціонери Товариства
не мають переважного
права на придбання
акцій Товариства, що
пропонуються їх
власником до
відчуження шляхом
дарування третій особі.

Обмеження стосуються переважного права акціонера Товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства.

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у
звітному році
За результатами звітного періоду
За простими
акціями

За
привілейованими
акціями

Сума нарахованих
дивідендів, грн.

За простими
акціями

За
привілейованими
акціями

7500000

Нараховані дивіденди на
одну акцію, грн
Сума виплачених/
перерахованих дивідендів,
грн
Дата прийняття
уповноваженим органом
акціонерного товариства
рішення про встановлення
дати складення переліку
осіб, які мають право на
отримання дивідендів

У звітному періоді

37500
9675000

данні відсутні

данні відсутні

24.04.2020

данні відсутні

Дата складання переліку
осіб, які мають право на
отримання дивідендів

данні відсутні

данні відсутні

14.05.2020

данні відсутні

Спосіб виплати дивідендів

даннi вiдсутнi

даннi вiдсутнi

безпосередньо
акцiонерам

даннi вiдсутнi

Дата (дати) перерахування
дивідендів через
депозитарну систему із
зазначенням сум (грн)
перерахованих дивідендів на
відповідну дату
19.03.2020p. :
3000000.00 грн.;
Дата (дати) перерахування/
30.03.2020p. :
відправлення дивідендів
1675000.00 грн.;
безпосередньо акціонерам із
23.07.2020p. :
зазначенням сум (грн)
2000000.00 грн.;
перерахованих/відправлених
15.09.2020p. :
дивідендів на відповідну
1000000.00 грн.;
дату
28.12.2020p. :
2000000.00 грн.
Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення про виплату дивiдендiв 24.04.2020р.;
24.04.2020 року Правлiнням Товариства прийнято рiшення про встановлення дати складення перелiку
осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв.
Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв - 14.05.2020р.;
Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв - 7 500 000,00 грн.;
Рiшення про порядок та строк виплати дивiдендiв прийнято Правлiнням Товариства.
Строк виплати дивiдендiв - з 20.05.2020р. до 24.10.2020р.;
Спосiб виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам;
Порядок виплати дивидендiв: дивiденди пропорцiйними частинами розподiлити всiм особам, що
мають право на отримання дивiдендiв. Виплату дивiдендiв провести усiєю сумою в повному обсязi,
Опис
шляхом перерахування гроших коштiв на картковi рахунки акцiонерiв.
На засiданнi правлiння вiд 29.12.2020 року прийнято рiшеня виплату частини дивiдендiв у розмiрi
2012500,00 грн., нарахованих у 2020 роцi за результатами дiяльностi Товариства за 2019 рiк перенести
на 2021 рiк. (податки у сумi 487500 грн. сплаченi у 2020 роцi).
На засiданнi правлiння вiд 02.10.2019 року прийнято рiшеня: Перенести виплату дивiдендiв,
нарахованих у 2019 роцi за результатами дiяльностi Товариства за 2018 рiк на 2020 рiк. Тому у
звiтному перiодi сплачено дивiденди у розмiрi 4675000,00 грн. (податки у сумi 325000 грн. сплаченi у
2019 роцi).

XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

1.Виробничого призначення

Власні основні засоби
(тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
49057.500
64440.000

- будівлі та споруди

16866.600

20217.900

0.000

0.000

16866.600

20217.900

- машини та обладнання

22282.500

28057.800

0.000

0.000

22282.500

28057.800

- транспортні засоби

912.800

638.200

0.000

0.000

912.800

638.200

- земельні ділянки

276.400

276.400

0.000

0.000

276.400

276.400

- інші

8719.200

15249.700

0.000

0.000

8719.200

15249.700

2. Невиробничого призначення

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інестиційна нерухомість

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Найменування основних
засобів

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

Основні засоби ,
всього (тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
49057.500
64440.000

49057.500
64440.000
0.000
0.000
49057.500
64440.000
Усього
Пояснення : Мiсце розташування основних засобiв за мiсцем знаходженням товариства.
Використання основних засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням. Ступінь та
умови користування майна - користування майном відбувається за потребами
господарської діяльності товариства. Обмежень на використання майна немає. Значні
правочини у відношенні основних засобів у звітному періоді відсутні. Утримання
основних засобiв здiйснюється за рахунок власних коштiв. Основнi засоби
утримуються пiдприємством для використання у господарчiй дiяльностi.
Термiн використання основних засобiв: будiвлi вiд 240 мiсяцiв, споруди вiд 180
мiсяцiв, машини та обладнання вiд 60 мiсяцiв транспортнi засоби вiд 60 мiсяцiв,
передавальнi пристрої вiд 120 мiсяцiв, iншi засоби вiд 48 мiсяцiв.
На 31 грудня 2020 року первiсна вартiсть, знос основних засобiв (вiдповiдно)
становить:
- будинки, споруди та передавальні пристрої - 28577,0 тис. грн., знос - 8359,1
тис. грн.;
- машини та обладнання - 65669,4 тис. грн., знос - 37611,6 тис. грн.;
- транспортнi засоби - 2010,0 тис. грн., знос - 1371,8 тис. грн.;
- земельнi дiлянки - 276,4 тис. грн.;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) та iншi основнi засоби - 21850,2 тис.
грн., знос - 6779,6 тис. грн.;
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 2623,9 тис. грн., знос - 2622,0 тис.
грн.;
- необоротні нематеріальні активи - 252,2 тис. грн., знос - 75,0 тис. грн.
Нарахування амортизацiї здiйснюється вiдповiдно до п.26 нацiонального П(С)БО №7 за
нормами i методом, передбаченим податковим законодавством.
Загальна сума нарахованого зносу скаладає - 56819,1 тис.грн.
Середнiй ступiнь зносу становить:
- будинки, споруди та передавальні пристрої - 29,3%;
- машини та обладнання - 57,3%;
- транспортнi засоби - 68,3%;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) та iншi основнi засоби - 31,0%;
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 99,9%;
- необоротні нематеріальні активи - 29,7%.
Надiйшло у звітному періоді:
- будинки, споруди та передавальні пристрої на загальну суму 5468,5 тис.грн.;
- машини та обладнання на загальну суму 13826,5 тис.грн.;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі)та iншi основнi засоби на загальну суму
10076,7 тис.грн.;
- малоцінні необоротні матеріальні активи на загальну суму 686,7 тис.грн.;
- необоротні нематеріальні активи на загальну суму 96,2 тис.грн.
Вибуття та списання основних засобів у звітному періоді не відбувалось.

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

За звітний період

За попередній період

109648.6

83227.4

1300

1300

1300
1300
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)
Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України
Опис
"Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого
Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих
активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими
особами
Розрахункова вартість чистих активів (109648.600 тис.грн.) більше скоригованого статутного
Висновок
капіталу (1300.000 тис.грн.). Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.
Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець
року.

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

Дата
виникнен
ня

Непогашена
частина
боргу
(тис.грн.)

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток
річних)
Х
Х
Х

Дата
погашення

Кредити банку, у тому числі :
Х
0.00
Х
Зобов'язання за цінними паперами
Х
0.00
Х
у тому числі за облігаціями (за кожним
Х
0.00
Х
випуском) :
за іпотечними цінними паперами (за кожним
Х
0.00
Х
Х
власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним власним
Х
0.00
Х
Х
випуском):
За векселями (всього)
Х
0.00
Х
Х
за іншими цінними паперами (у тому числі за
Х
0.00
Х
Х
похідними цінними паперами) (за кожним
видом):
За фінансовими інвестиціями в корпоративні
Х
0.00
Х
Х
права (за кожним видом):
Податкові зобов'язання
Х
3873.00
Х
Х
Фінансова допомога на зворотній основі
Х
0.00
Х
Х
Інші зобов'язання та забезпечення
Х
7265.10
Х
Х
Усього зобов'язань та забезпечень
Х
11138.10
Х
Х
Опис Товариство не має заборгованостi по кредитам перед банками, не має зобов'язань за цiнними паперами
(за облiгацiями, за iпотечними цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за векселями, за iншими
цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами), а також за за фiнансовими
iнвестицiями в корпоративнi права.
Облiк i оцiнка зобов'язань за станом на кiнець звiтного перiоду зробленi вiдповiдно до нацiонального
П(С)БО11 "Зобов'язання". Поточнi зобов'язання станом на кiнець звiтного перiоду складали 10998,5
тис.грн. у порiвняннi з початком звiтного перiоду зобов'язання зменшились на 5331,0 тис.грн.
Довгостроковi зобов'язання, цiльове фiнансування та забезпечення станом на кiнець звiтного перiоду
складали 139,6 тис.грн. у порiвняннi з початком звiтного перiоду зобов'язання зменшились на 7,0
тис.грн. Зобов'язання вiдбитi у розбiлах II та III пасиву балансi за сумою їхнього погашення.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної
особи
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
Ідентифікаційний код юридичної
особи
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

"ПРОФАУДИТ"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
36921215
65038 УКРАЇНА , м. Одеса вул. Макаренка, буд. 2-А, прім. 3
№ 4347
Аудиторська Палата України

25.03.2010
093 683 57 73
відсутній
Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з
питань оподаткування
Юридична особа, яка здiйснила аудит фiнансової звiтностi за звiтний перiод
та висловила свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 "Звіту
про корпорАивне управління" Товариства, а також перевірила інформацію,
зазначену в пунктах 1-4 "Звіту про корпорАивне управління" Товариства.
"НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
Публiчне акцiонерне товариство
30370711
04107 УКРАЇНА , м. Київ вул. Тропініна, 7-г
Рішення №2092
НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО
РИНКУ
01.10.2013
044 591 04 04
4825207
депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних
паперiв
Юридична особа, яка надає емiтенту послугу з обслуговування емiсiї
цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної
особи
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

"НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОРАНТА"

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

"Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

Публiчне акцiонерне товариство
0003418602
02081 УКРАЇНА , м.Київ, вул. Здолбунівська,7-Д
АЕ № 641983
Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових
послуг
23.06.2015
044 5375801
044 5375802
Страхова діяльність
Надає товариству послуги із стахування

батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної
особи
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
Ідентифікаційний код юридичної
особи
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
Ідентифікаційний код юридичної
особи
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

Державна органiзацiя (установа, заклад)
21676262
03150 УКРАЇНА , м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
DR/00002/ARM
НКЦПФР

18.02.2019
(044) 287-56-70
(044) 287-56-73
Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Подання звітності до НКЦПФР
"Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Державна органiзацiя (установа, заклад)
21676262
03150 УКРАЇНА , м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
DR/00001/APA
НКЦПФР

18.02.2019
(044) 287-56-70
(044) 287-56-73
Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників
фондового ринку
Оприлюднення регульованої інформації
"ПIВДЕННИЙ РЕГIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ
ФОНДОВИЙ ЦЕНТР"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
22452796
65038 УКРАЇНА , м. Одеса вул. Макаренка буд. 2-А прім 3
АЕ № 286879
НКЦПФР

24.10.2013
(048) 793 48 09
відсутній
Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть
депозитаноної установи
Юридична особа, яка здiйснила, на пiдставi договору, вiдкриття рахункiв у
цiнних паперах власникам iменних акцiй

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІРМА
ЕЛІПС"
Територія Одеська область
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акцiонерне
товариство
Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ТАРИ З ПЛАСТМАС
Середня кількість працівників 244
Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса 67725 Одеська область Бiлгород-Днiстровський район с. Салгани
вул. Шабська, 1 Б 050 4134844, 095 2733326

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

5120886601
111

за КВЕД

22.22

1. Баланс на "31" грудня 2020 р.
Форма № 1-м
Код за ДКУД
Актив
1
І. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
Довгострокові фінансові інвестиції
Інші необоротні активи
Усього за розділом І
II. Оборотні активи
Запаси:
у тому числі готова продукція
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
IІІ. Необоротні активи, утримані для продажу, та
групи вибуття
Баланс

Код
рядка
2

Коди
01
01
19046619

2021

1801006

На початок
звітного періоду
3

На кінець звітного
періоду
4

1005
1010
1011
1012
1020
1030
1090
1095

1084.1
49057.5
91104.5
( 42047.0 )
---50141.6

1055.9
64440.0
121259.1
( 56819.1 )
---65495.9

1100
1103
1110
1125
1135
1136
1155
1160
1165
1170
1190
1195

22019.5
5261.1
-16903.2
27.7
-4609.6
-5952.9
-49.0
49561.9

24075.5
5620.1
-14389.7
77.1
-10229.8
-6155.6
-363.1
55290.8

1200

--

--

1300

99703.5

120786.7

Пасив
1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Усього за розділом І
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування
та забезпечення
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість за :
довгостроковими зобов'язаннями
за товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу та групами вибуття
Баланс

Код
рядка
2

На початок
звітного року
3

На кінець звітного
періоду
4

1400
1410
1415
1420
1425
1495

1300.0
502.8
493.7
80930.9
( -- )
83227.4

1300.0
502.8
493.7
107352.1
( -- )
109648.6

1595

146.6

139.6

1600

--

--

1610

--

--

1615
1620
1621
1625
1630
1665
1690
1695

5498.5
2362.2
1380.0
281.2
1033.6
-7154.0
16329.5

418.1
3873.0
1802.5
329.6
1205.0
-5172.8
10998.5

1700

--

--

1900

99703.5

120786.7

данні відсутні

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за рік 2020 рік
Код за ДКУД

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Інші операційні доходи
Інші доходи
Разом доходи ( 2000 + 2120 + 2240)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг)
Інші операційні витрати
Інші витрати
Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)
Податок на прибуток
Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )

Код рядка

За звітний
період

2
2000
2120
2240
2280
2050
2180
2270
2285
2290
2300
2350

3
191738.8
1714.6
61.0
193514.4
( 111518.8 )
( 41926.0 )
( -- )
( 153444.8 )
40069.6
( 6148.4 )
33921.2

Форма N 2-м
1801007
За аналогічний
період
попереднього
року
4
162281.5
866.2
8.9
163156.6
( 106704.2 )
( 31896.8 )
( -- )
( 138601.0 )
24555.6
( 4296.5 )
20259.1

данні відсутні
Голова Правлiння

________________

Андрєєнков Володимир Євгенiйович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Чабан Свiтлана Вiкторiвна

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за
результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською
фірмою)
1

2

3
4
5
6

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора фізичної особи - підприємця)
Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
(1 - аудитори, 2 - суб'єкти аудиторської діяльності, 3 - суб'єкти
аудиторської діяльності, які мають право проводити
обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 - суб'єкти
аудиторської діяльності, які мають право проводити
обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що
становлять суспільний інтерес.
Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер
облікової картки* платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі
аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи
контролю якості аудиторських послуг (за наявності)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ПРОФАУДИТ"

3

36921215
65038, м. Одеса, вулиця Макаренка,
будинок 2-А, приміщення 3
№ 4347
№ 0772
24.04.2018

7

Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності

01.01.2020 - 31.12.2020

8

Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням;
03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)

02

9

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

д/в

10

Номер та дата договору на проведення аудиту

№ 14-А/2021
26.01.2021

11

Дата початку та дата закінчення аудиту

26.01.2021 - 30.03.2021

12

Дата аудиторського висновку

30.03.2021

13

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

30000.00

14

Текст аудиторського звіту

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
(АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК)
щодо фінансової звітності
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІРМА ЕЛІПС"
за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року
Власникам цінних паперів, керівництву ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІРМА
ЕЛІПС", для подання до НКЦПФР.
ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Думка із застереженням
Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІРМА
ЕЛІПС" (надалі "Товариство"), що складається з Балансу станом на 31 грудня 2020
року (форма № 1-м), Звіту про фінансові результати за 2020 рік (форма № 2-м).
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі "Основа для думки
із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає
достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня
2020 року, та її фінансові результати, відповідно до П(С)БО.
Основа для думки із застереженням
Станом на 31 грудня 2020 року на балансі Товариства обліковується дебіторська
заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги в сумі 14 389,7 тис. грн.
На дату аудиторського висновку (звіту) аудитором були отримані від контрагентів
відповіді не на всі запити про зовнішнє підтвердження заборгованості. Дане не
підтвердження не виключає можливості викривлення сум заборгованості у фінансовій
звітності за 2020 рік.
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу
відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність

аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по
відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з
міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними
вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також
виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми
вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки із застереженням.
Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту - це питання, що на наше професійне судження, були
найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний
період. Ці питання розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в
цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не
висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
За винятком питання, викладеного у розділі "Основа для думки із застереженням",
ми визначили, що немає іншіх ключових питань аудиту, інформацію щодо яких слід
надавати в нашому звіті.
Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності
Ми, звертаємо увагу на Світову пандемію коронавірусної хвороби (COVID-19) та
запровадження Кабінетом Міністрів України карантинних та обмежувальних заходів,
спрямованих на протидію її подальшому поширенню в Україні. Наша особлива
аудиторська увага до цього питання пов'язана з тим, що пандемія ставить під
значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на
безперервній основі.
Припущення про безперервну діяльність є основою для
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності Товариства. Нашим
обов'язком, є розгляд додаткових ризиків, які виникли під час пандемії та
розгляд оцінки управлінського персоналу щодо здатності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ФІРМА ЕЛІПС" продовжувати свою діяльність у майбутньому. Майбутні
умови здійснення діяльності можуть відрізняться від цієї оцінки. Вплив таких
майбутніх змін на операції та фінансовий стан Товариства може бути суттєвим. Ми
розглянули це питання та дійшли висновку, що спричинений цим вплив на Товариство
є незначним. Товариство працює у нормальному режимі. Керівництво Товариства
організувало цілий комплекс заходів щодо запобігання захворювань та поширення
інфекції в межах Товариства (віддалені роботи, додаткові медичні обстеження,
використання захисних масок тощо).
Спалах пандемії COVID-19 не мав негативного впливу на фінансовий стан
Товариства.
Керівництво ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІРМА ЕЛІПС" не очікує суттєвого
негативного впливу на майбутні економічні показники Товариства внаслідок
спалаху.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими
повноваження, за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і дотримання вимог
фінансової звітності відповідно до П(С)БО та за таку систему внутрішнього
контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб
забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень
внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність
за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній
основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності
діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи
для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або
планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних
альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за
процесом фінансового звітування Товариства.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у
цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та
випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим
рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА,
завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути
результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в
сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні
рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження
та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:
"
ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової
звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські
процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є
достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик
невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для
викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову,
підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами
внутрішнього контролю;
"
отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту,
для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для
висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
"
оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість
облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським
персоналом;
"
доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку
та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва
невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів
можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку
щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в
своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій
звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою
думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати
нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити компанію
припинити свою діяльність на безперервній основі.
"
оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно
з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та
події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного
відображення.
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про
запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати,
включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами
під час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми
виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі
стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають
на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних
заходів.
ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ
Висловлення думки щодо відповідності вартості чистих активів вимогам чинного
законодавства
Вартість чистих активів акціонерного товариства визначена шляхом вирахування із
суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до
розрахунку.
Розрахунок вартості чистих активів акціонерного товариства здійснювався згідно
Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 р.
№ 485 з метою реалізації положень ст. 155 "Статутний капітал акціонерного
товариства" п. 3 Цивільного кодексу України.
Розрахункова вартість чистих активів акціонерного товариства на кінець звітного
періоду складає 109 648,6 тис. грн. Заявлений статутний капітал складає 1 300,0
тис. грн. На кінець звітного періоду неоплаченого та вилученого капіталу у
Товариства немає. Розрахункова вартість чистих активів більше статутного
капіталу, що відповідає вимогам ст.155 п.3 Цивільного кодексу України.
Розкриття інформації, передбаченої ч. 4 ст. 75 Закону України "Про акціонерні
товариства"
Під час перевірки аудиторами не були виявлені факти, які б вказували на те, що
фінансова звітність за 2020 рік складена на підставі недостовірних та неповних
даних про фінансово-господарську діяльність Товариства. Під час перевірки
аудиторами не були виявлені факти порушення законодавства під час проведення
фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення
бухгалтерського обліку та подання звітності.
Інформація про наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю та
іншою інформацією (МСА 720 (переглянутий) "Відповідальність аудитора щодо іншої

інформації")
Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення
наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала
аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством у відповідності з МСА
720 (переглянутий) "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації".
В результаті проведення аудиторських процедур Аудитор не отримав аудиторських
доказів того, що фінансова звітність була суттєво викривлена у зв'язку з
інформацією, що подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю.
Розкриття інформації щодо виконання значних правочинів (10 і більше відсотків
вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності)
відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"
Товариство у 2020 році відповідно до ст.70 Закону України "Про акціонерні
товариства" мало виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості
активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності). За даними
останньої річної фінансової звітності Товариства на початок звітного року
вартість активів складає 99 703,5 тис. грн. Сума мінімального правочину, яка
підлягає аудиторським процедурам складає 9 970,4 тис. грн. Значні правочини
проводились керівництвом у межах повноважень, закріплених в установчих
документах.
Розкриття інформації щодо стану корпоративного управління
Структура корпоративного управління в Товаристві відповідає вимогам Закону
України "Про акціонерні товариства" та складається із наступних органів:
- Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів;
- Правління Товариства;
- Ревізор Товариства;
Порядок утворення органів управління, їх компетенція та порядок організації
роботи і відповідальність визначені Статутом Товариства та відповідними
положеннями.
Власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління Товариством не
приймався.
У відповідності до ч.3 ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий
ринок", при складанні Звіту про корпоративне управління Товариство залучило
аудиторську фірму, яка перевірила інформацію, зазначену у пунктах 1-4 та
висловила думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 цього Звіту про
корпоративне управління. На думку аудитора ПрАТ "ФІРМА ЕЛІПС" при складанні
Звіту про корпоративне управління за 2020 рік дотрималось в усіх суттєвих
аспектах вимог ч. 3 ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий
ринок".
Наявність та відповідність системи внутрішнього аудиту (контролю), необхідної
для складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок
шахрайства або помилки.
Товариство проводить щорічну аудиторську перевірку за участю зовнішнього
аудитора. Про призначення зовнішнього аудитора приймається рішення на загальних
зборах Товариства.
Система внутрішнього аудиту формується.
Основні відомості про аудиторську фірму:
Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ"
Код за ЄДРПОУ
36921215
Включено до розділів Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності під
реєстраційним номером 4347
Розділ "Суб`єкти аудиторської діяльності"
Розділ "Суб`єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов`язковий
аудит фінансової звітності"
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0772 видане згідно
Рішення Аудиторської палати України № 358/5 від 24.04.2018 року,
термін дії до 31.12.2023 року
Місцезнаходження юридичної особи
65038, м. Одеса, вулиця Макаренка, будинок
2-А, приміщення 3
Телефон (факс) юридичної особи
0936835773
Адреса веб-сторінки
profaudit.auditorov.com
Основні відомості про умови договору на проведення аудиту
Дата і номер договору
№ 14-А/2021 від 26 січня 2021 року
Дата початку і дата закінчення
26 січня 2021 року - 30 березня 2021 року
Директор ТОВ "ПРОФАУДИТ"
№100648 у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності,
сертифікат № 007040, рішення АПУ № 269 від 29 квітня 2013 р.
Дата звіту аудитора: 30.03.2021 року
А.П. Дворнікова

XVI. Твердження щодо річної інформації
Офiцiйна позицiя осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента Голова
Правління Товариства на скільки це йому відомо, посилаючись на основнi фактори дiяльностi Товариства та
результатати перевiрки річної фiнансової звiтностi Товариства аудиторською фірмою ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ" та Ревiзором, підтверджує, що рiчна фiнансова звiтнiсть,
пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про
стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки емітента, а також звiт керiвництва включає достовiрне та
об'єктивне подання iнформацiї про розвиток і здiйснення господарської дiяльностi і станом товариства, разом з
описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом періоду
Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
Дата
інформаційній базі даних
виникнення
Національної комісії з
події
цінних паперів та фондового
ринку або через особу, яка
провадить діяльність з
оприлюднення регульованої
інформації від імені
учасників фондового ринку
1
2
24.04.2020
17.03.2020
24.04.2020

27.04.2020

Вид інформації

3
Відомості про проведення загальних зборів
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів

