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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).
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Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2019 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЬВОРТI"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05784437
4. Місцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Євгена Чикаленка, 1
5. Міжміський код, телефон та факс: (0522) 39-53-62, (0522) 39-53-09
6. Адреса електронної пошти: etantsura@redstar.kr.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за
наявності): Рішення наглядової ради емітента від 15.04.2020, Затвердити рiчну iнформацiю
емiтента цiнних паперiв за 2019 р. (протокол №9 вiд 15.04.20)
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 оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку:
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

https://www.elvorti.
com/index.php?part
=static%E2%8C%A
9=ua&cname=about

23.04.2020

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних
підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим
особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,
паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
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
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,
для якої використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітент
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
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)
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
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери 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
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
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
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
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
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту
фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
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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:
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що посада
корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не проводить
рейтингової оцiнки.
Iнформацiя про нявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента
не надається, тому що Товариство не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних
пiдроздiлiв.
Iнформацiя щодо судових справ не надається, тому що судовi справи, якi мають бути
вiдображенi в звiтi Товариства вiдсутнi.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам
емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що таких виплат у звiтному перiодi не було.
Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв) не
надається, тому що на кiнець звiтного перiоду засновник не є акцiонером Товариства.
Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що змiни
таких акцiонерiв у звiтному перiодi не було.

Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за
якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй та 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 надається, тому що таких змiн в Товариствi не було.
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не
випускало iншi цiннi папери.
Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не випускало
похiднi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, тому що
Товариство не випускало боргових цiнних паперiв.
Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду не надається,
тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що Товариство не випускало цiльових
облiгацiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого
емiтента не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка
розмiру статутного капiталу не надається, тому в Товариствi немає працiвникiв, якi володiю
акцiями емiтента у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу.
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 не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi 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.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами не надається, тому
що в Товариствi дивiденти та iншi доходи в звiтному перiодi не виплачувались.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про
собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не займається видами
дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та
розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть,
Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi Товариством правочинiв iз
заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть не подається у
складi звiту для приватного акцiонерного товариства , щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй,
якого не здiйснено публiчну пропозицiю.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску
боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо), не надається, тому що
Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками)
такого емiтента, не надається, тому що така iнформацiя не є наявна в Товариствi.
Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб,
якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi будь-якi
договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють
контроль над емiтентом.
Iнформацiя, зазначена в пунктах 36-45, не надається, тому що Товариство не випускало
iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН.
В iнформацiї зазначенiй в пунктi 35 "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про
iпотечнi цiннi папери, що виникла протягом звiтного перiоду" в графi 2 "Дата оприлюднення
Повiдомлення " для дат 19.04.2019 та 06.11.2019 зазначено дату оприлюднення такої

iнформацiї на власному веб-сайтi

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЬВОРТI"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
д/в
3. Дата проведення державної реєстрації
14.01.1994
4. Територія (область)
Кіровоградська обл.
5. Статутний капітал (грн)
9500000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
840
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
28.30 - Виробництво машин i устатковання для сiльського та лiсового господарства
35.11 - Виробництво електроенергiї
35.14 - Торгiвля електроенергiєю
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
АТ "Укрексiмбанк"
2) МФО банку
322313
3) Поточний рахунок
UA273223130000026002000041376
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
АТ "Укрексiмбанк"
5) МФО банку
322313
6) Поточний рахунок
UA433223130000026008000041369
12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
1) Найменування
Приватне акцiонерне товариство "Металит"
2) Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
36332954
4) Місцезнаходження
25006, м. Кропивницький, вул. Євгена Чикаленка, 1, корпус 2, офiс 201
5) Опис
АТ "Ельвортi" володiє простими iменними акцiями Приватного акцiонерного
товариства "Металит" у кiлькостi 197 697 штук загальною номiнальною вартiстю 1 976
970,00грн. Частка АТ "Ельвортi" у статутному капiталi ПрАТ "Металит" складає 54,4807%.

1) Найменування
Дочiрнє пiдприємство "Торгiвельно-побутова фiрма "Зiрка" акцiонерного товариства
"Ельвортi"
2) Організаційно-правова форма
Дочірнє підприємство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
23690510
4) Місцезнаходження
26006, м.Кропивницький, вул. Євгена Чикаленка, буд. 1А, кiмн.209
5) Опис
Загальна сума iнвестицiй АТ "Ельвортi" в статутному капiталi ДП "ТПФ "Зiрка" складає
800,0 тис. грн., що складає 100% статутного фонду дочiрнього пiдприємства.
17. Штрафні санкції емітента
№ з/п
1

Номер та дата
рішення, яким
накладено
штрафну санкцію
165/90100/19,
16.08.2019

Орган, який
наклав штрафну
санкцію

Вид стягнення

Інформація про
виконання

Митниця ДФС
України

штраф

Сплачено 11.09.2019р.
платiжне доручення
№КЗ022240

719/32, 11.01.2019

Державне
пiдприємство
"Енергоринок"

штраф

Сплачено 26.02.2019р.
платiжне доручення
КЗ004748

0005504608,
26.06.2019

Державна фiскальна
служба України

штраф

Сплачено 11.07.2019р.
платiжне доручення
КЗ015736

0004485006,
21.11.2019

Державна податкова
служба України

штраф

Сплачено 29.11.2019р.
платiжне доручення №
КЗ029110

0030235207,
14.03.2019

Державна фiскальна
служба України

штраф

Сплачено 12.03.2019
платiжне доручення №
КЗ005916

0002311402,
05.04.2019

Державна фiскальна
служба України

штраф

Сплачено 16.04.2019
платiжне доручення №
КЗ009369, КЗ009370

0003521402,
22.05.2019

Державна фiскальна
служба України

штраф

Сплачено 28.05.2019
платiжне доручення №
КЗ012002

Примітки:
2
Примітки:
3
Примітки:
4
Примітки:
5
Примітки:
6
Примітки:
7

Примітки:

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Змiн в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв не вiдбулося.
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
1.Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв по пiдприємству за 2019 рiк становить 822 особи.
2.Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв за 2019 рiк становить:
- зовнiшнi сумiсники - 4 осiб
- договiрними - 15 осiб
3.Працiвники, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) за 2019 рiк
становить - вiдутнi.
Фонд оплати працi за 2019р. становить 95095,9 тис.грн.
Фактичнi змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно
попереднього року:
Фонд оплати працi в 2019р. (95095,9 тис.грн.) в порiвняннi з 2018р. (102704,5 тис.грн.)
зменшився на 7608,6 тис.грн. за рахунок: премiй та винагород - 7608,6 тис.грн.
Кадрова полiтика АТ "Ельвортi" представляє собою основнi напрями та пiдходи в управлiннi
персоналом для реалiзацiї мiсiї пiдприємства та його стратегiчних цiлей. Розробку та реалiзацiю
кадрової полiтики на пiдприємствi здiйснює вiддiл управлiння персоналом. Основнi складовi
кадрової полiтики:
1. Пiдвищення результативностi роботи на всiх рiвнях.
2. Оптимiзацiя та стабiлiзацiя кадрового складу пiдприємства й забезпечення ефективного
використання його можливостей та потенцiалу.
3. Створення та розвиток системи навчання й розвитку персоналу.
4. Формування та пiдтримання високого рiвня лояльностi спiвробiтникiв.
5. Формування та змiцнення корпоративної культури компанiї.
За програмою пiдготовки кадрiв АТ "Ельвортi" у 2019 роцi:
- пiдготовка, перепiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї робiтникiв - 863чол.
- пiдвищення квалiфiкацiї керiвникiв та спецiалiстiв - 103 чол.
- проходження практики студентами навчальних закладiв - 85 чол.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та
термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Товариство не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами та
установами
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Протягом 2019 року на адресу Товариства пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не
поступало
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Прийнята на пiдприємствi система бухгалтерського облiку, облiкова полiтика, методологiя i
органiзацiя бухгалтерського облiку вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський
облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi вiд 16.07.99р. №996-XIV, зi змiнами та доповненнями,
затверджених Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативних документiв
з питань органiзацiї бухгалтерського облiку дiючих в Українi та наказу про облiкову полiтику
пiдприємства. З 2012 року складання фiнансової звiтностi проводиться з урахуванням
мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Товариством розроблений внутрiшнiй нормативний документ пiд назвою Положення про
облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку АТ "Ельвортi", дiя якого обумовлює
питання органiзацiї бухгалтерського облiку та облiкової полiтики товариства.
Облiкова полiтика пiдприємства розроблена таким чином, щоб уся фiнансова звiтнiсть
товариства вiдповiдала всiм вимогам кожного Мiжнародного Стандарту фiнансової звiтностi
(МСФЗ) та кожного Мiжнародного Стандарту бухгалтерського облiку (МСБО), що
застосовується. Вiдступ вiд вимог МСФЗ та МСБО припустимий у вкрай рiдких випадках, коли
це необхiдно, щоб забезпечити достовiрнiсть фiнансової звiтностi.
При пiдготовцi та поданнi iнформацiї Компанiя керується МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в
облiкових оцiнках та помилки", МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" та iншими МСФЗ та
МСБО.
Облiк основних засобiв, нематерiальних активiв та iнвестицiйної нерухомостi здiйснювався у
вiдповiдностi до вимог МСБО 16 "Основнi засоби", МСБО 38 "Нематерiальнi активи", МСБО 40
"Iнвестицiйна нерухомiсть" та Податкового Кодексу України. Нарахування амортизацiї в
бухгалтерському облiку здiйснювалося з використанням прямолiнiйного методу.
Облiк запасiв здiйснювався у вiдповiдностi до вимог МСБО 2 "Запаси". Згiдно облiкової
полiтики при вiдпуску запасiв у виробництво, реалiзацiю та iншому вибуттi оцiнка їх
здiйснюється за середньозваженою собiвартiстю по кожнiй одиницi запасiв.
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають кошти в банках i касi.
Для цiлей звiту про рух грошових коштiв пiдприємства грошовi кошти та їх еквiваленти
складаються з коштiв в банках i касi в функцiональнiй валютi представлення фiнансової
звiтностi.
До складу власного капiталу пiдприємства включено статутний (акцiонерний) капiтал, iнший
додатковий капiтал, резервний капiтал та нерозподiлений прибуток.
Пiдприємством проведена рiчна iнвентаризацiя майна та зобов'язань, її результати вiдображено
в бухгалтерському облiку згiдно дiючого законодавству України.
В податковому облiку пiдприємство вiдображає доходи i витрати у вiдповiдностi з вимогами
роздiлу III Податкового кодексу України.
Повний комплект фiнансової звiтностi Компанiї включає:
- Звiт про фiнансовий стан на кiнець року.
- Звiт про сукупнi доходи за перiод.
- Звiт про змiни у власному капiталi за перiод.

- Звiт про рух грошових коштiв за перiод.
- Примiтки, що мiстять стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснення.
Функцiональною валютою i валютою представлення звiтностi Компанiї є українська гривня.
Компанiя подає фiнансову звiтнiсть в українськiй гривнi округленiй до тисячi.
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), середньо реалізаційні 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
АТ "Ельвортi" є провiдним пiдприємством України у галузi сiльськогосподарського
машинобудування, яке виробляє сiвалки зерновi та просапнi, культиватори, борони, посiвнi
комплекси, обприскувачi, запаснi частини для сiльськогосподарської технiки. Вся технiка, що
виробляє товариство вiдповiдає сучасним агротехнологiям. Товариство також здiйснює i iншi
види дiяльностi: науково - технiчнi i конструкторськi розробки, виготовлення
експериментальних зразкiв i замовлень, виконання робiт промислового i непромислового
характеру для стороннiх потреб та пiдвищення квалiфiкацiї (для власних потреб).
Основними ринками для реалiзацiї сiльськогосподарської технiки є Україна, країни Захiдної та
Схiдної Європи. Нинi основним ринком збуту є Україна та Казахстан.
АТ "Ельвортi" має власну дилерську мережу на всiх ринках для забезпечення продажiв та
належної гарантiйно-сервiсної пiдтримки всiєї продукцiї, що виробляється.
Головною технологiчною сировиною для товариства є продукцiя чорної металургiї, фасонний
прокат, фарбувальнi матерiали та комплектуючi вироби.
Основними конкурентами АТ "Ельвортi" по виробництву сiльгосптехнiки є:
1) ПП ВКФ "Велес-Агро" (Україна),
2) ТОВ НВП "Бiлоцерковмаз" (Україна),
3) "Лозiвськi машини" (Україна),
4) Maschio Gaspardo (Iталiя),
5) Unia (Польща),
6) ТОВ "Богуславська сiльгосптехiка (Україна),
7) ТОВ "Технополь" (Україна)
8) ТОВ "Українська аграрна технiка" (Україна)
Плани розвитку АТ "Ельвортi" передбачають:
-подальше продовження технiчного переоснащення-придбання нових обробних центрiв,

сучасного зварювального обладнання, установок лазерного розкрою металу;
-початок виробництва адаптованих для європейського ринку моделей машин;
-подальше розширення дилерської мережi, зокрема в країнах Європейського Союзу та Схiдної
Європи;
-розробку та виробництво машин для новiтнiх агротехнологiй: стрiп-тiл та ноу-тiл.
Найменування продукцiї; Виробництво:кiлькiсть, шт.; сума, тис. грн..; Реалiзацiя: кiлькiсть, шт.;
сума, тис. грн..; середня цiна реалiзацiї, грн); %
Сiвалки; 944; 207 913; 970; 235 063; 242 333; 33,2%
Культиватори; 940; 77 126; 798; 76 728; 96 150; 10,8%
Борони; 466; 69 544; 461; 73 149; 158 675; 10,3%
Запаснi частини; ; 237 332; ; 193 291; ; 27,3%
Всього; 1884; 522 370; 2229; 578 231; ;
Дохiд вiд реалiзацiї; ; ; ; 709 011; ;
В тому числi експорт; ; ; ; 366 773; ; ;
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
Товариство не здiйснювало придбання або вiдчуження будь-яких активiв протягом останнiх
п'яти рокiв.
Значнi iнвестицiї та/або придбання не плануються
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
Компанiя облiковує основнi засоби у вiдповiдностi до МСБО 16 "Основнi засоби". Компанiя
визнає основними засобами матерiальнi об'єкти, що їх:
- утримують для використання у виробництвi або постачаннi товарiв, чи наданнi послуг для
надання в оренду або для адмiнiстративних цiлей;
- використовують за очiкуванням протягом бiльше одного року i грошовою вартiстю бiльше
6000,00 грн. Вартiсний критерiй зафiксовано в облiковiй полiтицi пiдприємства.
Станом на 31.12.19 року в фiнансовiй звiтностi товариства вiдображено основнi засоби
собiвартiстю придбання 692 806 тис. грн., сума зносу 313 802 тис. грн. Ступiнь зносу основних
засобiв станом на 31.12.2019 року становить 45,3% вiд первiсної вартостi.
Основнi засоби станом на 31.12.2019 року подiлено на наступнi групи:
Земельнi дiлянки - 13 503 тис.грн.
Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої - 194 698тис.грн.
Машини i обладнання - 400 838 тис. грн.
Транспортнi засоби - 13 900 тис. грн.
Iнструменти, прилади, iнвентар - 68 606 тис. грн.
Iншi основнi засоби - 1 260 тис.грн.
Всього: 692 806 тис.грн.
На основнi засоби товариство нараховує амортизацiю, систематично розподiляючи суму активу,

що амортизується, протягом строку його корисної експлуатацiї.
З 01.01.2018 року в Компанiї встановлено наступнi строки амортизацiї основних засобiв:
Будiвлi - 20 рокiв, споруди - 15 рокiв, передавальнi пристрої - 10 рокiв;
Машини i обладнання - 5 рокiв;
Транспортнi засоби - 5 рокiв;
Iнструменти, прилади, iнвентар - 4 роки;
Iншi основнi засоби - 12 рокiв.
Товариство застосовує прямолiнiйний метод амортизацiї основних засобiв та нематерiальних
активiв. Знос розраховується як зменшення вартостi активiв до їх залишкової вартостi протягом
усього очiкуваного строку корисного використання. Протягом 2019 року методи нарахування
амортизацiї в бухгалтерському облiку залишалися незмiнними.
Сума нарахованого зносу:
Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої - 85 785 тис.грн.
Машини i обладнання - 165 267 тис.грн.
Транспортнi засоби - 7 448 тис.грн.
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 54 974 тис.грн.
Iншi основнi засоби - 328 тис.грн.
Всього: 313 802 тис.грн.
Капiтальне будiвництво, придбання основних засобiв, виготовлення основних засобiв
амортизацiї не пiдлягає.
Компанiя володiє всiма правами на свої основнi засоби i нематерiальнi активи та не має
обмежень у їх використаннi.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
На українську економiку i вiдповiдно на дiяльнiсть товариства впливають ринковi коливання та
зниження темпiв економiчного розвитку у свiтовiй економiцi, iснує певна невизначенiсть щодо
фiнансового стану, результатiв операцiй та економiчних перспектив товариства. Також
проблемою, яка впливає на дiяльнiсть товариства є значний вiдсоток кредитування. Вид послуг,
що надається Товариством, не має законодавчих або економiчних обмежень.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Товариство здiйснює фiнансування дiяльностi за рахунок оборотних коштiв. Товариству
достатньо робочого капiталу для поточних потреб. За оцiнками власних фахiвцiв, Товариство не
потребує покращення лiквiдностi.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Укладених, але не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду договорiв, Товариство немає.
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)
Стратегiя розвитку пiдприємства орiєнтована на виконання його мiсiї та цiлi по окремим
направленням дiяльностi - фiнансової, маркетингової, виготовлення продукту, виробничої та
iнших.
В 2020 роцi плани розвитку пiдприємства передбачають:
- в областi фiнансових цiлей:

отримання доходу вiд реалiзацiї 912 млн.грн.;
досягнення рентабельностi фiнансово-господарської дiяльностi в розмiрi 5%;
зниження витрат виробництва на 20 млн. грн.;
- в областi маркетингових цiлей:
збiльшити обсяги продаж у ЄС на 50%;
збiльшити ринкову частку:
- по зерновим сiвалкам до 57%;
- по просапним сiвалкам до 30%;
- по просапним культиватора до 54%;
- по суцiльним культиваторам до 14%;
- по дисковим боронам до 24%;
- по обприскувачам до 6%;
- по посiвним комплексам до 10%;
- в областi виготовлення продукту:
впровадити у виробництво нову технiку:
- посiвнi комплекси Алькор-7,5, Алькор-10 та Алькор-12 з колесами всерединi культиватора;
- культиватори суцiльної обробки Полярiс-4 Premium, Полярiс-6 Premium, Полярiс-8 Premium;
- лiнiйку посiвних комплексiв Атлас з шириною захвату 6 метрiв та 9 метрiв;
провести модернiзацiю:
- сiвалки Альфа-6 в частинi пiдбору опорно-приводних колiс з метою зниження питомого тиску
на ?рунт;
- секцiй робочих органiв та гiдравлiчного переводу з робочого положення в транспортне
зернових сiвалок (СЗ-4 NEW, СЗ-6 NEW);
- в областi технологiї:
впровадити проект по модернiзацiї дiльницi термiчної обробки в ПКРО;
впровадити роботизацiю зварювання рам борiн та посiвних комплексiв;
впровадити систему нормування витрат металорiзального iнструменту;
- в областi управлiння виробництвом:
скоротити рiвень виробничих запасiв на 30%;
за рахунок органiзацiї працi досягти збiльшення продуктивностi на 20%;
- в областi цiлей якостi:
зменшити кiлькiсть рекламацiй вiд споживачiв по вiдношенню до реалiзованих сiльгоспмашин
до 1% (проти 2,24% в 2019 роцi);
забезпечити безвiдмовну роботу сiвалок Вега-8, виготовлених в 2020 роцi на протязi
гарантiйного строку експлуатацiї 2 роки.
- в областi управлiння персоналу:
впровадити методику оцiнки базових та професiйних компетенцiй для iнженерно-технiчного
персоналу;
зменшити плиннiсть кадрiв по основним робiтничим професiям на 10%;
- в областi реструктуризацiї:
здiйснити монтаж приточно-витяжної вентиляцiї малярних комплекiв ПКЗМ та ПКПМ для
забезпечення санiтарних норм в виробничих корпусах;
органiзувати дiльницю збору, сортування та зберiгання вiдходiв
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Товариство, в силу виду своєї дiяльностi, не проводить дослiдження та розробки.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та
результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня.

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
Наглядова рада.

Структура

Персональний склад

До складу наглядової ради входять 5
(п'ять) членiв наглядової ради, якi
обираються загальними зборами
строком на 3 (три) роки.
А саме: Голова та члени Наглядової
ради.

Голова Наглядової ради - Штутман
Павло Леонiдович,
член Наглядової ради - Попов Михайло
Iванович,
член Наглядової ради - Стонога
Валентин Михайлович,
член Наглядової ради - Штутман
Михайло Павлович,
член Наглядової ради - Щербина Ольга
Володимирiвна
Голова Правлiння - Генеральний
директор Калапа Сергiй Георгiйович,
директор продуктової команди Голофаєв Iгор Вадимович,
директор комерцiйний - Мульчинський
Олег Iванович,
директор продуктової команди Пилипенко Дмитро Вiкторович,
Генеральний конструктор - Кваша
Юрiй Леонiдович,
Головний бухгалтер - Андрєєва Наталiя
Валерiївна,
технiчний директор - Безуглий Дмитро
Миколайович
директор з виробництва - Риженко
Юрiй Володимирович
член правлiння - Гумiлiна Тетяна
Iванiвна
Директор продуктової команди, член
правлiння - Шамшур Сергiй Iванович

Правлiння

Колегiальним виконавчим органом, що
здiйснює управлiння поточною
дiяльнiстю Товариства, є правлiння.
Персональний та кiлькiсний склад,
термiн повноважень правлiння
установлюється наглядовою радою.
Правлiння Товариства пiдзвiтне
загальним зборам i наглядовiй радi,
органiзовує виконання їх рiшень.
Правлiння дiє вiд iменi Товариства у
межах, встановлених Статутом
Товариства i Законом.
Керує роботою правлiння голова
правлiння. Голова правлiння
призначається наглядовою радою
термiном на п'ять рокiв. Голова
правлiння за посадою є генеральним
директором.
До складу правлiння за посадою
входять голова правлiння генеральний директор та головний
бухгалтер, директори за напрямками
дiяльностi, iншi особи. У звiтному роцi
склад правлiння оновлювався i
становить 10 осiб.

Ревiзiйна комiсiя

3 (три) Члени Ревiзiйної комiсiї. А саме:
Голова та члени Ревiзiйної комiсiї

Голова Ревiзiйної комiсiї - Злотнiкова
Вiкторiя Iгорiвна
Член Ревiзiйної комiсiї - Ковтун Роман
Володимирович
Член Ревiзiйної комiсiї - Резнiкова
Галина Євгенiївна

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

1) Посада
Голова правлiння-генеральний директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Калапа Сергiй Георгiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1970
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
27
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВАТ "Червона зiрка", 05784437, Перший заступник Голови правлiння - генерального
директора, директор з розвитку
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.02.2016, обрано на 5 рокiв
9) Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи - 27 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: голова
правлiння - генеральний директор.
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах: генеральний директор ПрАТ "Ельвортi Груп"
(35720494), мiсцезнаходження: 25002, м. Кiровоград, вул.Орджонiкiдзе 7 офiс 106.
Iнформацiю про виплачену винагороду (в тому числi в натуральнiй формi) для розкриття не
надано.
1) Посада
Головний бухгалтер. член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Андрєєва Наталiя Валерiївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1972
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
30
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВАТ "Червона зiрка", 05784437, заступник головного бухгалтера
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
13.05.2011, обрано безстроково
9) Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи - 30 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: головний
бухгалтер. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає.
Iнформацiю про виплачену винагороду (в тому числi в натуральнiй формi) для розкриття не
надано.
1) Посада

Директор продуктової команди, член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Голофаєв Iгор Вадимович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1962
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
35
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВАТ "Червона зiрка", 05784437, директор iз закупiвель
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
13.05.2011, обрано безстроково
9) Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи - 35 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: директор iз
закупiвель та директор продуктової команди будiвельно-дорожнiх машин.
Посад на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає .
Iнформацiю про виплачену винагороду (в тому числi в натуральнiй формi) для розкриття не
надано.
1) Посада
Директор комерцiйний, член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мульчинський Олег Iванович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1975
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
21
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Ельвортi", 05784437, директор продуктової команди
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
13.05.2011, обрано безстроково
9) Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи - 21 рiк. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: директор
продуктової команди просапних машин та директор комерцiйний торгового дому. Посад на
будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає. Iнформацiю про виплачену
винагороду (в тому числi в натуральнiй формi) для розкриття не надано.
1) Посада
Директор продуктової команди, член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шамшур Сергiй Iванович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1969
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
27
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВАТ "Червона зiрка", 05784437, керiвник проекту
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.03.2013, обрано безстроково
9) Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи - 27 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: директор
продуктової команди зернових машин. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа
не обiймає. Iнформацiю про виплачену винагороду (в тому числi в натуральнiй формi) для
розкриття не надано.
1) Посада
Голова наглядової ради (акцiонер)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Штутман Павло Леонiдович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1962
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
39
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Гiдросила Груп", 20635597, Директор з розвитку
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2018, обрано на 3 роки
9) Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи - 39 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: Директор з
розвитку. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає. Винагороду (в
тому числi в натуральнiй формi) посадова особа не отримувала.
1) Посада
Член наглядової ради (акцiонер)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Попов Михайло Iванович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1962
5) Освіта

Вища
6) Стаж роботи (років)
38
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "КУА "Партнер-Iнвест", 36200098, заступник директора
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2018, обрано на 3 роки
9) Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи - 38 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: заступник
директора, директор.
Посад на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає. Винагороду (в тому числi
в натуральнiй формi) посадова особа не отримувала
1) Посада
Член наглядової ради (представник акцiонера)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Стонога Валентин Михайлович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1951
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
45
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Гiдросила Груп", 20635597, директор фiнансового управлiння
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2018, обрано на 3 роки
9) Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи - 45 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: директор
фiнансового управлiння. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає.
Винагороду (в тому числi в натуральнiй формi) посадова особа не отримувала.
1) Посада
Член наглядової ради (представник акцiонера)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Штутман Михайло Павлович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1991
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
7
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Гiдросила Груп", 20635597, iнженер-конструктор комерцiйного вiддiлу по роботi

iз заводами комплектацiї
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2018, обрано на 3 роки
9) Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи - 7 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв:
iнженерконструктор комерцiйного вiддiлу по роботi iз заводами комплектацiї. Посад на
будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає. Винагороду (в тому числi в
натуральнiй формi)
посадова особа не отримувала.
1) Посада
Член наглядової ради (представник акцiонера)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Щербина Ольга Володимирiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1971
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
29
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Гiдросила Груп", 20635597, начальник управлiння власностi та приватизацiї
комунального майна, заступник фiнансового директора з корпоративних питань
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2018, обрано на 3 роки
9) Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи - 29 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: начальник
управлiння власностi та приватизацiї комунального майна, заступник фiнансового директора з
корпоративних питань. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає.
Винагороду (в тому числi в натуральнiй формi) посадова особа не отримувала.
1) Посада
Голова ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Злотнiкова Вiкторiя Iгорiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1965
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
36
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "КУА "Партнер-Iнвест", 36200098, економiст з фiнансової роботи

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2016, обрано на 5 рокiв
9) Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи - 36 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: заступник
начальника контрольно-ревiзiйної групи, головний бухгалтер АТ "Гiдросила". Посад на
будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає. Винагороду (в тому числi в
натуральнiй формi) посадова особа не отримувала
Займає такi посади на iнших пiдприємствах:
- головний бухгалтер АТ "Гiдросила" (адреса 25006, Кропивницький, вул.Братиславська, 5)

-

1) Посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ковтун Роман Володимирович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1983
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
19
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Гiдросила Груп", 20635597, бухгалтер-ревiзор ПрАТ "Гiдросила Груп"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2016, обрано на 5 рокiв
9) Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи - 19 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: бухгалтер
ревiзор. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає. Винагороду (в
тому числi в натуральнiй формi) посадова особа не отримувала.
1) Посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Резнiкова Галина Євгенїiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1967
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
32
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Гiдросила Груп", 20635597, економiст 2 категорiї фiнансово-економiчного вiддiлу
управлiння фiнансiв i економiки
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2016, обрано на 5 рокiв
9) Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи - 32 роки. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: економiст 2
категорiї фiнансово-економiчного вiддiлу управлiння фiнансiв i економiки. Посад на будь-яких
iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає. Винагороду (в тому числi в натуральнiй формi)
посадова особа не отримувала
1) Посада
Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Андрєєва Наталiя Валерiївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1972
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
30
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВАТ "Червона зiрка", 05784437, заступник головного бухгалтера
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.08.2006, обрано безстроково
9) Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи - 30 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: головий
бухгалтер. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає. Iнформацiю про
виплачену винагороду (в тому числi в натуральнiй формi) для розкриття не надано.
1) Посада
Генеральний конструктор, член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кваша Юрiй Леонiдович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1963
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)

33
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВАТ "Червона зiрка", 05784437, заступник генерального конструктора
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
13.05.2011, обрано безстроково
9) Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи - 33 роки. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: генеральний
конструктор. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає. Iнформацiю
про виплачену винагороду (в тому числi в натуральнiй формi) для розкриття не надано.
1) Посада
член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гумiлiна Тетяна Iванiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1954
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
45
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВАТ "Червона зiрка", 05784437, начальник юридичного вiддiлу
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.04.2019, обрано безстроково
9) Опис
18.04.2019 року рiшенням наглядової ради АТ <Ельвортi> (протокол №9 вiд 18.04.2019
року) у зв'язку з виробничою необхiднiстю прийнято
рiшення про змiну кiлькiсного та персонального складу правлiння АТ <Ельвортi>, а саме:
- обрано до складу правлiння членом правлiння Гумiлiну Тетяну Iванiвну. Особа володiє акцiями
Товариства в розмiрi 0,001053%, непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особу обрано на невизначений термiн (до
переобрання). Протягом останнiх 5 рокiв особа
обiймала наступнi посади: начальник юридичного вiддiлу Товариства.
Посад на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає. Iнформацiю про виплачену
винагороду (в тому числi в натуральнiй формi) для розкриття не надано.
1) Посада
директор технiчний - член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Безуглий Дмитро Миколайович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1984
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)

13
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Ельвортi", 05784437, заступник директора з виробництва продуктової команди
просапних машин
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.11.2019, обрано безстроково
9) Опис
06.11.2019 року рiшенням наглядової ради АТ "Ельвортi" (протокол №21 вiд 06.11.2019
року) у зв'язку з виробничою необхiднiстю прийнято рiшення про змiну в кiлькiсному та
персональному складi правлiння АТ "Ельвортi", а саме:
Затверджено новий кiлькiсний склад правлiння АТ "Ельвортi" у кiлькостi 10 (десяти) членiв та
обрано до складу правлiння членом правлiння - директора технiчного Безуглого Дмитра
Миколайовича. Особа не володiє акцiями Товариства (0,0000%), непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
Особу обрано на невизначений термiн (до переобрання). Протягом останнiх 5 рокiв особа
обiймала наступнi посади: З 01.01.14р.-головний технолог продуктової команди зернових машин
(ПК ЗМ), з 01.07.14р. - начальник бюро ПК ЗМ, з 01.02.16р.-заступник директора з виробництва
продуктової команди просапних машин (ПК ПМ), з 24.06.19р.-директор ПК ПМ, з 19.08.19р.
-директор технiчний
Посад на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає. Iнформацiю про
виплачену винагороду (в тому числi в натуральнiй формi) для розкриття не надано.
1) Посада
директор з виробництва - член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Риженко Юрiй Володимирович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1982
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
18
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Ельвортi", 05784437, директор ПК ПМ
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.11.2019, обрано безстроково
9) Опис
06.11.2019 року рiшенням наглядової ради АТ "Ельвортi" (протокол №21 вiд 06.11.2019
року) у зв'язку з виробничою необхiднiстю прийнято рiшення про змiну в кiлькiсному та
персональному складi правлiння АТ "Ельвортi", а саме:
Затверджено новий кiлькiсний склад правлiння АТ "Ельвортi" у кiлькостi 10 (десяти) членiв та
обрано до складу правлiння членом правлiння - директора з виробництва Риженка Юрiя
Володимировича. Особа не володiє акцiями Товариства (0,0000%), непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
Особу обрано на невизначений термiн (до переобрання). Протягом останнiх 5 рокiв особа
обiймала наступнi посади: З 01.01.14р.-начальник дiльницi №25, З 05.01.15 - директор
продуктової команди машин малих серiй (ПК ММС), З 01.09.17р.- директор ПК ПМ, З
24.06.19р.-директор з виробництва.

Посад на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає. Iнформацiю про виплачену
винагороду (в тому числi в натуральнiй формi) для розкриття не надано.
1) Посада
директор продуктової команди - член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пилипенко Дмитро Вiкторович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1979
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
17
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Ельвортi", 05784437, директор продуктової команди робочих органiв ПК РО
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.11.2019, обрано безстроково
9) Опис
06.11.2019 року рiшенням наглядової ради АТ "Ельвортi" (протокол №21 вiд 06.11.2019
року) у зв'язку з виробничою необхiднiстю прийнято рiшення про змiну в кiлькiсному та
персональному складi правлiння АТ "Ельвортi", а саме:
Затверджено новий кiлькiсний склад правлiння АТ "Ельвортi" у кiлькостi 10 (десяти) членiв та
обрано до складу правлiння членом правлiння - директора продуктової команди (пiдроздiлу
продуктова команда робочих органiв) Пилипенка Дмитра Вiкторовича. Особа не володiє
акцiями Товариства (0,0000%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Особу обрано на невизначений термiн (до переобрання). Протягом останнiх 5 рокiв особа
обiймала наступнi посади: З 01.01.12 i на даний час директор продуктової команди робочих
органiв ПК РО).
Посад на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає. Iнформацiю про виплачену
винагороду (в тому числi в натуральнiй формi) для розкриття не надано.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

1
Голова
правлiння-генераль
ний директор
Головний
бухгалтер. член
правлiння
Директор
продуктової
команди, член
правлiння
Директор
комерцiйний, член
правлiння
Директор
продуктової
команди, член
правлiння
Голова наглядової
ради (акцiонер)
Член наглядової
ради (акцiонер)
Член наглядової
ради (представник
акцiонера)
Член наглядової
ради (представник
акцiонера)
Член наглядової
ради (представник
акцiонера)
Голова ревiзiйної

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи
2
Калапа Сергiй
Георгiйович

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

4
0

Андрєєва Наталiя
Валерiївна

Ідентифікаційний код
юридичної особи

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейо-вані іменні

5
0

6
0

7
0

6 300

0,0033

6 300

0

Голофаєв Iгор
Вадимович

14 204

0,0075

14 204

0

Мульчинський
Олег Iванович

0

0

0

0

Шамшур Сергiй
Iванович

105

0,0001

105

0

Штутман Павло
Леонiдович
Попов Михайло
Iванович
Стонога Валентин
Михайлович

1 826 759

0,9615

1 826 759

0

982 454

0,5171

982 454

0

0

0

0

0

Штутман Михайло
Павлович

0

0

0

0

Щербина Ольга
Володимирiвна

0

0

0

0

Злотнiкова

0

0

0

0

3

комiсiї
Член ревiзiйної
комiсiї
Член ревiзiйної
комiсiї
Головний
бухгалтер
Генеральний
конструктор, член
правлiння
начальник
юридичного
вiддiлу - член
правлiння
технiчний
директор - член
правлiння
директор з
виробництва - член
правлiння
директор
продуктової
команди - член
правлiння

Вiкторiя Iгорiвна
Ковтун Роман
Володимирович
Резнiкова Галина
Євгенїiвна
Андрєєва Наталiя
Валерiївна
Кваша Юрiй
Леонiдович

0

0

0

0

0

0

0

0

6 300

0,0033

6 300

0

2 700

0,0014

2 700

0

Гумiлiна Тетяна
Iванiвна

0

0

0

0

Безуглий Дмитро
Миколайович

0

0

0

0

Риженко Юрiй
Володимирович

0

0

0

0

Пилипенко
Дмитро
Вiкторович

0

0

0

0

2 838 822

1,4942

2 838 822

0

Усього

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Перспективнi плани розвитку полягають у створеннi та виведеннi на ринок нових моделей
технiки, модернiзацiї iснуючої технiки, збiльшеннi обсягiв виробництва, розширеннi ринкiв
збуту, залученнi нових клiєнтiв, покращеннi якостi продукцiї.
2. Інформація про розвиток емітента
15 сiчня 2019 року публiчне акцiонерне товариство "Ельвортi" (ПАТ "Ельвортi") перейменовано
на акцiонерне товариство "Ельвортi" (АТ "Ельвортi") та проведено державну реєстрацiю АТ
"Ельвортi". Рiшення про перейменування товариства прийнято загальними зборами акцiонерiв
26 квiтня 2018 року (протокол №21).
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, зокрема інформацію про:
Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних ЦП протягом
звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не здiйснювало таких операцiй.
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Загальними зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не
затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким
керується емiтент, не наводиться;
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариство не застосовує кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання
юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння.
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
Товариство не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством
вимоги.
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
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не зазначається,
оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується
кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів

чергові
X

позачергові

Дата проведення
16.04.2019
Кворум зборів
85,39
Опис
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї та припинення їх повноважень.
2.Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв
акцiонерiв.
3. Звiт правлiння про результати фiнансово - господарської дiяльностi
товариства за 2018 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
правлiння.
4. Звiт наглядової ради про дiяльнiсть у 2018 роцi та прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту наглядової ради.
5. Звiт ревiзiйної комiсiї та висновок ревiзiйної комiсiї про результати
перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2018 рiк,
прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження
висновку ревiзiйної комiсiї.
6. Затвердження рiчного звiту акцiонерного товариства, у тому числi
рiчної фiнансової звiтностi, за 2018 рiк та порядку розподiлу прибутку за
2018 рiк, визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2019
рiк.
7. Прийняття рiшення щодо продажу викуплених товариством власних
акцiй.
8. Про призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з
обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi акцiонерного товариства
"Ельвортi".
Перелiк осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного,
- Наглядова рада.
Результати розгляду питань порядку денного:
З 1-го питання порядку денного вирiшили:
Обрати лiчильну комiсiю у складi: Власенко Наталiя Борисiвна - голова
лiчильної комiсiї, Аваданi Людмила Євгенiївна, Кадлецова Наталiя
Олександрiвна, Семененко Iрина Миколаївна, Танцюра Олена Вiкторiвна члени лiчильної комiсiї.
З 2-го питання порядку денного вирiшили затвердити наступний регламент
зборiв:- розгляд, обговорення та голосування по питаннях проводити у
послiдовностi, що передбачена порядком денним, фiксування розгляду
питань технiчними засобами не здiйснювати; - доповiдi до 20 хвилин;виступи до 5 хвилин;- голосування з усiх питань порядку денного
бюлетенями;- принцип голосування - одна голосуюча акцiя один голос,

крiм проведення кумулятивного голосування;- довiдки, оголошення - пiсля
закiнчення зборiв.
З 3-го питання порядку денного вирiшили:
Затвердити звiт правлiння про результати фiнансово - господарської
дiяльностi товариства за 2018 рiк.
З 4-го питання порядку денного вирiшили:
Затвердити звiт наглядової ради про дiяльнiсть у 2018 роцi.
З 5-го питання порядку денного вирiшили:
Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї та висновок ревiзiйної комiсiї про
результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за
2018 рiк.
З 6-го питання порядку денного вирiшили:
1. Затвердити рiчний звiт акцiонерного товариства, у тому числi рiчну
фiнансову звiтнiсть, за 2018 рiк.
2. Нерозподiлену частину прибутку направити на поповнення обiгових
коштiв та оновлення основних фондiв.
3. Затвердити плановi показники прибутку на 2019 рiк.
З 7-го питання порядку денного вирiшили:
1. Надати Товариству згоду на продаж викуплених вiдповiдно до вимог ст.
66 Закону України "Про акцiонернi товариства" власних простих iменних
акцiй в кiлькостi 20620 штук, що станом на 10.04.2019 р. облiковуються за
Товариством на рахунку в цiнних паперах депозитарiю - ПАТ "НДУ", як
викупленi емiтентом.
2. Продаж викуплених, вiдповiдно до вимог ст. 66 ЗУ "Про акцiонернi
товариства", власних простих iменних акцiй здiйснити приватному
акцiонерному товариству "Ельвортi Груп", iдентифiкацiйний номер
35720494, за ринковою вартiстю, що визначається вiдповiдно до чинного
законодавства станом на останнiй робочий день, що передує дню
проведення загальних зборiв, на яких прийнято рiшення про продаж
викуплених вiдповiдно до статей 66 ЗУ "Про акцiонернi товариства"
власних акцiй.
3. Уповноважити голову правлiння - генерального директора Товариства
Калапу Сергiя Георгiйовича пiдписати вiд iменi АТ "Ельвортi" особисто
або через представника за довiренiстю договори з продажу викуплених
власних простих iменних акцiй та вчинити iншi фактичнi та юридичнi дiї,
що пов'язанi iз виконанням даного рiшення.
З 8-го питання порядку денного вирiшили:
Призначити суб'єктом аудиторської дiяльностi для надання послуг з
обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi акцiонерного товариства
"Ельвортi" - товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська
фiрма "Актив Аудит" (код ЄДРПОУ 30785437).

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

збори
Акціонери
Депозитарна установа
Інше
(зазначити)

X
X

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10
X
відсотками акцій
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше
(зазначити)
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
У звiтному роцi позачерговi загальнi збори не скликались
(зазначити)

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)

Ні
X
X
X

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги
сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків
простих акцій товариства
Інше (зазначити)
У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається
причина їх непроведення:
У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина
їх непроведення:
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість
осіб
2
3
0

членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)

Ні
X
X
X

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:
Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:
Персональний склад наглядової ради
Прізвище, ім'я, по
батькові
Штутман Павло
Леонiдович
Опис:

Посада
Голова Наглядової ради

Незалежний член
Так
Ні
X

Функцiональнi обов'язки кожного члена наглядової ради:
Голова наглядової Штутман Павло Леонiдович ради скликає
засiдання наглядової ради та на пiдставi її рiшень має право:
видавати накази про звiльнення або про вiдсторонення вiд роботи
голови правлiння-генерального директора, членiв правлiння;
видавати накази про призначення виконуючого обов'язки голови
правлiння-генерального директора, членiв правлiння;
пiдписувати довiреностi вiд iменi Товариства, у випадку
пред'явлення позову до голови правлiння-генерального
директора, членiв правлiння у спорах про вiдшкодування збиткiв,
завданих ними Товариству; видавати накази про притягнення до
дисциплiнарної та матерiальної вiдповiдальностi голови
правлiння-генерального директора, членiв правлiння;

пiдписувати вiд iменi Товариства контракт з головою
правлiння-генеральним директором, членами правлiння
Товариства.
Члени наглядової ради Попов Михайло Iванович, Стонога
Валентин Михайлович, Штутман Михайло Павлович, Щербина
Ольга Володимирiвна в складi наглядової ради приймають
рiшення з усiх питань дiяльностi товариства вiдповiдно до
повноважень, наданих Статутом, Положенням "Про наглядову
раду" i вiдповiдними рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв,
крiм тих, якi вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних
зборiв акцiонерiв, здiйснюють захист прав акцiонерiв товариства
i в межах компетенцiї, визначеної статутом, положенням про
наглядову раду та чинним законодавством контролюють та
регулюють дiяльнiсть виконавчого органу.
Процедури, що застосовуються при прийняттi нею рiшень:
Засiдання наглядової ради скликаються за iнiцiативою (усною
або письмовою) голови наглядової ради або на вимогу (усну або
письмову) члена наглядової ради чи голови
правлiння-генерального директора, членiв правлiння.
На вимогу наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих
питань порядку денного засiдання беруть участь голова
правлiння-генеральний директор та члени правлiння; Товариства.
Засiдання наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi, але
не рiдше одного разу на квартал.
Засiдання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере
участь бiльше половини її складу.
У разi дострокового припинення повноважень одного чи кiлькох
членiв наглядової ради i до обрання всього складу наглядової
ради засiдання наглядової ради є правомочними для вирiшення
питань вiдповiдно до її компетенцiї за умови, що кiлькiсть членiв
наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить
бiльше половини її складу.
Голова та секретар засiдання наглядової ради обирається на
самому засiданнi простою бiльшiстю голосiв членiв наглядової
ради, якi беруть участь у засiданнi.
Рiшення наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв
членiв наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають
право голосу з питання, винесеного на голосування. На засiданнi
наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.
При голосуваннi з усiх питань при рiвнiй кiлькостi голосiв "за" та
"проти" голос голови наглядової ради є вирiшальним.
Рiшення, прийнятi на засiданнях наглядової ради, оформлюються
протоколом, який пiдписується головою та секретарем засiдання.
Попов Михайло Iванович
Опис:
Стонога Валентин
Михайлович
Опис:

Член Наглядової ради

X

Член Наглядової ради

X

Штутман Михайло
Павлович
Опис:
Щербина Ольга
Володимирiвна
Опис:

Член Наглядової ради

X

Член Наглядової ради

X

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 (зазначити)
X
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
X
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
X
строк або не було обрано нового члена
Інше
(зазначити)
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
Так, в звiтному роцi було проведено 30 засiдань наглядової ради.
Загальний опис прийнятих на них рiшень: приймались рiшення щодо скликання та проведення
рiчних загальних зборiв 16.04.2019р., щодо завердження Порядку проведення конкурсу з
вiдбору суб'єктiв аудиторської дiльностi та покладання функцiй аудиторського комiтету на
ревiзiйну комiсiю АТ "Ельвортi", приймалось рiшення щодо процедури вiдбору суб'єкта
аудиторської дiльностi для надання аудиторських послуг iз проведення обов'язкового аудиту
фiнансової звiтностi товариства, визначався переможець конкурсу, який був рекомендований
загальним зборам товариства для призначення суб'єктом аудиторської дiльностi для надання
аудиторських послуг iз проведення обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi АТ "Ельвортi",
приймалось рiшення щодо залучення суб'єкта оцiночної дiяльностi для визначення ринкової
вартостi акцiй, а також щодо затвердження ринкової вартостi акцiй, приймались рiшення щодо
змiни кiлькiсного та персонального складу правлiння товариства, затвердження рiчної
iнформацiї емiтента цiнних паперiв, укладення кредитного договору, внесення змiн до
генеральної кредитної угоди, вiдчудження основних засобiв, щодо викупу облiгацiй серiї А, серiї

В та серiї С, про знесення та списання з бухгалтерського облiку будiвель, щодо отримання
безвiтсоткової фiнансової допомоги, щодо надання згоди на змiну цiльового призначення
земельних дiлянок, якi є предметом iпотеки.
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
(запишіть)

Ні
X
X
X

X

Інформація про виконавчий орган
Склад виконавчого органу
Голова правлiння - генеральний директор Калапа Сергiй Георгiйович
Члени Правлiння:
генеральний конструктор - Кваша Ю.Л.,
комерцiйний директор торгового дому Мульчинський О.I.,
головний бухгалтер - Андрєєва Н.В.,
директор продуктової команди дорожнiх
машин - Голофаєв I.В.,
директор продуктової команди зернових
машин - Шамшур С.I.,
член правлiння - Гумiлiна Т.I.,
директор з виробництва - Риженко Ю.В.,
директор технiчний - Безуглий Д.М.,
директор продуктової команди робочих
органiв - Пилипенко Д.В.

Функціональні обов'язки
Голова правлiння - генеральний директор:
- здiйснює керiвництво оперативною
господарською дiяльнiстю Товариства;
-органiзовує фiнансово-економiчну роботу,
ведення грошово-розрахункових операцiй;
- здiйснює контроль за рухом матерiальних та
грошових цiнностей;
- органiзовує та здiйснює
зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть;
- призначає керiвникiв фiлiй та представництв
Товариства;
- приймає на роботу та звiльняє з роботи
працiвникiв Товариства, вживає до них
заходи заохочення i накладення стягнень;
- приймає рiшення про вiдрядження,
включаючи закордоннi дiловi поїздки;
- видає довiреностi iншим особам на
представлення iнтересiв Товариства у
вiдносинах з iншими юридичними та/або
фiзичними особами, державними,
недержавними, iноземними та iншими
органами, органiзацiями, установами;
- вiдкриває в банкiвських установах поточнi,
валютнi та iншi рахунки Товариства;
- видає накази та розпорядження в межах
своїх повноважень;
- забезпечує дотримання норм законодавства
про працю, правил внутрiшнього трудового
розпорядку;
- органiзовує матерiально-технiчне
забезпечення господарської та iншої
дiяльностi Товариства;

- розпоряджається майном Товариства в
межах, що визначенi Статутом;
- подає на затвердження загальних зборiв
акцiонерiв звiт правлiння, рiчний фiнансовий
звiт Товариства;
- затверджує склад та обсяги вiдомостей та
iнформацiї, якi складають комерцiйну
таємницю, порядок їх захисту;
- приймає рiшення та здiйснює iншi дiї з
питань поточної дiяльностi Товариства, що
необхiднi для досягнення цiлей Товариства;
- приймає рiшення про вчинення правочину
(договору), якщо ринкова вартiсть майна або
послуг, що є його предметом, не перевищує 3
(трьох) вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi
Товариства (крiм договорiв вiдчуження
основних фондiв/засобiв, застави, iпотеки,
кредитування, депозиту);
- пiдписує вiд iменi власника колективний
договiр та виступає як уповноважена особа
власника;
- затверджує внутрiшнi нормативнi акти, що
визначають вiдносини мiж пiдроздiлами
Товариства, розподiляє функцiї структурних
пiдроздiлiв, затверджує положення про
структурнi пiдроздiли, стандарти, регламенти,
iнструкцiї та посадовi iнструкцiї;
- розробляє та затверджує оперативнi
завдання та забезпечує їх реалiзацiю;
- розробляє та затверджує штатний розклад
працiвникiв Товариства, встановлює
показники, розмiр та строки їх премiювання;
- органiзовує ведення бухгалтерського облiку
та звiтностi Товариства. Забезпечує надання
наглядовiй радi та загальним зборам
акцiонерiв квартальних та рiчних фiнансових
звiтiв;
- подає на погодження до наглядової ради
наказ про облiкову полiтику Товариства.
Функцiональнi обов'язки кожного з членiв
правлiння:
1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно,
розумно та не перевищувати своїх
повноважень.
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним
законодавством України, Статутом
Товариства, Положенням про правлiння,
iншими внутрiшнiми документами
Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi загальними

зборами акцiонерiв, наглядовою радою та
правлiнням Товариства;
4) особисто брати участь у рiчних та
позачергових загальних зборах акцiонерiв,
засiданнях правлiння.
5) брати участь у засiданнi наглядової ради за
її запрошенням;
6) дотримуватися встановлених у Товариствi
правил та процедур щодо укладання
правочинiв, у вчиненнi яких є
заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
7) дотримуватися всiх встановлених у
Товариствi правил, пов'язаних iз режимом
обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з
обмеженим доступом. Не розголошувати
конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю,
яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням
функцiй члена правлiння, особам, якi не
мають доступу до такої iнформацiї, а також не
використовувати її у своїх iнтересах або в
iнтересах третiх осiб;
8) контролювати пiдготовку i
своєчасне надання матерiалiв до засiдання
правлiння;
9) завчасно готуватися до засiдання
правлiння, зокрема, знайомитися з
пiдготовленими до засiдання матерiалами,
збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю,
у разi необхiдностi отримувати консультацiї
фахiвцiв, тощо;
10) очолювати вiдповiдний напрямок роботи
та спрямовувати дiяльнiсть пiдпорядкованих
структурних пiдроздiлiв Товариства
вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж
членами правлiння Товариства;
11) своєчасно надавати наглядовiй радi,
ревiзiйнiй комiсiї, правлiнню, внутрiшнiм та
зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i
точну iнформацiю про дiяльнiсть та
фiнансовий стан Товариства в межах своєї
компетенцiї.
Опис До складу правлiння за посадою
входять голова правлiння - генеральний
директор та головний бухгалтер, директори за
напрямками дiяльностi, iншi особи. У
звiтному роцi склад правлiння оновлювався i
становить 10 осiб.
У 2019 роцi було проведено 10 засiдань
правлiння.
Загальний опис прийнятих на них рiшень:
приймалися рiшення про пiдписання

договорiв у 2019 роцi; затвердження бюджету
проведення рiчних загальних зборiв
акцiонерiв.
Результати роботи виконавчого органу виконавчий орган здiйснював управлiння
щоденною виробничою та господарською
дiяльнiстю товариства для виконання мети та
предмету дiяльностi товариства, визначену
статутом товариства, рiшеннями загальних
зборiв акцiонерiв та наглядової ради.
Аналiз дiяльностi виконавчого органу,
включаючи зазначення того, як дiяльнiсть
виконавчого органу зумовила змiни у
фiнансово-господарськiй дiяльностi
товариства - дiяльнiсть, компетентнiсть та
ефективнiсть виконавчого органу оцiнюється
як задовiльна та має високу ефективнiсть для
виконання мети та предмету дiяльностi
товариства.
Опис

До складу правлiння за посадою входять
голова правлiння - генеральний директор та
головний бухгалтер, директори за
напрямками дiяльностi, iншi особи. У
звiтному роцi склад правлiння оновлювався i
становить 10 осiб.
У 2019 роцi було проведено 10 засiдань
правлiння.
Загальний опис прийнятих на них рiшень:
приймалися рiшення про пiдписання
договорiв у 2019 роцi; затвердження бюджету
проведення рiчних загальних зборiв
акцiонерiв.
Результати роботи виконавчого органу виконавчий орган здiйснював управлiння
щоденною виробничою та господарською
дiяльнiстю товариства для виконання мети та
предмету дiяльностi товариства, визначену
статутом товариства, рiшеннями загальних
зборiв акцiонерiв та наглядової ради.
Аналiз дiяльностi виконавчого органу,
включаючи зазначення того, як дiяльнiсть
виконавчого органу зумовила змiни у
фiнансово-господарськiй дiяльностi
товариства - дiяльнiсть, компетентнiсть та
ефективнiсть виконавчого органу оцiнюється
як задовiльна та має високу ефективнiсть для
виконання мети та предмету дiяльностi
товариства.

Примітки
опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента
Основнi види контролю якостi:
внутрiшнiй аудит - контроль за виконанням вимог внутрiшнiх та зовнiшнiх стандартiв i ДСТУ
ISO9001;
контроль приймання готової продукцiї - контроль за якiстю продукцiї, що випускається, в
процесi виробництва в пiдроздiлах пiдприємства;
вхiдний контроль - контроль за продукцiєю, що закупається i яка використовується на
пiдприємствi вiдповiдно до вимог КД i НД;
авторський нагляд - конструкторський нагляд за виготовленням продукцiї на вiдповiднiсть КД i
ТУ;
технологiчна дисциплiна - контроль за виконанням технологiчних операцiй на етапах
виготовлення продукцiї;
статистичний контроль - контроль стабiльностi технологiчного процесу виготовлення продукцiї;
FMEA - проведення аналiзу видiв наслiдкiв та причин потенцiйних дефектiв (FMEA)
конструкцiй i технологiчних процесiв;
перевiрка технологiчної точностi - перевiрка технологiчної точностi обладнання та стабiльнiсть
функцiонування заданих параметрiв технологiчної документацiї;
Крiм цього проводиться аналiз результативностi системи управлiння якiстю 19 процесiв згiдно з
СТП 001:2016.
Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в процесi
управлiння Товариством.
Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Фiнансовi ризики
постiйно виникають в процесi звичайної дiяльностi Товариства.
Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають
грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть.
Ризиком лiквiдностi є ризик того, що Компанiя не зможе розрахуватися по зобов'язанням при
настаннi термiну їх погашення. Компанiя здiйснює ретельне управлiння i контроль за
лiквiднiстю. Компанiя використовує процедуру пiдготовки бюджету i прогнозування руху
грошових коштiв, що забезпечує наявнiсть у Компанiї необхiдних коштiв для виконання своїх
платiжних зобов'язань. На основi прогнозованих потокiв грошових коштiв приймаються
рiшення про вкладення грошових коштiв або залученнi фiнансування, коли це потрiбно.
Проведення полiтики аналiзу та управлiння кредитним ризиком забезпечує наявнiсть у Компанiї
достатньої суми грошових коштiв для погашення зобов'язань в строк.
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено
ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 4
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?
Загальн Наглядов Виконав
Не

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

і збори
акціоне
рів

а рада

чий
орган

належит
ь до
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нції
жодного
органу
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ні
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ні
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ні
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так

так

ні

ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)
так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
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)

Ні
X

X
X
X
X

Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)

X
X

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформаці
я
оприлюдн
юється в
загальнод
оступній
інформаці
йній базі
даних
Національ
ної комісії
з цінних
Документи
Інформаці
паперів та надаються
Копії
я
фондового
для
докумен розміщуєт
Інформація
ринку про ознайомлен
тів
ься на
Інформація про
розповсюджує
ринок
ня
надають
власній
діяльність акціонерного
ться на
цінних
безпосеред
ся на
інтернет-с
товариства
загальних
паперів
ньо в
запит
торінці
зборах
або через акціонерно акціонер акціонерн
особу, яка
му
а
ого
провадить товаристві
товариства
діяльність
з
оприлюдн
ення
регульова
ної
інформації
від імені
учасників
фондового
ринку
Фінансова звітність,
так
так
так
так
так
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 10
ні
так
так
так
так
відсотками та більше
статутного капіталу
Інформація про склад
органів управління
ні
так
так
так
так
товариства
Статут та внутрішні
ні
ні
так
так
так
документи

Протоколи загальних
зборів акціонерів після
їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства
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так

ні

ні

ні

ні

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
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
Виконавчий орган
X
Інше
(зазначити)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку
востаннє?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
X
відсотками голосів
Інше
(зазначити)
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента

№ з/п

Повне найменування юридичної
особи - власника (власників) або
прізвище, ім'я, по батькові (за
наявності) фізичної особи власника (власників) значного
пакета акцій

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним
державним реєстром
юридичних осіб,
фізичних осіб підприємців та

Розмір частки
акціонера
(власника) (у
відсотках до
статутного
капіталу)

1
2

Приватне акцiонерне товариство
"Ельвортi Груп"
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Компанiя з
управлiння активами
"Партнер-Iнвест" ЗПНВIФ
"Партнер-Фонд" ТОВ КУА
"Партнер-Iнвест"

громадських формувань
(для юридичної особи резидента), код/номер з
торговельного,
банківського чи судового
реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи (для
юридичної особи нерезидента)
35720494

84,679206

36200098

10

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)
на загальних зборах емітента
Загальна
кількість
акцій
190 000 000

Кількість акцій
з обмеженнями
1 490 661

Підстава виникнення обмеження
вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та
перехiдних положень Закону
України "Про депозитарну систему
України", акцiї акцiонерiв, якi не
уклали договiр з депозитарною
установою, не враховуються при
визначеннi кворуму та при
голосуваннi на загальних зборах
акцiонерiв Товариства

Дата
виникнення
обмеження
12.10.2014

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які
винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх
звільнення
До складу наглядової ради входять 5 (п'ять) членiв наглядової ради, якi обираються загальними
зборами акцiонерiв строком на 3 (три) роки.
Якщо пiсля закiнчення строку, на який обрана наглядова рада, загальними зборами з будь-яких
причин не прийнято рiшення про обрання або переобрання наглядової ради, повноваження
членiв наглядової ради припиняються, крiм повноважень з пiдготовки, скликання i проведення
загальних зборiв акцiонерiв.
Якщо кiлькiсть членiв наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становитиме половину або
менше половини її обраного вiдповiдно до вимог закону загальними зборами Товариства
кiлькiсного складу, наглядова рада не може приймати рiшення, крiм рiшень з питань скликання
загальних зборiв Товариства для обрання решти членiв наглядової ради або всього складу

наглядової ради у визначеному нормативно-правовими актами України порядку.
Членом наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Член наглядової ради не
може бути одночасно членом виконавчого органу Товариства.
До складу наглядової ради можуть обиратися як акцiонери, так i особи, якi представляють їхнi
iнтереси (представники акцiонерiв). До складу наглядової ради може обиратися декiлька
представникiв одного акцiонера (групи акцiонерiв).
Особи, обранi членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв.
Обрання членiв наглядової ради Товариства проводиться шляхом кумулятивного голосування.
Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi
повноваження iншiй особi.
Повноваження члена наглядової ради дiйснi з моменту його обрання загальними зборами. У разi
замiни члена наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена
наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту
отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником
якого є вiдповiдний член наглядової ради.
Повiдомлення про замiну члена наглядової ради - представника акцiонера повинно мiстити
повну iнформацiю про нового члена наглядової ради, який призначається на замiну
вiдкликаного, яка вимагається нормативно-правовими актами України, що регулюють питання
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також прiзвище, iм'я, по батьковi
(найменування) акцiонера (акцiонерiв), розмiр пакета акцiй, що йому належить або їм сукупно
належить.
Порядок здiйснення повiдомлення про замiну члена наглядової ради - представника акцiонера
визначається наглядовою радою Товариства.
Акцiонер (акцiонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, може
обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради.
Загальнi збори Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень
членiв наглядової ради та одночасне обрання нових членiв наглядової ради.
Без рiшення загальних зборiв повноваження члена наглядової ради припиняються:
за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;
в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена наглядової ради за станом здоров'я;
в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання,
що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена наглядової ради;
в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим;
у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена наглядової ради, який
є представником акцiонера.
Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю
голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради. Допускається обрання голови наглядової ради
Товариства та прийняття рiшення про припинення ним повноважень (звiльнення з посади)
загальними зборами акцiонерiв.
Головою наглядової ради Товариства не може бути обрано члена наглядової ради, який
протягом попереднього року був головою правлiння-генеральним директором Товариства.
Наглядова рада Товариства має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради без
винесення цього питання на вирiшення загальних зборiв акцiонерiв.
У разi неможливостi виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження
здiйснює один iз членiв наглядової ради за її рiшенням.
Правлiння утворюється за рiшенням наглядової ради товариства.
До складу правлiння за посадою входять голова правлiння - генеральний директор та
головний бухгалтер, директори за напрямками дiяльностi, iншi особи. Кiлькiсний та
персональний склад правлiння, термiн повноважень, затверджується наглядовою радою за
поданням голови правлiння - генерального директора та/або за власною iнiцiативою. Правлiння

на своєму засiданнi обирає секретаря правлiння. Секретар правлiння може бути призначений за
рiшенням голови правлiння - генерального директора. Секретарем правлiння може бути особа,
що не входить до складу правлiння.
Голова та члени правлiння не можуть одночасно бути членами наглядової ради або ревiзiйної
комiсiї Товариства.
Членами правлiння не можуть бути особи, яким згiдно iз чинним законодавством України
заборонено обiймати посади в органах управлiння господарських товариств.
Членом правлiння не може бути особа, яка є учасником або членом органiв управлiння
юридичної особи, яка конкурує з дiяльнiстю Товариства.
Загальнi збори акцiонерiв обирають з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну
дiєздатнiсть та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв ревiзiйну комiсiю товариства, виключно
шляхом кумулятивного голосування. Вiдкликання, переобрання, змiна складу ревiзiйної комiсiї
вiдноситься до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв.
Чисельний склад ревiзiйної комiсiї, строк повноважень, персональний склад визначаються
Загальними зборами акцiонерiв. Якщо термiн повноважень ревiзiйної комiсiї закiнчився, але
вiн не переобраний (не вiдкликаний), повноваження ревiзiйної комiсiї дiють до обрання нового
складу ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя може бути достроково вiдкликана за рiшенням
загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Голова ревiзiйної комiсiї обирається простою бiльшiстю голосiв вiд загального числа обраних
членiв ревiзiйної комiсiї i є посадовою особою Товариства. Для ведення протоколiв засiдань
ревiзiйна комiсiя обирає секретаря ревiзiйної комiсiї. При необхiдностi ревiзiйна комiсiя може
обрати заступника голови ревiзiйної комiсiї.
Ревiзiйна комiсiя може обиратись загальними зборами акцiонерiв на визначений перiод або для
проведення спецiальної перевiрки.
Не можуть бути членами ревiзiйної комiсiї:
1) член наглядової ради;
2) член виконавчого органу;
3) корпоративний секретар;
4) особа яка не має повної цивiльної дiєздатностi;
5) члени iнших органiв товариства.
Члени ревiзiйної комiсiї не можуть входити до складу наглядової ради, правлiння товариства та
лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв товариства.
Винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх
звiльнення Статутом Товариства та його внутрiшнiми положеннями не передбаченi.
9) повноваження посадових осіб емітента
Голова наглядової ради скликає засiдання наглядової ради та на пiдставi її рiшень має право:
видавати накази про звiльнення або про вiдсторонення вiд роботи голови
правлiння-генерального директора, членiв правлiння; видавати накази про призначення
виконуючого обов'язки голови правлiння-генерального директора, членiв правлiння;
пiдписувати довiреностi вiд iменi Товариства, у випадку пред'явлення позову до голови
правлiння-генерального директора, членiв правлiння у спорах про вiдшкодування збиткiв,
завданих ними Товариству; видавати накази про притягнення до дисциплiнарної та матерiальної
вiдповiдальностi голови правлiння-генерального директора, членiв правлiння; пiдписувати вiд
iменi Товариства контракт з головою правлiння-генеральним директором, членами правлiння
Товариства.
Члени наглядової ради в складi наглядової ради приймають рiшення з усiх питань дiяльностi
товариства вiдповiдно до повноважень, наданих Статутом, Положенням "Про наглядову раду" i

вiдповiдними рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв, крiм тих, якi вiднесенi до виключної
компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв, здiйснюють захист прав акцiонерiв товариства i в
межах компетенцiї, визначеної статутом, положенням про наглядову раду та чинним
законодавством контролюють та регулюють дiяльнiсть виконавчого органу.
Голова правлiння - генеральний директор:
- здiйснює керiвництво оперативною господарською дiяльнiстю Товариства;
-органiзовує фiнансово-економiчну роботу, ведення грошово-розрахункових операцiй;
- здiйснює контроль за рухом матерiальних та грошових цiнностей;
- органiзовує та здiйснює зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть;
- призначає керiвникiв фiлiй та представництв Товариства;
- приймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв Товариства, вживає до них заходи
заохочення i накладення стягнень;
- приймає рiшення про вiдрядження, включаючи закордоннi дiловi поїздки;
- видає довiреностi iншим особам на представлення iнтересiв Товариства у вiдносинах з iншими
юридичними та/або фiзичними особами, державними, недержавними, iноземними та iншими
органами, органiзацiями, установами;
- вiдкриває в банкiвських установах поточнi, валютнi та iншi рахунки Товариства;
- видає накази та розпорядження в межах своїх повноважень;
- забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрiшнього трудового
розпорядку;
- органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства;
- розпоряджається майном Товариства в межах, що визначенi Статутом;
- подає на затвердження загальних зборiв акцiонерiв звiт правлiння, рiчний фiнансовий звiт
Товариства;
- затверджує склад та обсяги вiдомостей та iнформацiї, якi складають комерцiйну таємницю,
порядок їх захисту;
- приймає рiшення та здiйснює iншi дiї з питань поточної дiяльностi Товариства, що необхiднi
для досягнення цiлей Товариства;
- приймає рiшення про вчинення правочину (договору), якщо ринкова вартiсть майна або
послуг, що є його предметом, не перевищує 3 (трьох) вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства (крiм договорiв вiдчуження основних
фондiв/засобiв, застави, iпотеки, кредитування, депозиту);
- пiдписує вiд iменi власника колективний договiр та виступає як уповноважена особа власника;
- затверджує внутрiшнi нормативнi акти, що визначають вiдносини мiж пiдроздiлами
Товариства, розподiляє функцiї структурних пiдроздiлiв, затверджує положення про структурнi
пiдроздiли, стандарти, регламенти, iнструкцiї та посадовi iнструкцiї;
- розробляє та затверджує оперативнi завдання та забезпечує їх реалiзацiю;
- розробляє та затверджує штатний розклад працiвникiв Товариства, встановлює показники,
розмiр та строки їх премiювання;
- органiзовує ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Забезпечує надання
наглядовiй радi та загальним зборам акцiонерiв квартальних та рiчних фiнансових звiтiв;
- подає на погодження до наглядової ради наказ про облiкову полiтику Товариства.
Члени правлiння мають право:
1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для
виконання своїх функцiй;
2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання
поточної дiяльностi Товариства;
3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на
засiданнi правлiння Товариства;
4) iнiцiювати скликання засiдання правлiння Товариства;

5) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення правлiння Товариства;
6) вносити пропозицiю про скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства;
Члени правлiння зобов'язанi:
1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.
Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть,
обачливiсть та належну обережнiсть пiд час виконання своїх посадових обов'язкiв;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим
Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв, наглядовою радою та
правлiнням Товариства;
4) особисто брати участь у рiчних та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях
правлiння.
5) брати участь у засiданнi наглядової ради за її запрошенням;
6) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у
вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки
та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та
iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена правлiння,
особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх
iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання правлiння;
9) завчасно готуватися до засiдання правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до
засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi
отримувати консультацiї фахiвцiв, тощо;
10) очолювати вiдповiдний напрямок роботи та спрямовувати дiяльнiсть пiдпорядкованих
структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами правлiння
Товариства;
11) своєчасно надавати наглядовiй радi, ревiзiйнiй комiсiї, правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм
аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства
в межах своєї компетенцiї.
Члени Ревiзiйної комiсiї у складi Ревiзiйної комiсiї мають право:
ревiзувати i перевiряти у Товариствi, на дочiрнiх пiдприємствах, фiлiях i представництвах
грошовi i бухгалтерськi документи, звiти, кошториси i iншi документи, що пiдтверджують
надходження i витрачання коштiв i матерiальних цiнностей, проводити перевiрки фактичної
наявностi цiнностей (грошових сум, цiнних паперiв, сировини, матерiалiв, готової продукцiї,
обладнання i т.п.);
безперешкодного доступу на склади, у сховища, у виробничi i iншi примiщення для обстеження
i з'ясування питань, пов'язаних з ревiзiєю i перевiркою;
звертатись до вищого органу i наглядової ради Товариства з пропозицiями про припинення
операцiй на розрахункових i iнших рахунках у банках i iнших фiнансово-кредитних установах,
коли виконавчий орган Товариства, посадовi особи Товариства та/або дочiрнiх пiдприємств,
фiлiй, представництв, на якому необхiдно здiйснити перевiрку або ревiзiю, перешкоджають
члену ревiзiйної комiсiї виконувати свої обов'язки;
рекомендувати залучення на договiрних засадах експертiв, аудиторськi органiзацiї i iнших
фахiвцiв;
вимагати вiд керiвникiв об'єктiв, що перевiряються, проведення iнвентаризацiї основних засобiв,
товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i розрахункiв, у необхiдних випадках
опечатувати каси i касовi примiщення, склади, а при виявленнi пiдробок, iнших зловживань
вилучати необхiднi документи на час проведення ревiзiї або перевiрки, залишаючи у справах акт

вилучення i копiї або реєстри вилучених документiв;
одержувати вiд банкiв та iнших кредитних установ необхiднi вiдомостi, копiї документiв,
довiдок про банкiвськi операцiї та залишки на рахунках об'єктiв, що перевiряються, а вiд iнших
пiдприємств i органiзацiй будь-яких форм власностi - довiдки i копiї документiв про операцiї i
розрахунки з ревiзуємими об'єктами або з Товариством у цiлому;
одержувати вiд посадових осiб i матерiально-вiдповiдальних осiб ревiзуємих об'єктiв, письмовi
пояснення з питань, що виникають у ходi ревiзiй i перевiрок;
пред'являти керiвникам i iншим посадовим особам ревiзуємих пiдприємств i об'єктiв, що
перевiряються, вимоги по усуненню виявлених порушень з питань збереження i використання
матерiальних ресурсiв i фiнансiв;
вимагати скликання позачергових загальних зборiв, якщо виникла загроза iнтересам Товариства
або виявленi зловживання, скоєнi посадовими особами Товариства;
вносити пропозицiї до проекту порядку денного загальних зборiв акцiонерiв та вимагати
скликання позачергових загальних зборiв;
брати участь у засiданнях виконавчого органу Товариства.
Голова ревiзiйної комiсiї:
1. Органiзовує роботу ревiзiйної комiсiї;
2. Скликає засiдання ревiзiйної комiсiї та головує на них, затверджує порядок денний засiдань,
органiзовує ведення протоколiв засiдань ревiзiйної комiсiї;
3. Доповiдає про результати проведених ревiзiй та перевiрок загальним зборам акцiонерiв та
наглядовiй радi Товариства;
4. Пiдтримує постiйнi контакти з органами управлiння та посадовими особами Товариства.
10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
Iнформацiя, що не є фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неї
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя
складається з iнформацiї, яка мiститься в Звiтi керiвництва та Звiтi про управлiння Акцiонерного
товариства "ЕЛЬВОРТI" за 2019 рiк (надалi - Звiти про управлiння), але не є фiнансовою
звiтнiстю та нашим звiтом аудитора щодо неї.
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо
висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.
У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з
iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою
iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи
ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi
проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої
iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно
було б включити до звiту.
Вiдповiдно до вимог ст. 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"
повiдомляємо наступне.
Ми перевiрили iнформацiю, викладену у роздiлi "Корпоративне управлiння" Звiту керiвництва,
щодо:
"
дотримання Товариством положень кодексу корпоративного управлiння,
"
проведених протягом звiтного перiоду загальних зборiв акцiонерiв Товариства та
прийнятих на зборах рiшень,

"
персонального складу Наглядової ради та Правлiння Товариства, наявностi комiтетiв
Правлiння Товариства, та проведенi засiдання та прийнятих на них рiшень, з iнформацiєю,
викладеною в Звiтi керiвництва Акцiонерного товариства "ЕЛЬВОРТI" (пiдписаного Головою
правлiння вiд 26.03.2020 року), iншими прийнятими Товариством положеннями/полiтиками в
частинi корпоративного управлiння, iншою iнформацiєю i або нашими знаннями, отриманими
пiд час аудиту, та не встановили суттєвих невiдповiдностей.
Водночас зазначаємо, що система корпоративного управлiння Товариства потребує
вдосконалення з врахуванням положень Принципiв корпоративного управлiння (затвердженi
рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 955 вiд 22.07.2014р.),
зокрема в частинi затвердження Кодексу корпоративного управлiння, актуалiзацiї функцiй
органiв управлiння Товариства, внутрiшнiх положень щодо їх дiяльностi, створення комiтетiв
Наглядової ради Товариства.
Директор
номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв
аудиторської дiяльностi (роздiл "Аудитори") - 100062
В.М. Мнiщенко
Партнер завдання з аудиту
Директор з аудиту
С.А. Буянов
номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв
аудиторської дiяльностi (роздiл "Аудитори") - 100060
м. Київ, вул. Генерала Наумова, 23-б
31 березня 2020 року
Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної
особи
Приватне акцiонерне
товариство "Ельвортi Груп"

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Компанiя з
управлiння активами
"Партнер-Iнвест" ЗПНВIФ
"Партнер-Фонд" ТОВ КУА
"Партнер-Iнвест"

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи
35720494

36200098-23
31426

Місцезнаходження
25002,
Кіровоградська обл.,
Кiровоград,
вул.Орджонiкiдзе 7,
оф 106
25002,
Кіровоградська обл.,
Кропивницький,
вул.Ельвортi, 7, офiс
416

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Усього

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

160 890 493

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

84,6792

160 890 493

0

19 000 000

10

19 000 000

0

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

179 890 493

94,6792

Кількість за видами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
179 890 493

0

X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна
вартість (грн)

акцiї простi iменнi

190 000 000

0,05

Права та обов'язки
Акцiонерами є власники акцiй Товариства.
Акцiонерами Товариства визнаються фiзичнi i
юридичнi особи, а також держава в особi органу,
уповноваженого управляти державним майном, у
випадку, якщо вони є власником акцiй Товариства,
набутих на пiдставi цивiльно-правових угод чи в
порядку правонаступництва вiд громадян та
юридичних осiб, а також на iнших пiдставах,
передбачених чинним законодавством.
Товариство може складатися з однiєї особи у разi
придбання одним акцiонером усiх акцiй Товариства.
Облiк акцiонерiв Товариства, акцiй, що їм належать, та
iнших вiдомостей, пов'язаних з облiком прав власностi
на акцiї, провадиться у порядку, встановленому
законодавством про депозитарну систему України.
Акцiонери мають право на:
участь в управлiннi акцiонерним Товариством;
отримання дивiдендiв;
отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його
майна або вартостi частини майна Товариства;
ознайомлення з документами та/або отримання
iнформацiї про дiяльнiсть Товариства в обсязi,
визначеному нормативно-правовими актами України та
в порядку, передбаченому Статутом.
Акцiонери Товариства зобов'язанi:
дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв
Товариства;
виконувати рiшення загальних зборiв акцiонерiв
Товариства (надалi загальнi збори), iнших органiв
Товариства;
виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у
тому числi пов'язанi з майновою участю;
оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що
передбаченi Статутом Товариства;
не розголошувати комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства
Акцiонери можуть також мати iншi обов'язки у

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

випадках, передбачених нормативно-правовими актами
України.
Акцiонери на свiй розсуд володiють, користуються i
розпоряджаються належними їм на правах приватної
власностi акцiями.
Всiм акцiонерам Товариство забезпечує рiвнi умови
здiйснення своїх прав.
Акцiонер може здiйснювати свої права та брати участь
у дiяльностi Товариства через свого представника,
повноваження якого визначаються у встановленому
законом порядку.
Примітки:

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
29.04.2011

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
12/11/1/11

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

3
4
5
6
7
8
9
10
Нацiональна комiсiя з UA4000119440 Акція проста Бездокумент
0,05
190 000 0
9 500 000
100
цiнних паперiв та
бездокумента арні іменні
00
фондового ринку
рна іменна
Пiвденно-Українське
територiальне
управлiння
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №12/11/1/11 видано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку нового 29.04.2011
р.Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшньому та зовнiшньому ринках не здiйснювалась. Лiстинг цiнних паперiв емiтента на
фондових бiржах не проводився. Додаткової емiсiї у звiтному перiодi не проводилось.

2. Інформація про облігації емітента

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

1
10.04.2015

2
31/2/2015

Наймену
вання
органу,
що
зареєстру
вав
випуск
3
Нацiональ
на комiсiя
з цiнних
паперiв та
фондовог

Міжнаро
дний
ідентифік
аційний
номер

Облігаці
ї
(відсотк
ові,
цільові,
дисконт
ні)

4
UA400018
9815

5
відсотко
ві

Номіналь
на
вартість
(грн.)

Кількість
у випуску
(шт.)

6
1 000

7
30 000

Форма
існуванн
я та
форма
випуску

Загальна
номіналь
на
вартість
(грн)

8
Бездокум
ентарні
іменні

9
30 000 00
0

Процент
на ставка
за
облігація
ми (у
відсотках
)
10
25

Термін
виплати
проценті
в

11
16.06.201
930.06.201
9

Сума
виплач
еного
процен
тного
доходу
у
звітном
у
періоді
(грн)
13
3 739 72
6,03

Дата
погаш
ення
обліга
цій

13
30.06.2
025

Опис

26.10.2017

Опис

о ринку
Товариство не є професiйним учасником ринку цiнних паперiв. Фактiв лiстингу (делiстингу) цiнних паперiв товариства на фондових бiржах
протягом звiтного перiоду не було. Мета емiсiї: фiнансовi ресурси загальною сумою 30 000 000 (тридцятьмiльйонiв) гривень, залученi вiд
розмiщення iменних вiдсоткових звичайних (незабезпечених) облiгацiй серiї "А", будуть направленi на закупiвлю нового виробничого
обладнання (100%), з метою розширення можливостей у здiйсненнi своєї господарської дiяльностi та подальшого змiцнення фiнансового стану
Товариства. Спосiб розмiщення облiгацiй-приватне розмiщення. Дострокове погашення Емiтентом (за власноюi нiцiативою) облiгацiй серiї "А"
не передбачено умовами приватного розмiщення.
У звiтньому роцi Товариством було здiйснено виплату процентiв по облiгацiям. Термiн за який здiйснено виплата процентiв: з 16.12.2018р. по
15.06.2019р. виплата процентiв здiйснювалася у перiод з 16.06.2019 - 30.06.2019р.
28.08.2019р. наглядовою радою АТ "Ельвортi" було прийнято рiшення про викуп товариством iменних вiдсоткових звичайних (незабезпечених)
облiгацiй серiї "А" власної емiсiї загальною кiлькiстю 30000 (тридцять тисяч) штук номiнальною вартiстю 1000 (одна тисяча гривень) загальною
номiнальною вартiстю 30 000 000 (тридцять мiльйонiв) гривень у власника - ТОВ "КУА "Партнер-Iнвест" ЗПНВIФ "Партнер-Фонд" ТОВ "КУА
"Партнер-Iнвест" в строки та в порядку, передбаченому пунктом 12 роздiлу 2 Проспекту емiсiї облiгацiй пiдприємства - публiчного акцiонерного
товариства "Червона зiрка", щодо яких прийнято рiшення про приватне розмiщення, затвердженого рiшенням наглядової ради ПАТ "Червона
зiрка" вiд 24.02.2015 року (протокол №3). Встановлено дату викупу у власникiв iменних вiдсоткових звичайних (незабезпечених) облiгацiй серiї
"А" акцiонерним товариством "Ельвортi" - 09.09.2019року. Виплату за облiгацiями передбачену пунктом 12 роздiлу 2 Проспекту емiсiї облiгацiй
пiдприємства - публiчного акцiонерного товариства "Червона зiрка", щодо яких прийнято рiшення про приватне розмiщення, затвердженого
рiшенням наглядової ради ПАТ "Червона зiрка" вiд 24.02.2015 року (протокол №3) вирiшено здiйснити на пiдставi даних реєстру власникiв
iменних цiнних паперiв, складеного Центральним депозитарiєм України станом на 09.09.2019р.
09.09.2019р. мiж АТ "Ельвортi" та ТОВ "КУА "Партнер-Iнвест" ЗПНВIФ "Партнер-Фонд" ТОВ "КУА "Партнер-Iнвест" було укладено договiр
купiвлi-продажу цiнних паперiв (облiгацiй серiї "А") №733/340. 18.12.2019р. облiгацiї серiї "А" були викупленi акцiонерним товариством
"Ельвортi".
На кiнець року облiгацiї облiковуються за емiтентом.
82/2/2017

Нацiональ UA400019 відсотко
1 000
40 000
Бездокум 40 000 00
20
з
3 967 12 30.09.2
на комiсiя
9285
ві
ентарні
0
01.03.201
3,29
027
з цiнних
іменні
9 по
паперiв та
30.03.201
фондовог
9р.
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Товариство не є професiйним учасником ринку цiнних паперiв. Фактiв лiстингу (делiстингу) цiнних паперiв товариства на фондових бiржах
протягом звiтного перiоду не було. Мета додаткової емiсiї: фiнансовi ресурси на загальну суму 40 000 000 (сорок мiльйонiв) гривень, залученi
вiд розмiщення iменних вiдсоткових звичайних (незабезпечених) облiгацiй серiї <В> у повному обсязi (100%) будуть використанi на погашення
кредиторської заборгованостi ПАТ <Ельвортi>. Спосiб розмiщення облiгацiй-приватне розмiщення. Дострокове погашення Емiтентом (за
власною iнiцiативою) облiгацiй серiї "В" не передбачено умовами приватного розмiщення.
У звiтньому роцi Товариством було здiйснено виплату процентiв по облiгацiям. Термiн за який здiйснено виплата процентiв: з 01.08.2018 по
28.02.2019, виплата процентiв здiйснювалася у перiод з 01.03.2019 по 30.03.2019р.
05.08.2019р. наглядовою радою АТ "Ельвортi" було прийнято рiшення про викуп товариством iменних вiдсоткових звичайних (незабезпечених)
облiгацiй серiї "В" загальною кiлькiстю 40 000 (сорок тисяч) штук номiнальною вартiстю 1000 (одна тисяча гривень) загальною номiнальною
вартiстю 40 000 000 (сорок мiльйонiв) гривень, у власника - ТОВ "КУА "Партнер-Iнвест" ЗПНВIФ "Партнер-Фонд" ТОВ "КУА "Партнер-Iнвест"

26.10.2017

Опис

в строки та в порядку, передбаченому пунктом 12 роздiлу 2 Проспекту емiсiї облiгацiй пiдприємства - публiчного акцiонерного товариства
"Ельвортi", щодо яких прийнято рiшення про приватне розмiщення, затвердженого рiшенням наглядової ради ПАТ "Ельвортi" вiд 04.09.2017
року (протокол №30). Встановлено дату викупу у власникiв iменних вiдсоткових звичайних (незабезпечених) облiгацiй серiй "В" акцiонерним
товариством "Ельвортi" - 16.08.2019року. Виплату за облiгацiями передбачену пунктом 12 роздiлу 2 Проспекту емiсiї облiгацiй пiдприємства публiчного акцiонерного товариства "Ельвортi", щодо яких прийнято рiшення про приватне розмiщення, затвердженого рiшенням наглядової
ради ПАТ "Ельвортi" вiд 04.09.2017 року (протокол №30) вирiшено здiйснити на пiдставi даних реєстру власникiв iменних цiнних паперiв,
складеного Центральним депозитарiєм України станом на 16.08.2019р.
16.08.2019р. мiж АТ "Ельвортi" та ТОВ "КУА "Партнер-Iнвест" ЗПНВIФ "Партнер-Фонд" ТОВ "КУА "Партнер-Iнвест" було укладено договiр
купiвлi-продажу цiнних паперiв (облiгацiй серiї "В") №699/340. 18.12.2019р. облiгацiї серiї "В" були викупленi акцiонерним товариством
"Ельвортi".
На кiнець року облiгацiї облiковуються за емiтентом.
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Товариство не є професiйним учасником ринку цiнних паперiв. Фактiв лiстингу (делiстингу) цiнних паперiв товариства на фондових бiржах
протягом звiтного перiоду не було. Мета додаткової емiсiї: фiнансовi ресурси на загальну суму 40 000 000 (сорок мiльйонiв) гривень, залученi
вiд розмiщення iменних вiдсоткових звичайних (незабезпечених) облiгацiй серiї "С" у повному обсязi (100%) будуть використанi на погашення
кредиторської заборгованостi ПАТ "Ельвортi". Спосiб розмiщення облiгацiй-приватне розмiщення. Дострокове погашення Емiтентом (за
власною iнiцiативою) облiгацiй серiї "С" не передбачено умовами приватного розмiщення.
У звiтньому роцi Товариством було здiйснено виплату процентiв по облiгацiям. Термiн за який здiйснено виплата процентiв: з 01.08.2018 по
28.02.2019р., виплата процентiв здiйснювалася у перiод з 01.03.2019 по 30.03.2019р.
05.08.2019р. наглядовою радою АТ "Ельвортi" було прийнято рiшення про викуп товариством iменних вiдсоткових звичайних (незабезпечених)
облiгацiй серiї "С" загальною кiлькiстю 40 000 (сорок тисяч) штук номiнальною вартiстю 1000 (одна тисяча гривень) загальною номiнальною
вартiстю 40 000 000 (сорок мiльйонiв) гривень, у власника - ТОВ "КУА "Партнер-Iнвест" ЗПНВIФ "Партнер-Фонд" ТОВ "КУА "Партнер-Iнвест"
в строки та в порядку, передбаченому пунктом 12 роздiлу 2 Проспекту емiсiї облiгацiй пiдприємства - публiчного акцiонерного товариства
"Ельвортi", щодо яких прийнято рiшення про приватне розмiщення, затвердженого рiшенням наглядової ради ПАТ "Ельвортi" вiд 04.09.2017
року (протокол №30). Встановлено дату викупу у власникiв iменних вiдсоткових звичайних (незабезпечених) облiгацiй серiй "С" акцiонерним
товариством "Ельвортi" - 16.08.2019року. Виплату за облiгацiями передбачену пунктом 12 роздiлу 2 Проспекту емiсiї облiгацiй пiдприємства публiчного акцiонерного товариства "Ельвортi", щодо яких прийнято рiшення про приватне розмiщення, затвердженого рiшенням наглядової
ради ПАТ "Ельвортi" вiд 04.09.2017 року (протокол №30) вирiшено здiйснити на пiдставi даних реєстру власникiв iменних цiнних паперiв,
складеного Центральним депозитарiєм України станом на 16.08.2019р.
16.08.2019р. мiж АТ "Ельвортi" та ТОВ "КУА "Партнер-Iнвест" ЗПНВIФ "Партнер-Фонд" ТОВ "КУА "Партнер-Iнвест" було укладено договiр
купiвлi-продажу цiнних паперiв (облiгацiй серiї "С") №670/340. 18.12.2019р. облiгацiї серiї "С" були викупленi акцiонерним товариством
"Ельвортi".
На кiнець року облiгацiї облiковуються за емiтентом.

10. 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
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акцій (шт.)

1
29.04.2011

2
12/11/1/11

3
UA4000119440

4
190 000 000

5
9 500 000

6
188 509 339

Кількість
голосуючих
акцій, права
голосу за
якими
обмежено
(шт.)
7
0

Кількість голосуючих
акцій, права голосу за
якими за результатами
обмеження таких прав
передано іншій особі
(шт.)
8
0

Опис:
Голосуючi акцiї, право голосу за якими обмежено, а також голосуючi акцiї, право голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi, в Товариствi
вiдсутнi.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
420 968
377 619
111 981
107 537
269 567
235 570
7 929
6 452
13 503
13 503
17 988
14 557
142

1 385

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
420 968
377 619
111 981
107 537
269 567
235 570
7 929
6 452
13 503
13 503
17 988
14 557
142

1 385

127
1 377
0
0
127
1 377
3
1
0
0
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
7
0
0
12
7
421 110
379 004
0
0
421 110
379 004
Компанiя облiковує основнi засоби у вiдповiдностi до МСБО
16 "Основнi засоби". Компанiя визнає основними засобами матерiальнi
об'єкти, що їх:
- утримують для використання у виробництвi або постачаннi товарiв,
чи наданнi послуг для надання в оренду або для адмiнiстративних
цiлей;
- використовують за очiкуванням протягом бiльше одного року i
грошовою вартiстю бiльше 6000,00 грн. Вартiсний критерiй
зафiксовано в облiковiй полiтицi пiдприємства.
Станом на 31.12.19 року в фiнансовiй звiтностi товариства
вiдображено основнi засоби собiвартiстю придбання 692 806 тис. грн.,
сума зносу 313 802 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв станом на
31.12.2019 року становить 45,3% вiд первiсної вартостi.
Основнi засоби станом на 31.12.2019 року подiлено на наступнi групи:
Земельнi дiлянки - 13 503 тис.грн.
Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої - 194 698тис.грн.
Машини i обладнання - 400 838 тис. грн.
Транспортнi засоби - 13 900 тис. грн.
Iнструменти, прилади, iнвентар - 68 606 тис. грн.
Iншi основнi засоби - 1 260 тис.грн.
Всього: 692 806 тис.грн.
На основнi засоби товариство нараховує амортизацiю, систематично
розподiляючи суму активу, що амортизується, протягом строку його
корисної експлуатацiї.
З 01.01.2018 року в Компанiї встановлено наступнi строки амортизацiї
основних засобiв:
Будiвлi - 20 рокiв, споруди - 15 рокiв, передавальнi пристрої - 10 рокiв;
Машини i обладнання - 5 рокiв;
Транспортнi засоби - 5 рокiв;
Iнструменти, прилади, iнвентар - 4 роки;
Iншi основнi засоби - 12 рокiв.

Товариство застосовує прямолiнiйний метод амортизацiї основних
засобiв та нематерiальних активiв. Знос розраховується як зменшення
вартостi активiв до їх залишкової вартостi протягом усього очiкуваного
строку корисного використання. Протягом 2019 року методи
нарахування амортизацiї в бухгалтерському облiку залишалися
незмiнними.
Сума нарахованого зносу:
Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої - 85 785 тис.грн.
Машини i обладнання - 165 267 тис.грн.
Транспортнi засоби - 7 448 тис.грн.
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 54 974 тис.грн.
Iншi основнi засоби - 328 тис.грн.
Всього: 313 802 тис.грн.
Капiтальне будiвництво, придбання основних засобiв, виготовлення
основних засобiв амортизацiї не пiдлягає.
Компанiя володiє всiма правами на свої основнi засоби i нематерiальнi
активи та не має обмежень у їх використаннi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
732 233
781 967
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
9 500
9 500
Скоригований статутний капітал
9 500
9 500
(тис.грн)
Опис
Вартiсть чистих активiв розрахована за даними Балансу як рiзниця балансової
вартостi активiв та всiх видiв зобов`язань i забезпечень, вiдображених в
Балансi. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацiй
щодо
визначення
вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених
рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р.
№ 485.
Висновок Вартiсть чистих активiв Товариства бiльша вiд статутного капiталу, що
вiдповiдає
вимогам частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
вiдновлювальна кредитна лiнiя
вiдновлювальна кредитна лiнiя
вiдновлювальна кредитна лiнiя
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
67 570

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

17.07.2019
15.12.2019
23.12.2019
X

30 000
36 500
1 070
0

18,8
21,3
18,8
X

17.07.2020
15.03.2020
30.11.2020
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

1 080

X

X

X

33 565

X

X

X
237 790
X
X
X
340 005
X
X
Станом на 31.12.2019 р. довгостроковi зобов'язання та
забезпечення Товариства складаютьcя з вiдстрочених
податкових зобов'язань i становлять 8 674 тис. грн.
Поточнi зобов'язання i забезпечення складають 331 331 тис.
грн., в т.ч.:
короткостроковi кредити банкiв - 67 570 тис. грн.,
Поточна кредиторська заборгованiсть за:
довгостроковими зобов'язаннями - 33 565 тис. грн.,
- товари, роботи, послуги - 34 190 тис. грн;
- розрахунками з бюджетом - 1 080 тис. грн.;
- розрахунками зi страхування - 887 тис.грн.;
- розрахунками з оплати працi - 3 611 тис.грн.
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами
- 70 036 тис.грн.
Поточнi забезпечення - 9 536 тис.грн.
Iншi поточнi зобов'язання - 110 856 тис. грн.

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

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Мiжгалузевий
депозитарний центр"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
35477315
61145, Україна, Харківська обл.,
Харкiв, вул. Космiчна, 26
АЕ №286587
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
08.10.2013
(057) 714-01-90
(057) 714-01-90
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної
установи
Надає послуги з обслуговування
рахункiв в цiнних паперах, вiдкритих
при
здiйсненнi
Товариством
дематерiалiзацiї простих iменних акцiй

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування 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, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування 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, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ

Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiй України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
04107, Україна, Київ, вул.Тропiнiна, 7-г
2092
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
01.10.2013
(044) 363 04 01
(044) 363-04-03
Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю
цiнних паперiв
Послуги щодо обслуговування випуску
(iв) цiнних паперiв емiтента. Надання
послуг здiйснюється на пiдставi
договору № ОВ-5509 вiд 17.09.2014р.
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма
"Актив Аудит"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
30785437
03115, Україна, Київ, вул. Генерала
Наумова, 23-Б
2315
Аудиторська палата України
30.03.2001
(044) 231-55-30
(044) 231-55-30
Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського
облiку й аудиту
Здiйснює аудит фiнансової звiтностi
АТ "Ельвортi" вiдповiдно до договору
№903-770/347 вiд 16.09.2019
Державна установа "Агентство з
розвитку iнфраструктури фондового
ринку України"
Державна організація (установа,
заклад)
21676262
03150, Україна, Київ, вул. Антоновича,
51 оф.1206
DR/00001/APA
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

18.02.2019
(044) 498-38-15/16
(044) 287-56-73
Дiяльнiсть з подання звiтностi та/або
адмiнiстративних даних до НКЦПФР
ДУ
"АРIФРУ"
надає
емiтенту
iнформацiйнi послуги щодо подання
звiтностi та/або адмiнiстративних даних
до НКЦПФР.

Дата
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ

Підприємство
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЬВОРТI"
Територія
Кіровоградська область, Кiровоград
Організаційно-пра
вова форма
Акціонерне товариство
за КОПФГ
господарювання
Вид економічної
Виробництво машин і устатковання для
за КВЕД
діяльності
сільського та лісового господарства
Середня кількість працівників: 840
Адреса, телефон: 25006 м. Кропивницький, вул. Євгена Чикаленка, 1, (0522) 39-53-62
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

КОДИ
01.01.2020
05784437
3510100000
230
28.30

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2019 p.
Форма №1

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи

Код
рядка
2

1801001
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

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

2 696
6 633
( 3 937 )
1 358
421 110
689 172
( 268 062 )
165 222
0
(0)
0
0
(0)

2 154
6 792
( 4 638 )
550
379 004
692 806
( 313 802 )
168 864
0
(0)
0
0
(0)

1030

800

800

1035
1040
1045
1050
1060

7 406
0
0
0
0

7 406
0
0
0
0

1065

0

0

1090
1095

0
598 592

0
558 778

Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс
Пасив
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

273 388
65 448
46 952
158 900
2 048
0
0
0

343 468
77 040
49 940
213 770
2 718
0
0
0

1125

267 519

141 874

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

25 163
7 669
98
0
0
215
0
17 935
0
17 935
0
0

14 456
10 493
99
0
0
571
0
2 598
2
2 596
0
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
0
591 889

0
0
0
0
0
513 460

1200

0

0

1300

1 190 481

1 072 238

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

9 500
0
78 682
0
0
0
12 634
681 152
(0)
(1)
0
781 967

9 500
0
78 682
60
60
0
12 634
631 357
(0)
(0)
0
732 233

Код
рядка

Відстрочені податкові зобов’язання
1500
6 979
8 674
Пенсійні зобов’язання
1505
0
0
Довгострокові кредити банків
1510
22 917
0
Інші довгострокові зобов’язання
1515
120 785
0
Довгострокові забезпечення
1520
0
0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
0
0
Цільове фінансування
1525
0
0
Благодійна допомога
1526
0
0
Страхові резерви
1530
0
0
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
1531
0
0
резерв збитків або резерв належних виплат
1532
0
0
резерв незароблених премій
1533
0
0
інші страхові резерви
1534
0
0
Інвестиційні контракти
1535
0
0
Призовий фонд
1540
0
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
0
Усього за розділом II
1595
150 681
8 674
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600
153 000
67 570
Векселі видані
1605
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
1610
24 983
33 565
товари, роботи, послуги
1615
44 081
34 190
розрахунками з бюджетом
1620
1 619
1 080
у тому числі з податку на прибуток
1621
0
0
розрахунками зі страхування
1625
1 619
887
розрахунками з оплати праці
1630
5 986
3 611
одержаними авансами
1635
5 252
70 036
розрахунками з учасниками
1640
0
0
із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
страховою діяльністю
1650
0
0
Поточні забезпечення
1660
7 105
9 536
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
14 188
110 856
Усього за розділом IІІ
1695
257 833
331 331
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
1700
0
0
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
Баланс
1900
1 190 481
1 072 238
Примітки: Товариство облiковує iнвестицiйну нерухомiсть за справедливою вартiстю. Мiжнародний
стандарт бухгалтерського облiку 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть" визначає, що модель оцiнки
iнвестицiйної нерухомостi за справедливою вартiстю призводить до бiльш достовiрного подання.
Вартiсть iнвестицiйної нерухомостi Товариства станом на 01 сiчня 2019 року визначена в за моделлю
"справедливої вартостi" в сумi 165 222 тис. грн., на кiнець року - 168 864 тис. грн.
Керівник

Калапа Сергiй Георгiйович

Головний бухгалтер

Андрєєва Наталiя Валерiївна

Підприємство

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЬВОРТI"

Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2020
05784437

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи

Код
рядка
2

1801003
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

709 011

881 733

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 618 823 )
(0)

( 720 687 )
(0)

2090

90 188

161 046

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
76 146

0
0
0
155 776

2121

1 856

55 227

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 28 954 )
( 38 510 )
( 103 077 )

( 31 749 )
( 50 993 )
( 172 157 )

2181

1 818

4 609

2182

0

0

2190

0

61 923

2195
2200
2220

( 4 207 )
0
576

(0)
0
303

Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2240
2241
2250
2255
2270
2275

948
0
( 44 781 )
(0)
( 624 )
0

6 099
0
( 62 449 )
(0)
( 805 )
0

2290

0

5 071

2295
2300

( 48 088 )
-1 707

(0)
-4 458

2305

0

0

2350

0

613

2355

( 49 795 )

(0)

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
78 682
0
0

0

0

0
0

0
78 682

(0)

(0)

0
-49 795

78 682
79 295

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
491 786
Витрати на оплату праці
2505
99 010
Відрахування на соціальні заходи
2510
21 794
Амортизація
2515
53 408
Інші операційні витрати
2520
59 754
Разом
2550
725 752
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
190 000 000
190 000 000
-0,262080

За аналогічний
період
попереднього
року
4
531 994
105 998
23 260
56 007
84 599
801 858
За аналогічний
період
попереднього
року
4
190 000 000
190 000 000
0,003230

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію

2615

-0,262080

0,003230

2650

0,00

0,00

Керівник

Калапа Сергiй Георгiйович

Головний бухгалтер

Андрєєва Наталiя Валерiївна

Підприємство

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЬВОРТI"

Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2020
05784437

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2019 рік
Форма №3

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

Код
рядка
2

Код за ДКУД 1801004
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

907 236
34 072
34 072
1 701
0
80 000
10 706

1 053 070
32 410
32 410
1 808
0
520 195
32 298

3025

165

2

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
50 971
0
0
0
2 030

0
43 519
0
0
0
2 485

3100
3105
3110
3115
3116

( 766 834 )
( 81 979 )
( 22 533 )
( 28 694 )
( 12 )

( 864 021 )
( 83 979 )
( 22 844 )
( 32 962 )
( 5 146 )

3117

( 52 )

(0)

3118

( 28 630 )

( 27 816 )

3135
3140
3145

( 14 706 )
( 1 423 )
( 73 )

( 27 396 )
( 516 937 )
( 91 )

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 21 830 )
148 809

(0)
( 22 177 )
115 380

3200
3205

0
12 580

0
563

Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

3215
3220
3225
3230

0
0
0
0

0
0
0
0

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

(0)
( 7 841 )
(0)
(0)

(0)
( 26 795 )
(0)
(0)

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
4 739

(0)
-26 232

3300
3305

61
206 000

0
382 329

3310

0

0

3340

0

0

3345
3350
3355
3360
3365

(0)
( 330 150 )
(0)
( 44 288 )
(0)

( 76 )
( 394 727 )
(0)
( 63 134 )
(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
-168 377
-14 829
17 935
-508
2 598

(0)
-75 608
13 540
5 462
-1 067
17 935
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КОДИ
Підприємство

Дата
за ЄДРПОУ

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЬВОРТI"

05784437

Звіт про власний капітал
За 2019 рік
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

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

2
4000
4005

3
9 500
0

4
78 682
0

5
0
0

6
12 634
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
681 152
0

4010
4090
4095

0
0
9 500

0
0
78 682

0
0
0

0
0
12 634

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
-1
0

10
781 967
0

0
0
681 152

0
0
0

0
0
-1

0
0
781 967

0

-49 795

0

0

-49 795

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

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

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

60

0

0

0

1

61

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

4275
4280

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4290
4291

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4295
4300

0
9 500

0
78 682

60
60

0
12 634

-49 795
631 357

0
0

1
0

-49 734
732 233

Керівник
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Головний бухгалтер
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XV. Відомості про аудиторський звіт
1
2
3
4
5
6
7
8

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця)
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)
Звітний період, за який проведено аудит
фінансової звітності
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова
від висловлення думки)
Пояснювальний параграф (за наявності)

Аудиторської фiрми
"АКТИВ-АУДИТ"
30785437
Україна, 03115, Київ, вул. Генерала
Наумова, 23-Б
2315

з 01.01.2019 по 31.12.2019
01 - немодифікована
Форми фiнансової звiтностi
Концептуальною основою
фiнансової звiтностi Товариства є
Мiжнароднi стандарти фiнансової
звiтностi. З метою складання
фiнансової звiтностi за 2019 рiк,
вiдповiдно до вимог чинного
законодавства України, Товариство
застосовувало форми фiнансової
звiтностi, затвердженi наказом
Мiнiстерства фiнансiв України вiд
07.02.2013 № 73 (НАЦIОНАЛЬНЕ
ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ)
бухгалтерського облiку 1 "Загальнi
вимоги до фiнансової звiтностi").
Таким чином, звiтнiсть Товариства
складена вiдповiдно до формату
подання, що вимагається
центральними органами виконавчої
влади в Українi. Зазначенi форми
звiтностi передбачають бiльш
детальне розкриття iнформацiї про
активи, зобов'язання, статтi доходiв
та витрат, нiж передбачено
вимогами МСБО 1 "Подання
фiнансової звiтностi", проте це не
викривлює показники фiнансового
стану Товариства за 2019 рiк.
Операцiйне середовище
Не вносячи застережень до нашого
звiту, звертаємо увагу на полiтичнi

та економiчнi змiни в Українi, якi
впливали та можуть впливати на
дiяльнiсть Компанiї, а також на
обставини, якi iснують на день
випуску цього звiту, пов'язанi з
епiдемiологiчною ситуацiєю у свiтi i
в Українi зокрема, в результатi чого
обмежується та призупиняється
дiяльнiсть суб'єктiв
господарювання. Термiн дiї та
наслiдки цих обставин ми не
можемо спрогнозувати. Фiнансова
звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку
управлiнським персоналом
можливого впливу умов здiйснення
дiяльностi на операцiї та фiнансовий
стан Компанiї. Майбутнi умови
здiйснення дiяльностi можуть
вiдрiзняться вiд цiєї оцiнки i вплив
таких майбутнiх змiн на операцiї
та фiнансовий стан Компанiї може
бути суттєвим.
9
10

Номер та дата договору на проведення аудиту
Дата початку та дата закінчення аудиту

11
12

Дата аудиторського звіту
Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн
13 Текст аудиторського звіту
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

номер: 903-770/347, дата: 16.09.2019
дата початку: 25.02.2020, дата
закінчення: 31.03.2020
31.03.2020
295 000,00

Аудиторської фiрми "АКТИВ-АУДИТ"
за результатами аудиторської перевiрки рiчної фiнансової звiтностi
Акцiонерного товариства "ЕЛЬВОРТI"
станом на кiнець дня 31 грудня 2019 року
Цей Звiт незалежного аудитора адресується:
Акцiонерам та Керiвництву Акцiонерного товариства "ЕЛЬВОРТI";
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку;
всiм iншим можливим користувачам рiчної фiнансової звiтностi Акцiонерного
товариства "ЕЛЬВОРТI".
Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi
Думка
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Акцiонерного товариства "ЕЛЬВОРТI" (надалi - АТ
"ЕЛЬВОРТI", Товариство), що складається зi Звiту про фiнансовий стан (балансу) на 31 грудня
2019 року, Звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (звiту про фiнансовi

результати), Звiту про змiни у власному капiталi (звiту про власний капiтал) та звiту про рух
грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, i примiток до фiнансової звiтностi,
включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих
аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2019 року, його фiнансовi результати i
грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), та вiдповiдає вимогам Закону України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. № 996-XIV щодо
складання фiнансової звiтностi.
Основа для думки
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу
вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за
аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства
згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для
бухгалтерiв (включаючи мiжнароднi стандарти незалежностi) (Кодекс РМСЕБ) та етичними
вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали
iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що
отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи
для нашої думки.
Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш
значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання
розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при
формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
Ми виконали обов'язки, що описанi у роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової
звiтностi" нашого звiту, в тому числi щодо цих питань. Вiдповiдно, наш аудит включав
виконання процедур, розроблених у вiдповiдь на нашу оцiнку ризикiв суттєвого викривлення
фiнансової звiтностi. Результати наших аудиторських процедур, в тому числi процедур, що
були виконанi пiд час розгляду зазначених питань, служать основою висловлення нашої
аудиторської думки щодо фiнансової звiтностi, що додається.
Зобов'язання за кредитами та облiгацiями
Станом на кiнець звiтного перiоду Компанiя облiковує фiнансовi зобов'язання за поточними
кредитами банку та позиками, в нацiональнiй валютi. Станом на кiнець дня 31 грудня 2019
року кредити банкiв вiдображено у сумi 67 570 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2019 року загальна сума поточних зобов'язань за облiгацiями Компанiї
складає 110 000 тис. грн.
На звiтну дату заборгованiсть за кредитами та позиками та облiгацiями Компанiї складає 54%
загальних зобов'язань Компанiї та має значний вплив на його фiнансовий стан та результати
дiяльностi. Враховуючи це, ми визначили питання розкриття заборгованостi за кредитами та
позиками та облiгацiями, як ключове.
Ми перевiрили умови кредитних угод та позик та вiдповiднiсть вiдображення даних в
облiковiй системi. Ми протестували розрахунки вiдсоткiв та перевiрили доречнiсть та точнiсть
вхiдних даних, що використовуються в цих розрахунках. Ми оцiнили класифiкацiю
процентних кредитiв та позик в складi довгострокових та короткострокових зобов'язань.

Ми перевiрили умови викупу власних облiгацiй Компанiї у юридичних осiб та умови їхньої
оплати, якi визначенi перiодом на протязi 12 мiсяцiв з дати звiтностi за 2019 рiк.
Iнформацiя щодо зобов'язань за кредитами та позиками наведена у примiтках до фiнансової
звiтностi 4.6.5, 4.6.8-4.6.10.
Т
Iнвестицiйна нерухомiсть
Як зазначено у примiтцi 4.4 до фiнансової звiтностi "Iнвестицiйна нерухомiсть", Товариством
в 2019 роцi Компанiя облiковує iнвестицiйну нерухомiсть за справедливою вартiстю.
Мiжнародний стандарт бухгалтерського облiку 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть" визначає, що
модель оцiнки iнвестицiйної нерухомостi за справедливою вартiстю призводить до бiльш
достовiрного подання. Вартiсть iнвестицiйної нерухомостi Компанiї станом на 01 сiчня 2019
року визначена в за моделлю "справедливої вартостi" в сумi 165 222 тис. грн., на кiнець року 168 864 тис. грн.
З врахуванням зазначеного оцiнка вартостi визнання iнвестицiйної нерухомостi у фiнансовiй
звiтностi Товариства було визначено нами, як ключове питання аудиту.
Ми провели процедури з метою визначення дiапазону оцiнок, у якому найбiльш iмовiрно
перебуває справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi Товариства, зокрема:
"
оцiнили об'єктивнiсть, незалежнiсть зовнiшнiх оцiнювачiв, якi визначали ринкову
вартiсть iнвестицiйної нерухомостi Товариства, на звiтну дату, а також проаналiзували основнi
пiдходи та методологiю щодо визначення ринкової вартостi об'єктiв;
"
проаналiзували ринкову вартiсть аналогiчних об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi.
За результатами проведених процедур ми не виявили ознаки упередженостi керiвництва
Товариства при вiдображеннi вартостi iнвестицiйної нерухомостi у фiнансовiй звiтностi на
звiтну дату.
Iнформацiя щодо iнвестицiйної нерухомостi Товариства наведена в примiтцi 4.4 до фiнансової
звiтностi.
Пояснювальний параграф
Форми фiнансової звiтностi
Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства є Мiжнароднi стандарти
фiнансової звiтностi. З метою складання фiнансової звiтностi за 2019 рiк, вiдповiдно до вимог
чинного законодавства України, Товариство застосовувало форми фiнансової звiтностi,
затвердженi наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013 № 73 (НАЦIОНАЛЬНЕ
ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової
звiтностi"). Таким чином, звiтнiсть Товариства складена вiдповiдно до формату подання, що
вимагається центральними органами виконавчої влади в Українi. Зазначенi форми звiтностi
передбачають бiльш детальне розкриття iнформацiї про активи, зобов'язання, статтi доходiв та
витрат, нiж передбачено вимогами МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi", проте це не
викривлює показники фiнансового стану Товариства за 2019 рiк.
Операцiйне середовище
Не вносячи застережень до нашого звiту, звертаємо увагу на полiтичнi та економiчнi змiни в
Українi, якi впливали та можуть впливати на дiяльнiсть Компанiї, а також на обставини, якi
iснують на день випуску цього звiту, пов'язанi з епiдемiологiчною ситуацiєю у свiтi i в Українi
зокрема, в результатi чого обмежується та призупиняється дiяльнiсть суб'єктiв
господарювання. Термiн дiї та наслiдки цих обставин ми не можемо спрогнозувати. Фiнансова
звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнським персоналом можливого впливу умов
здiйснення дiяльностi на операцiї та фiнансовий стан Компанiї. Майбутнi умови здiйснення

дiяльностi можуть вiдрiзняться вiд цiєї оцiнки i вплив таких майбутнiх змiн на операцiї та
фiнансовий стан Компанiї може бути суттєвим.
Iнформацiя, що не є фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неї
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя
складається з iнформацiї, яка мiститься в Звiтi керiвництва та Звiтi про управлiння
Акцiонерного товариства "ЕЛЬВОРТI" за 2019 рiк (надалi - Звiти про управлiння), але не є
фiнансовою звiтнiстю та нашим звiтом аудитора щодо неї.
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо
висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.
У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з
iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою
iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або
чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi
проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої
iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно
було б включити до звiту.
Вiдповiдно до вимог ст. 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"
повiдомляємо наступне.
Ми перевiрили iнформацiю, викладену у роздiлi "Корпоративне управлiння" Звiту
керiвництва, щодо:
"
дотримання Товариством положень кодексу корпоративного управлiння,
"
проведених протягом звiтного перiоду загальних зборiв акцiонерiв Товариства та
прийнятих на зборах рiшень,
"
персонального складу Наглядової ради та Правлiння Товариства, наявностi комiтетiв
Правлiння Товариства, та проведенi засiдання та прийнятих на них рiшень, з iнформацiєю,
викладеною в Звiтi керiвництва Акцiонерного товариства "ЕЛЬВОРТI" (пiдписаного Головою
правлiння вiд 26.03.2020 року), iншими прийнятими Товариством положеннями/полiтиками в
частинi корпоративного управлiння, iншою iнформацiєю i або нашими знаннями, отриманими
пiд час аудиту, та не встановили суттєвих невiдповiдностей.
Водночас зазначаємо, що система корпоративного управлiння Товариства потребує
вдосконалення з врахуванням положень Принципiв корпоративного управлiння (затвердженi
рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 955 вiд 22.07.2014р.),
зокрема в частинi затвердження Кодексу корпоративного управлiння, актуалiзацiї функцiй
органiв управлiння Товариства, внутрiшнiх положень щодо їх дiяльностi, створення комiтетiв
Наглядової ради Товариства.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими
повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової
звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський
персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не
мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку

здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де
це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм
випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи припинити
дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями (Наглядова рада), несуть вiдповiдальнiсть за
нагляд за процесом фiнансового звiтування Товариства.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не
мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора,
що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не
гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення,
якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкується, вони
можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї
фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та
професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
"
iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi
внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у
вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки,
оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi
твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
"
отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для
розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки
щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
"
оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
"
доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi
отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо
подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Товариства продовжити
безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої
невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних
розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є
неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських
доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть
примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;
"
оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з
розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що
покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.
Ми повiдомляємо Наглядовiй радi iнформацiю про запланований обсяг i час проведення
аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв
внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.

Ми також надаємо Наглядовiй радi твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги
щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б
обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це
застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась Наглядовiй радi, ми визначили тi, що
мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є
ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв,
якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання,
або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати
в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити
його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв
Iнша iнформацiя щодо Звiту про управлiння
Ми розглянули питання, що мiстяться в Звiтi про управлiння, стосовно:
1)органiзацiйної структури та опису дiяльностi Товариства;
2) результатiв дiяльностi Товариства;
3) лiквiдностi та зобов'язань Товариства;
4) екологiчних аспектiв дiяльностi Товариства;
5) соцiальних аспектiв та кадрової полiтики Товариства;
6) ризикiв, притаманних дiяльностi Товариства;
7) дослiджень та iнновацiй Товариства;
8) фiнансових iнвестицiй Товариства;
9) перспектив розвитку Товариства.
та повiдомляємо, що зазначена iнформацiя розкрита управлiнським персоналом з
дотриманням вимог чинного законодавства, зокрема Законiв України "Про цiннi папери та
фондову бiржу", та Методичних рекомендацiй зi складання звiту про управлiння, що
затвердженi Мiнiстерством фiнансiв України вiд 07.12.2018 № 982, та узгоджена з iншими
частинами рiчного звiту.
Вiдповiдно до п. 4 ст. 14 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську
дiяльнiсть" надаємо наступну iнформацiю.
Найменування органу, який призначив суб'єкта аудиторської дiяльностi на проведення
обов'язкового аудиту, дата призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi та загальна
тривалiсть виконання аудиторського завдання без перерв з урахуванням продовження
повноважень, якi мали мiсце, та повторних призначень
Ми були призначенi на проведення обов'язкового аудиту дiяльностi АТ "Ельвортi" за 2019 рiк
рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 16.04.2019р., протокол №22.
Загальна тривалiсть виконання аудиторського завдання без перерв з урахуванням
продовження повноважень, якi мали мiсце, та повторних призначень - два роки.
Опис та оцiнка ризикiв. Результативнiсть аудиту в частинi виявлення порушень, зокрема
пов'язаних iз шахрайством
Пiд час аудиту фiнансової звiтностi, за результатами якого складено цей Звiт незалежного
аудитора, ми виконали аудиторськi процедури з оцiнки ризикiв суттєвого викривлення

iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, що перевiрялася, зокрема внаслiдок шахрайства, що
включають ризик завищення у фiнансовiй звiтностi вартостi активiв, а саме iнвестицiйної
нерухомостi, необоротних активiв, утримуваних для продажу, iнвестицiй в цiннi папери,
кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, через необгрунтоване застосування управлiнським
персоналом облiкових оцiнок, та пов'язаний з цим ризик неправомiрного визнання доходiв та
витрат Товариства.
Цiлями нашого аудиту стосовно шахрайства є: iдентифiкувати та оцiнювати ризики суттєвих
викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства; отримувати достатнi належнi
аудиторськi докази щодо оцiнених ризикiв суттєвих викривлень, спричинених шахрайством,
шляхом розробки та впровадження вiдповiдних заходiв; а також належним чином реагувати на
шахрайство або пiдозри на шахрайство, виявленi пiд час аудиту.
Нашi процедури зокрема включали отримання розумiння правової та нормативної бази, що
регулює дiяльнiсть Товариства та мають прямий вплив на пiдготовку фiнансової звiтностi,
перегляд ключових полiтик та перегляд кореспонденцiї з регуляторами, вiдповiднi запити до
управлiнського персоналу Товариства, включаючи керiвникiв юридичного, економiчного та
фiнансового пiдроздiлiв, пiдроздiлу внутрiшнього аудиту тощо.
Крiм того, у вiдповiдь на iдентифiкованi ризики суттєвого викривлення ми:
"
розглянули питання щодо вибору та об?рунтованостi застосування управлiнським
персоналом облiкової полiтики та облiкових оцiнок, в тому числi ключовi судження та
припущення, що лежать в основi оцiнки майна Товариства та визначення знецiнення
фiнансових активiв;
"
розглянули ефективнiсть ключових контролiв Товариства щодо процесiв визначення
справедливої/балансової вартостi активiв;
"
вибiрково здiйснили тестування по сутi статей, що визначенi нами як такi, що схильнi
до ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок помилки або шахрайства.
За результатами проведених процедур ми не отримали доказiв обставин, якi можуть свiдчити
про можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть Товариства мiстить суттєве викривлення
внаслiдок шахрайства або помилок.
Ми надаємо наступнi твердження
Ми пiдтверджуємо, що цей Звiт незалежного аудитора узгоджений з нашим додатковим
звiтом, наданим Наглядовiй радi Товариства.
Ми не надавали Товариству послуги, забороненi законодавством, зокрема Законом України
"Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть".
ТОВ "АФ "АКТИВ-АУДИТ" та ключовий партнер iз завдання, iншi посадовi особи та
працiвники аудиторської фiрми є незалежними по вiдношенню до АТ "ЕЛЬВОРТI".
Протягом звiтного року ТОВ "АФ "АКТИВ-АУДИТ" надавалися АТ "ЕЛЬВОРТI" послуги з
аудиту комбiнованої фiнансової звiтностi спецiального призначення. ТОВ "АФ
"АКТИВ-АУДИТ" не надавала аудиторськi послуги будь-яким контрольованим Товариством
суб'єктам господарювання.
Обсяг аудиту та властивi для аудиту обмеження
Iнформацiя щодо обсягу нашого аудиту та властивих для аудиту обмежень розкрита у
параграфi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi".
Обсяг аудиторської перевiрки визначається нами таким чином, щоб забезпечити отримання
нами достатнiх i вiдповiдних аудиторських доказiв щодо:

"
суттєвих господарських операцiй Товариства;
"
iнших операцiй, якi, незалежно вiд їх обсягу, характеризуються iстотним ступенем
аудиторського ризику через сприйнятливiсть до шахрайства або з iнших причин;
"
доцiльностi припущення щодо безперервностi дiяльностi Товариства, що використано
при складаннi фiнансових звiтiв.
Характер i обсяг аудиторської роботи, яку ми виконуємо, безпосередньо пов'язанi з
результатом проведених нами оцiнок ризику. Через невiд'ємнi обмеження аудиту iснує
неминучий ризик того, що деякi суттєвi викривлення фiнансової звiтностi можуть бути
невиявленими, навiть якщо аудит належно спланований та виконується вiдповiдно до МСА.
Додаток:
o
Рiчна фiнансова звiтнiсть Товариства, складена станом на 31.12.2019 року;
o
Звiт з управлiння за 2019 рiк.
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей Звiт незалежного аудитора, є Буянов
Сергiй Анатолiйович.
Пiдписано вiд iменi аудиторської фiрми Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Аудиторська фiрма "АКТИВ-АУДИТ" (номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв
аудиторської дiяльностi, роздiли "Суб'єкти аудиторської дiяльностi", "Суб'єкти аудиторської
дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi", "Суб'єкти
аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi
пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес" - 2315)
Директор
номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв
аудиторської дiяльностi (роздiл "Аудитори") - 100062
В.М. Мнiщенко
Партнер завдання з аудиту
Директор з аудиту
С.А. Буянов
номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв
аудиторської дiяльностi (роздiл "Аудитори") - 100060
м. Київ, вул. Генерала Наумова, 23-б
31 березня 2020 року

XVI. Твердження щодо річної інформації
Офiцiйна позицiя осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну
iнформацiю емiтента, така, що, наскiльки це їм вiдомо, 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 та збитки емiтента, звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне
подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента разом з
описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими Товариство стикається у своїй
господарськiй дiяльностi.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду

Дата
виникнення
події

1
15.01.2019
18.04.2019
06.11.2019

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних НКЦПФР або
через особу, яка
провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від імені
учасників
фондового ринку
2
16.01.2019
19.04.2019
06.11.2019

Вид інформації

3
Відомості про зміну типу акціонерного товариства
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

