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

(підпис)
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М.П.
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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "ЕЛТIК"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
01412762
4. Місцезнаходження
Дніпропетровська , Центрально-Мiський, 50025, м. Кривий Рiг, вул. Прорiзна, 93
5. Міжміський код, телефон та факс
(056) 499-15-25 (056) 499-15-25
6. Електронна поштова адреса
urist@el-grad.com

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

28.04.2017
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку" 81

28.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

https://eltic.elgrad.com
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

28.04.2017
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

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

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій
протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів

X

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

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних
активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи,
які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками,
які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського
X
обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
34. Примітки
Емiтентом не розмiщенi iпотечнi облiгацiї, мiсцевi облiгацiї, сертифiкати ФОН.
Наступна iнформацiя не розкривається, оскiльки не входить до складу рiчної iнформацiї
емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних
(закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних
паперiв, згiдно з пiдпунктом 2 пункту 1 Глави 4 Роздiлу III Положення Про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв № 2826 вiд 03.12.2013.:
- "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi"
- "Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб"
- "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря"
- "Iнформацiя про рейтингове агентство"

- "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру
часток, паїв)"
- "Iнформацiя про дивiденди"
- "Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент"
- "Опис бiзнесу"
- "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв"
- "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй"
- "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою)
зобовязань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям"
- "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою)
зобовязань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн
iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулись протягом звiтного перiоду"
- "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових
iпотечних активiв до складу iпотечного покриття"
- "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних
активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду"
- "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи,
якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року"
- "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками,
якi включено до складу iпотечного покриття"
- "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв"
- "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв"
- "Основнi вiдомостi про ФОН"
- "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН"
- "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН"
- "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН"
- "Правила ФОН"
- "Текст аудиторського висновку (звiту)"
- "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення
випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
У п. 2 Роздiлу III Основнi вiдомостi про емiтента серiя i номер свiдоцтва про державну
реєстрацiю юридичної особи не зазначаються, оскiльки Свiдоцтво про державну реєстрацiю
втратило чиннiсть у звязку зi змiною типу та найменування Товариства. Державна реєстрацiя
Товариства пiдтверджується Випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осiб,
фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань. Номер запису в єдиному державному
реєстрi - 1 227 120 0000 002520.
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не розкривається, оскiльки емiтентом не випускались
облiгацiї.
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не розкривається, оскiльки емiтентом
iншi цiннi папери, крiм акцiй, не випускались.
"Iнформацiя про похiднi цiннi папери" не розкривається, оскiльки у емiтента вiдсутнi похiднi
цiннi папери.
"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" не розкривається, оскiльки
емiтентом протягом звiтного перiоду власнi акцiї не викупались.
"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя
про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не розкривається, оскiльки емiтент не займається
добувною промисловiстю, виробництвом або розподiленням електроенергiї, газу та води.
"Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв" не
розкривається, оскiльки такi правочини у звiтному перiодi не вчинялись.
"Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення
яких є заинтересованiсть" не розкривається, оскiльки такi правочини у звiтному перiодi
емiтентом не вчинялись.

Iнформацiя про свiдоцтво про внесення до реестру аудиторських фiрм, якi можуть проводити
аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв у роздiлi "Вiдомостi про
аудиторський висновок (звiт)" не зазначається, оскiльки емiтент не є професiйним учасником
ринку цiнних паперiв.
"Рiчна фiнансова звiтнiсть" не розкривається, оскiльки емiтентом подається фiнансова звiтнiсть
за мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку.
"Звiт про стан об"єкта нерухомостi у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання
зобовязань за якими здiйснюється шляхом передачi об"єкта (частини об"єкта) житлового
будiвництва не розкривається, оскiльки у емiтента вiдсутнi цiльовi облiгацiї, виконання
зобовязань за якими здiйснюється шляхом передачi об"єкта житлового будiвництва.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "ЕЛТIК"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
д/в
3. Дата проведення державної реєстрації
09.11.1994
4. Територія (область)
Дніпропетровська
5. Статутний капітал (грн)
2715910
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
3
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
68.20 Здавання в оренду й експлуатацiю власного чи орендовного нерухомого майна
77.39 Надання в оренду iнших машин. устатковання та товарiв
46.69 Оптова торгiвля iншими машинами та устаткованням.
10. Органи управління підприємства
Емiтенти-акцiонернi товариства не заповнюють iнформацiю про органи управлiння емiтента,
згiдно з абзацем другим пiдпункту 5 пункту 1 Глави 4 Роздiлу III Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв № 2826 вiд 03.12.2013.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
Публiчне акцiонерне товариство Комерцiйний банк "Приватбанк"
2) МФО банку
305750
3) поточний рахунок
26009053513389
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
не має
5) МФО банку

не має
6) поточний рахунок
не має

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Левикiна Юлiя Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
НА 876949 01.09.2000 Дунаєвецьким РВ УМВС України в Хмельницькiй областi
4) рік народження**
1984
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
посади у юридичних особах не обiймала
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.09.2016 на невизначений строк
9) Опис
Протоколом Наглядової ради № 2 вiд 16.09.2016 призначено на посаду Директора АТ "ЕЛТIК"
Левикiну Юлiю Володимирiвну.
До повноважень Директора Товариства вiдносятся:
- розробка основних напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства;
визначення напрямкiв поточної дiяльностi Товариства, затвердження оперативних планiв роботи
та контроль за їх виконанням;
- органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання
звiтностi;
- визначення органiзацiйної структури Товариства;
-. розробка на Загальнi збори пропозицiй з питань дiяльностi Товариства та внесення цих
пропозицiй на затвердження Наглядовiй радi;
- пiдготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проектiв стратегiчного плану
Товариства, рiчних бiзнес-планiв (маркетингових та фiнансових), рiчного бюджету Товариства;
- подання на затвердження Загальним зборам рiчного звiту i балансу Товариства, висновкiв
незалежного аудитора та Ревiзiйної комiсiї Товариства;
- надання звiтiв Наглядовiй радi щодо виконання основних напрямiв дiяльностi Товариства;
- надання Загальним зборам рiчного звiту Товариства;
- забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
- попереднiй розгляд питань, якi виносяться на розгляд Загальних зборiв або Наглядової ради,

пiдготовка необхiдних iнформацiї та пропозицiй;
- органiзацiя та забезпечення проведення Загальних зборiв за дорученням Наглядової ради;
- залучення експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
- затвердження внутрiшнiх документiв Товариства за винятком тих, затвердження яких вiднесено
до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради;
- вирiшення загальних питань добору, розстановки та перепiдготовки кадрiв, заслуховування звiтiв
посадових осiб структурних пiдроздiлiв Товариства i прийняття рiшень по них;
- керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств Товариства, забезпечення
виконання покладених на них завдань;
- визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну
iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
- вирiшення кадрових питань Товариства, затвердження штатного розкладу Товариства, фiлiй,
представництв та структурних одиниць;
- визначення посадових окладiв, форм та систем оплати працi працiвникiв Товариства та iнших
осiб, що залучаються до роботи згiдно iз законодавством України;
- розробка та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку та iнших внутрiшнiх
документiв Товариства за винятком тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних
зборiв чи Наглядової ради;
- винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства (за
винятком посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв);
- органiзацiя поточного контролю за оперативною дiяльнiстю Товариства;
- право пiдпису довiреностей;
- вiдкриття i закриття рахункiв у банкiвських установах;
- видача наказiв та розпоряджень з питань дiяльностi Товариства;
- розпорядження вiдповiдно до цього Статуту та законодавства України майном та коштами
Товариства;
- наймання та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, застосування заходiв заохочення та
дисциплiнарного стягнення;
- розподiл обов’язкiв мiж своїми заступниками;
- призначення та звiльнення з посади керiвникiв пiдроздiлiв, призначення яких не входить до
компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради Товариства;
- за погодженням iз Наглядової радою - призначення на посаду та звiльнення з посади головного
бухгалтера Товариства, заступникiв Директора;
- заслуховування звiтiв посадових осiб дочiрнiх пiдприємств та вiдокремлених пiдроздiлiв
Товариства;
- iншi питання, за винятком тих, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв чи
Наглядової ради.
Протягом звiтного перiоду у посадовiй вiдбулись змiни. Черкасов Костянтин Анатолiйович
звiльнений з посади Директора рiшеням Наглядової ради (Протокол № 2 вiд 16.09.2016) за
власним бажанням. Паспорт АО 284747, виданий 17.08.2015 Саксаганським РВ у м. Кривому Розi
ГУ ДМС України в Днiпропетровськiй областi. Рiк народження - 1970. Освiта - вища. Загальний
стаж - 21 рiк. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою у
статутному капiталi емiтента не володiє. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: ТОВ "Почин",
Директор.
У звiтному перiодi займав посаду Директора ТОВ "ПОЧИН", що знаходиться за адресою: 50007,
м. Кривий Рiг, вул. Якiра, буд. 3А.
Згiдно з абзацем 4 пiдпункту 8 пункту 1 Глави 4 Роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв вiд 03.12.2013, iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди,
наданої посадовим особам емiтента, який здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв,
а також приватного (закритого) акцiонерного товариства, яке не здiйснювало публiчного
(вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв, не вказується
Левикiна Ю.В. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж
роботи - 0 рокiв. Останнi 5 рокiв посади у юридичних особах не обiймала. На кiнець звiтного

перiоду Посадова особа займала посаду члена Наглядової ради АТ "ЕЛЕКТРОГРАД", що
знаходиться за адресою: 01601, м. Київ, пл. Спортивна, 1А, Бiзнес-центр "Гулiвер", 17 поверх.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Захарченко Сергiй Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АМ 972992 17.12.2009 Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1964
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова Наглядової ради АТ "ЕЛЕКТРОГРАД", Голова Наглядової ради АТ "ЕЛТIК".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2015 3 роки
9) Опис
Захарченко С.М. обраний на посаду Голови Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв
вiд 15 квiтня 2015 року.
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з
дiяльнiстю Товариства;
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про
включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних
зборiв;
-прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до
статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про
акцiонернi товариства»;
- обрання та припинення повноважень Виконавчого органу (Директора);
- затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором (виконуючим обов’язки
Директора), встановлення розмiру його винагороди. Контракт (трудовий договiр) з Директором
Товариства (виконуючим обов’язки Директора) укладає та пiдписує, вiд iменi Товариства, Голова
Наглядової ради;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи,
яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
-обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства, крiм членiв

Ревiзiйної та лiчильної комiсiї ;
- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про
акцiонернi товариства»;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг;
-визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та
строкiв виплати дивiдендiв у строк, що не перевищує шiсть мiсяцiв з дня прийняття Загальними
зборами рiшення про виплату дивiдендiв;
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про акцiонернi
товариства» та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України
«Про акцiонернi товариства»;
- вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях,
про заснування iнших юридичних осiб;
- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України
«Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення
товариства;
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна
або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на
себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
-оплати його послуг;
-прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами,
що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України
«Про акцiонернi товариства»;
- затвердження стратегiї, полiтики, рiчних бюджетiв, рiчних бiзнес-планiв (маркетинговi та
фiнансовi тощо) Товариства, змiн та доповнень до них, здiйснення контролю за їх виконанням та
затвердження звiтiв про їх виконання;
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з
дiяльнiстю Товариства, зокрема Положень про фiлiї, представництва, iнших внутрiшнiх
документiв Товариства, що регламентують питання, якi входять до компетенцiї Наглядової ради,
за винятком тих, затвердження яких вiдноситься до виключної компетенцiї Загальних зборiв;
- попереднiй розгляд за поданням Директора Товариства нормативiв розподiлу прибутку,
погодження дивiдендної полiтики i розмiрiв виплат дивiдендiв з подальшим затвердженням їх
Загальними зборами;
-прийняття рiшення про використання резервного капiталу Товариства та дочiрнiх пiдприємств;
- iнiцiювання в разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй та спецiальних перевiрок
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
-обрання (переобрання) Голови Наглядової ради;
-прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi Директора Товариства, в тому числi до
майнової вiдповiдальностi; винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi
iнших посадових осiб Товариства та посадових осiб його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та
представництв;
- обрання i звiльнення з посади Корпоративного секретаря, визначення розмiру його винагороди,
затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового договору
iз Корпоративним секретарем;
- представництво, за узгодженням з виконавчим органом, iнтересiв акцiонерiв у вiдносинах
Товариства з третiми особами;
- визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та
представництв;

- аналiз дiй Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової
полiтики, номенклатури товарiв i послуг;
-прийняття рiшення про створення комiтетiв Наглядової ради Товариства та затвердження
положення про них, призначення (обрання) та вiдкликання голiв та членiв таких комiтетiв;
- прийняття рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших
юридичних осiб шляхом створення або вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про
припинення участi, за винятком випадку припинення дiяльностi юридичної особи, учасником якої
є Товариство;
- затвердження порядку та умов залучення iнвестицiй у господарську дiяльнiсть Товариства;
- прийняття рiшення про змiну розмiру частки, номiнальної вартостi частки, змiну кiлькостi акцiй
чи номiнальної вартостi акцiй, що належать Товариству в статутних (складених, пайових)
капiталах iнших юридичних осiб, за винятком випадкiв, коли вказанi змiни є результатом
виконання рiшень уповноваженого органу юридичної особи, учасником якої є Товариство, або
результатом виконання рiшення суду;
- визначення осiб (представникiв) для участi вiд iменi Товариства у Загальних зборах акцiонерiв
(учасникiв) або iнших вищих органах управлiння юридичних осiб, учасником (акцiонером) яких є
Товариство, а також визначення кандидатур до складу органiв управлiння та контролю зазначених
юридичних осiб;
- визначення позицiї Товариства при голосуваннi з питань компетенцiї Загальних зборiв чи iнших
вищих органiв юридичних осiб, учасником яких є Товариство, затвердження полiтики управлiння
Товариством дочiрнiми та залежними пiдприємствами, в тому числi прийняття рiшень з питань,
що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв дочiрнiх пiдприємств, єдиним учасником яких є
Товариство;
- на пiдставi письмового запиту Виконавчого органу Товариства схвалює укладання договорiв
(контрактiв, угод i таке iнше) щодо правочинiв, спрямованих на набуття, змiну або припинення
прав та обов’язкiв Товариства, вiдносно оборотних активiв i грошових коштiв, товарiв, робiт i
послуг, виробничих i невиробничих фондiв на суму, що перевищує 1 (один) мiльйон гривень або
еквiвалент цiєї суми в iноземнiй валютi;
-на пiдставi письмового запиту Виконавчого органу Товариства дає згоду на укладення кредитних
договорiв, договорiв iпотеки, договорiв застави, незалежно вiд суми правочину;
- затвердження укладених Товариством договорiв (контрактiв, угод i таке iнше) за винятком тих,
на укладання яких, вiдповiдно до Статуту, було одержано згоду або схвалено Наглядовою радою
Товариства.
- прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть;
- прийняття рiшення про випуск Товариством облiгацiй.
Обов"язки:
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, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2) керуватися у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про
Наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
4) особисто брати участь у засiданнях та заочних голосуваннях Наглядової ради та в роботi
комiтетiв Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях
Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
5) iнiцiювати засiдання чи заочне голосування Наглядової ради для вирiшення невiдкладних
питань;
6) приймати обґрунтованi рiшення, для чого вивчати всю необхiдну iнформацiю (матерiали);
7) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у
вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
8) 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 Наглядової ради, особам,

якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в
iнтересах третiх осiб;
9) своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть
та фiнансовий стан Товариства.
У звiтному перiодi змiни у складi посадової особи не вiдбувались.
Згiдно з абзацем 4 пiдпункту 8 пункту 1 Глави 4 Роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв вiд 03.12.2013, iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди,
наданої посадовим особам емiтента, який здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв,
а також приватного (закритого) акцiонерного товариства, яке не здiйснювало публiчного
(вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв, не вказується.
Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 35 рокiв.
Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: Голови Наглядової ради АТ "ЕЛТIК", Голови
Наглядової ради АТ "ЕЛЕКТРОГРАД". У звiтному перiодi Посадова особа також займала посаду
Голови Наглядової ради АТ "ЕЛЕКТРОГРАД", що знаходиться за адресою: 01601, м. Київ, пл.
Спортивна, 1А, Бiзнес-центр "Гулiвер", 17 поверх.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Захарченко Свiтлана Анатолiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АК 020715 13.01.1998 Центрально-Мiським РВ Криворiзького МУ УМВС України в
Днiпропетровськiй областi
4) рік народження**
1963
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Власник ПП "Шантель", АТ "ЕЛТIК", член Наглядової ради
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.04.2015 3 роки
9) Опис
Захарченко С.А. обрана на посаду члена Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв вiд
15 квiтня 2015 року.
До компетенцiї Члена наглядової ради належить:
1) заслуховувати звiти Виконавчого органу, посадових осiб Товариства з окремих питань
дiяльностi Товариства;
2) отримувати будь-яку iнформацiю та документи Товариства, необхiднi для виконання своїх
функцiй; отримувати копiї документiв, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства.

Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п"яти)
робочих днiв з дати отримання Товариством письмового запиту на iм'я Голови Правлiння
Товариства або в iнший строк, узгоджений iз членом Наглядової ради;
3) вимагати скликання позачергового засiдання (заочного голосування) Наглядової ради;
4) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради;
5) залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
6) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7) особисто брати участь у рiчних та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях та
заочних голосуваннях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради. Завчасно
повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз
зазначенням причини вiдсутностi;
8) iнiцiювати засiдання чи заочне голосування Наглядової ради для вирiшення невiдкладних
питань;
9) приймати об'рунтованi рiшення, для чого вивчати всю необхiдну iнформацiю (матерiали);
10) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у
вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
11) 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 Наглядової ради, особам,
якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в
iнтересах третiх осiб;
12) своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про
дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
У звiтному перiодi змiни у складi посадової особи не вiдбувались.
Згiдно з абзацем 4 пiдпункту 8 пункту 1 Глави 4 Роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв вiд 03.12.2013, iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди,
наданої посадовим особам емiтента, який здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв,
а також приватного (закритого) акцiонерного товариства, яке не здiйснювало публiчного
(вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв, не вказується.
Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 5 рокiв.
Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: Власник ПП "Шанель", члена Наглядової ради АТ
"ЕЛТIК".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коломоєць Олександр Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АМ 408181 18.05.2001 Центрально-Мiським РВ Криворiзького МУ УМВС України в
Днiпропетровськiй областi
4) рік народження**
1964
5) освіта**
середньо-технiчна

6) стаж роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АТ "ЕЛЕКТРОГРАД", заступник начальника монтажного цеху, АТ "ЕЛТIК", член Наглядової
ради.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2015 3 роки
9) Опис
Коломоєць О.М. обраний на посаду члена Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв вiд
15 квiтня 2015 року.
До компетенцiї Члена наглядової ради належить:
1) заслуховувати звiти Виконавчого органу, посадових осiб Товариства з окремих питань
дiяльностi Товариства;
2) отримувати будь-яку iнформацiю та документи Товариства, необхiднi для виконання своїх
функцiй; отримувати копiї документiв, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства.
Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п"яти)
робочих днiв з дати отримання Товариством письмового запиту на iм'я Голови Правлiння
Товариства або в iнший строк, узгоджений iз членом Наглядової ради;
3) вимагати скликання позачергового засiдання (заочного голосування) Наглядової ради;
4) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради;
5) залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
6) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7) особисто брати участь у рiчних та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях та
заочних голосуваннях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради. Завчасно
повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз
зазначенням причини вiдсутностi;
8) iнiцiювати засiдання чи заочне голосування Наглядової ради для вирiшення невiдкладних
питань;
9) приймати об'рунтованi рiшення, для чого вивчати всю необхiдну iнформацiю (матерiали);
10) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у
вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
11) 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 Наглядової ради, особам,
якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в
iнтересах третiх осiб;
12) своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про
дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
У звiтному перiодi змiни у складi посадової особи не вiдбувались.
Згiдно з абзацем 4 пiдпункту 8 пункту 1 Глави 4 Роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв вiд 03.12.2013, iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди,
наданої посадовим особам емiтента, який здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв,
а також приватного (закритого) акцiонерного товариства, яке не здiйснювало публiчного
(вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв, не вказується.
Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 34 роки.
Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: заступник начальника монтажного цеху АТ
"ЕЛЕКТРОГРАД", член Наглядової ради АТ «ЕЛТIК». Протягом звiтного перiоду Посадова особа
займала посаду заступника начальника монтажного цеху АТ "ЕЛЕКТРОГАД", що знаходиться за
адресою: 01601, м. Київ, пл. Спортивна, 1А, Бiзнес-центр "Гулiвер", 17 поверх.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Захарченко Юрiй Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АК 180070 08.05.1998 Центрально-Мiський РВ Криворiзького МУ УМВС України в
Днiпропетровськiй областi
4) рік народження**
1967
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова Правлiння АТ "ЕЛЕКТРОГРАД", Голова Ревiзiйної комiсiї АТ "ЕЛТIК".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2014 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов’язки:
- перевiрка вiдповiдностi документiв про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, у тому
числi укладених договорiв i вчинених правочинiв, вимогам законодавства та внутрiшнiх
документiв Товариства;
- перевiрка вiдповiдностi порядку ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi
вiдповiдним нормативним актам;
- аналiз фiнансового стану Товариства;
- аналiз своєчасностi i правильностi розрахункiв iз бюджетами рiзних рiвнiв та акцiонерами
Товариства;
- оцiнка економiчної ефективностi фiнансово-господарських операцiй Товариства.
Компетенцiя Ревiзiйної комiсiї може бути змiнена шляхом внесення змiн до Статуту або
прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.
- Ревiзiйна комiсiя (ревiзор) проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства
за результатами фiнансового року. Виконавчий орган забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї доступ
до iнформацiї в межах, передбачених Статутом або Положенням про Ревiзiйну комiсiю.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами
фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
1) пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
2) факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а
також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Без висновку Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори не вправi затверджувати баланс.
-. Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства проводиться Ревiзiйною
комiсiєю. Така перевiрка проводиться з iнiцiативи Ревiзiйної комiсiї, за рiшенням Загальних
зборiв, Наглядової ради, Виконавчого органу або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi (який) на

момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй
Товариства.
- На вимогу Ревiзiйної комiсiї посадовi особи органiв Товариства повиннi представити всi
матерiали, бухгалтерськi, та iншi документи, а також особистi пояснення посадових осiб.
-Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати
скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми
на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого
голосу.
Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборiв у випадку
виникнення загрози iстотним iнтересам Товариства чи виявлення зловживань, що скоєнi
посадовими особами.
Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради у випадках,
передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом Товариства та
внутрiшнiми положеннями Товариства.
Ревiзiйна комiсiя в порядку, визначеному цим Статутом, має право залучати до своєї роботи
акцiонерiв, експертiв, аудиторськi фiрми.
Протягом звiтного перiоду з посадовiй особi змiни не вiдбувались.
Згiдно з абзацем 4 пiдпункту 8 пункту 1 Глави 4 Роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв вiд 03.12.2013, iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди,
наданої посадовим особам емiтента, який здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв,
а також приватного (закритого) акцiонерного товариства, яке не здiйснювало публiчного
(вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв, не вказується.
Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 31 рiк.
Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: Голови Правлiння АТ "ЕЛЕКТРОГРАД", Голови
Ревiзiйної комiсiї АТ "ЕЛТIК". Протягом звiтного перiоду Посадова особа також займала посаду
Голови Правлiння АТ "ЕЛЕКТРОГРАД", що знаходиться за адресою: 01601, м. Київ, пл.
Спортивна, 1А, Бiзнес-центр "Гулiвер", 17 поверх.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Приватне акцiонерне товариство "ЕЛЕКТРОГРАД"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/в 30734728 д/в
4) рік народження**
0
5) освіта**
д/в
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Попередньо не займав посад у посадових особах юридичних осiб

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2014 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обовязки:
- перевiрка вiдповiдностi документiв про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, у тому
числi укладених договорiв i вчинених правочинiв, вимогам законодавства та внутрiшнiх
документiв Товариства;
- перевiрка вiдповiдностi порядку ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi
вiдповiдним нормативним актам;
- аналiз фiнансового стану Товариства;
- аналiз своєчасностi i правильностi розрахункiв iз бюджетами рiзних рiвнiв та акцiонерами
Товариства;
- оцiнка економiчної ефективностi фiнансово-господарських операцiй Товариства.
Компетенцiя Ревiзiйної комiсiї може бути змiнена шляхом внесення змiн до Статуту або
прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.
- Ревiзiйна комiсiя (ревiзор) проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства
за результатами фiнансового року. Виконавчий орган забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї доступ
до iнформацiї в межах, передбачених Статутом або Положенням про Ревiзiйну комiсiю.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами
фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
1) пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
2) факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а
також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Без висновку Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори не вправi затверджувати баланс.
-. Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства проводиться Ревiзiйною
комiсiєю. Така перевiрка проводиться з iнiцiативи Ревiзiйної комiсiї, за рiшенням Загальних
зборiв, Наглядової ради, Виконавчого органу або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi (який) на
момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй
Товариства.
- На вимогу Ревiзiйної комiсiї посадовi особи органiв Товариства повиннi представити всi
матерiали, бухгалтерськi, та iншi документи, а також особистi пояснення посадових осiб.
-Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати
скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми
на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого
голосу.
Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборiв у випадку
виникнення загрози iстотним iнтересам Товариства чи виявлення зловживань, що скоєнi
посадовими особами.
Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради у випадках,
передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом Товариства та
внутрiшнiми положеннями Товариства.
Ревiзiйна комiсiя в порядку, визначеному цим Статутом, має право залучати до своєї роботи
акцiонерiв, експертiв, аудиторськi фiрми.
Протягом звiтного перiоду з посадовiй особi змiни не вiдбувались.
Згiдно з абзацем 4 пiдпункту 8 пункту 1 Глави 4 Роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв вiд 03.12.2013, iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди,
наданої посадовим особам емiтента, який здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв,
а також приватного (закритого) акцiонерного товариства, яке не здiйснювало публiчного
(вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв, не вказується.
Попередньо не займав посад у посадових особах юридичних осiб. Рiк народження,освiта, стаж
роботи, наявнiсть чи вiдсутнiсть судимостi не зазначається, т.к. посадова особа є юридичною
особою.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Захарченко Iрина Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 660978 21.07.1997 Жовтневим РВ КМУ МВС України в Днiпропетровськiй областi
4) рік народження**
1967
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Попередньо не обiймала посади у юридичних особах
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2014 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов’язки:
- перевiрка вiдповiдностi документiв про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, у тому
числi укладених договорiв i вчинених правочинiв, вимогам законодавства та внутрiшнiх
документiв Товариства;
- перевiрка вiдповiдностi порядку ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi
вiдповiдним нормативним актам;
- аналiз фiнансового стану Товариства;
- аналiз своєчасностi i правильностi розрахункiв iз бюджетами рiзних рiвнiв та акцiонерами
Товариства;
- оцiнка економiчної ефективностi фiнансово-господарських операцiй Товариства.
Компетенцiя Ревiзiйної комiсiї може бути змiнена шляхом внесення змiн до Статуту або
прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.
- Ревiзiйна комiсiя (ревiзор) проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства
за результатами фiнансового року. Виконавчий орган забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї доступ
до iнформацiї в межах, передбачених Статутом або Положенням про Ревiзiйну комiсiю.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами
фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
1) пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
2) факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а
також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Без висновку Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори не вправi затверджувати баланс.
-. Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства проводиться Ревiзiйною
комiсiєю. Така перевiрка проводиться з iнiцiативи Ревiзiйної комiсiї, за рiшенням Загальних
зборiв, Наглядової ради, Виконавчого органу або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi (який) на
момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй

Товариства.
- На вимогу Ревiзiйної комiсiї посадовi особи органiв Товариства повиннi представити всi
матерiали, бухгалтерськi, та iншi документи, а також особистi пояснення посадових осiб.
-Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати
скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми
на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого
голосу.
Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборiв у випадку
виникнення загрози iстотним iнтересам Товариства чи виявлення зловживань, що скоєнi
посадовими особами.
Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради у випадках,
передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом Товариства та
внутрiшнiми положеннями Товариства.
Ревiзiйна комiсiя в порядку, визначеному цим Статутом, має право залучати до своєї роботи
акцiонерiв, експертiв, аудиторськi фiрми.
Протягом звiтного перiоду з посадовiй особi змiни не вiдбувались.
Згiдно з абзацем 4 пiдпункту 8 пункту 1 Глави 4 Роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв вiд 03.12.2013, iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди,
наданої посадовим особам емiтента, який здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв,
а також приватного (закритого) акцiонерного товариства, яке не здiйснювало публiчного
(вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв, не вказується.
Не має не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Загальний стаж роботи 3 роки.
Попередньо не займала посад у посадових особах юридичних осiб.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бодунова Олена Юрiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АН 329981 15.02.2005 Центрально-Мiським РВ Криврiзького МУ УМВС України в
Днiпропетровськiй областi
4) рік народження**
1970
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПП "Благбуд", Фiнансовий директор.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.09.2016 безстроково
9) Опис

Директором АТ "ЕЛТIК" прийнято рiшення про призначення на посаду Головного бухгалтера
Бодунову Олену Юрiївну (Наказ № 04-09-К вiд 30.09.2016).
Обовязки:
- дотримання у Товариствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку,
складання i подання в установленi строки фiнансової звiтностi;
- органiзацiю контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських
операцiй;
- участь в оформленнi матерiалiв, пов'язаних iз нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi,
крадiжки i псування активiв пiдприємства;
Згiдно з абзацем 4 пiдпункту 8 пункту 1 Глави 4 Роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв вiд 03.12.2013, iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди,
наданої посадовим особам емiтента, який здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв,
а також приватного (закритого) акцiонерного товариства, яке не здiйснювало публiчного
(вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв, не вказується.
Протягом звiтного перiоду у посадовiй особi вiдбулись змiни. До 30.09.2016р. обовязки Головного
бухгалтера виконував Директор Товариства.
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Загальний стаж роботи 24 роки. Посадова особа протягом останнiх 5 рокiв своєї дiяльностi
обiймала посади: фiнансовий директор ПП "Благбуд".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

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

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

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова
Наглядової
ради

Захарченко Сергiй
Миколайович

МЕ 972992 17.12.2009
Оболонським РУ ГУ МВС
України в м. Києвi

8547264

78.677717

8547264

0

0

0

Захарченко Свiтлана
Анатолiвна

АК 020715 13.01.1998
Центрально-Мiським РВ
Криворiзького МУ УМВС
України в Днiпропетровськiй
областi

26

0.000239

26

0

0

0

Коломоєць Олександр
Iванович

АМ 408181 18.05.2001
Центрально-Мiським РВ
Криворiзького МУ УМВС
України в Днiпропетровськiй
областi

63

0.000579

63

0

0

0

Голова
Ревiзiйної
комiсiї

Захарченко Юрiй
Миколайович

АК 180070 08.05.1998
Центрально-Мiським РВ
Криворiзького МУ УМВС
України в Днiпропетровськiй
областi

26815

0.246832

26815

0

0

0

член
Ревiзiйної
комiсiї

Приватне акцiонерне
товариство
"ЕЛЕКТРОГРАД"

д/в 30734728 д/в

2247111

20.684696

2247111

0

0

0

член
Ревiзiйної
комiсiї

Захарченко Iрина
Миколаївна

АЕ 660978 21.07.1997
Жовтневим РВ Криворiзького
МУ УМВС України в
Днiпропетровськiй областi

26

0.000239

26

0

0

0

Директор

Левикiна Юлiя
Володимирiвна

НА 876949 01.09.2000
Дунаєвецьким РВ УМВС
України в Хмельницькiй областi

0

0

0

0

0

0

10821305

99.610302

10821305

0

0

0

член
Наглядової
ради

член
Наглядової
ради

Усього

Кількість за видами акцій

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

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Від загальної
кількості
голосуючих
акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість
акцій
(штук)

Прииватне
акцiонерне
товариство
"ЕЛЕКТРОГРАД"

30734728

01601 Україна м. Київ
Печерський м. Київ пл.
Спортивна, 1А, Бiзнесценр "Гулiвер, 17 поверх

2247111

20.684696

20.7658

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи*

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

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Від загальної
кількості
голосуючих
акцій (у
відсотках)

Захарченко Сергiй
Миколайович

МЕ 972992 17.12.2009 Оболонським РУ
ГУ МВС України в м. Києвi

8547264

78.677717

78.9864

8547264

0

0

0

Усього 10794375

99.362413

99.7522

10794375

0

0

0

Найменування
юридичної особи

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

прості
іменні

2247111

прості на
привілейовані привілейовані
пред'явника
іменні
на пред'явника

0

0

0

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
привілейовані привілейовані
пред'явника
іменні
на пред'явника

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

Опис

чергові

позачергові

X
19.04.2016
100
1. Про обрання Лiчильної комiсiї Товариства. Рiшення прийнято одноголосно. Обрано Лiчильну
комiсiю Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря Зборiв. Рiшення прийнято одноголосно. Обрано Голову та
секретаря зборiв.
3. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу про результати
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк. Рiшення прийнято одноголосно. Звiт
Виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк
затверджено.
4 .Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2015 рiк.
Рiшення прийнято одноголосно. Звiт Наглядової ради за 2015 рiк затверджено.
5. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк.
Рiшення прийнято одноголосно. Звiт Ревiзiйної комiсiї ща 2015 рiк затверджено.
6. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк. Рiшення прийнято одноголосно. Рiчний
звiт Товариства за 2015 рiк затверджено.
7. Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2015 рiк. Рiшення прийнято одноголосно. Прибуток
не розподiлено у звязку зi збитковiстю дiяльностi Товариства у 2015 роцi.
8. Про затвердження розмiру рiчних дивiдендiв Товариства. Рiшення прийнято одноголосно.
Дивiденди акцiонерам не виплачуватимуться у звязку зi збитковiстю дiяльностi Товариства у 2015
роцi.
9. Про прийняття рiшення про змiну типу товариства. Рiшення прийнято одноголосно. Прийнято
рiшення змiнити тип Товариства з "публiчного" на "приватне" та змiнити найменування Товариства з
Публiчного акцiонерного товариства «ЕЛТIК» на Приватне акцiонерне товариство «ЕЛТIК».
10. Про прийняття рiшення про обов'язковий викуп Товариством акцiй на вимогу акцiонерiв, що
голосували проти змiни типу Товариства, затвердження оцiнки та умов викупу акцiй. Рiшення
прийняте одноголосно. У зв’язку з тим, що нi хто з акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй не
проголосував проти прийняття рiшення про змiну типу Товариства, обов’язковий викуп акцiй,
передбачений вимогами ст. 68 ЗУ «Про акцiонернi товариства», не передбачається.
11. Про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.
Рiшення прийнято одноголосно. Внести змiни до Статуту Товариства та викласти його в новiй
редакцiї.
12. Про змiну напрямiв дiяльностi (КВЕД) Товариства. Рiшення прийнято одноголосно. Напрями
дiяльностi (КВЕД) вирiшено не змiнювати.
13. Про затвердження Положень про Загальнi Збори, про Наглядову Раду, про Ревiзiйну комiсiю
Товариства шляхом викладення в новiй редакцiї. Рiшення прийнято одноголосно. Затверджено
положення про Загальнi Збори, про Наглядову Раду, про Ревiзiйну комiсiю Товариства шляхом
викладення в новiй редакцiї
14. Про прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Рiшення прийняте одноголосно Повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї достроково не припиненi.
15. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, затвердження умов договорiв, що
укладатимуться з ними; встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
пiдписання договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. Рiшення прийняте одноголосно. Новi
члениРевiзiйної комiсiї не обранi, не затвердженiумов договорiв, що укладатимуться з ними.
16. Про прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової Ради Товариства.
Рiшення прийняте одноголосно. Повноваження членiв Наглядової ради достроково не припиненi.
17. Про обрання членiв Наглядової Ради Товариства, затвердження умов договорiв, що
укладатимуться з ними; встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
пiдписання договорiв з членами Наглядової Ради Товариства. Рiшення прийняте одноголосно. Новi
члени Наглядової ради не обранi, не затвердженi умови договорiв, що укладатимуться з ними; не
встановлено розмiру їх винагороди та не обрано особу, уповноважену на пiдписання договорiв з
членами Наглядової ради Товариства.
18. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не
бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Рiшення прийняте одноголосно. Попередньо

схвалено значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з
дати прийняття такого рiшення.
Перелiк питань порядку денного затверджений рiшенням Наглядової ради Товариства. Iншi
пропозицiї до перелiку питань порядку денного та проектiв рiшень не подавались.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

1

2

3

4

5

6

137/04/1/10

Днiпровське
територiальне
управлiння
Нацiональної комiсiї
з цiнних паперiв та
фондового ринку

UA4000099949

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

13.10.2010

Опис

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

7

8

9

10

0.25

10863640

2715910.00

100

Форма існування Номінальна
та форма
вартість
випуску
акцій (грн)

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 13 жовтня 2010 року, реєстрацiйний № 137/04/1/10, видане ДТУ НКЦПФР Вiдкритому
акцiонерному товариству "ЕЛТIК"втратило чиннiсть.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 13 жовтня 2010 року, реєстрацiйний № 137/04/1/10, видане ДТУ НКЦПФР Публiчному
акцiонерному товариству "ЕЛТIК" 02 жовтня 2013р. втратило чиннiсть.
Чинне Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 13 жовтня 2010року, реєстрацiйний номер 137/04/1/10, видане Схiдним ТУ НКЦПФР
Приватному акцiонерному товариству "ЕЛТIК" 23 червня 2016р.
Акцiї товариства не розмiщуються на ринках цiнних паперiв, не знаходяться у лiстингу

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

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та
споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

2. Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та
споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна
нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

Усього

0

0

0

0

0

Найменування
основних засобів

0

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис Облiк основних засобiв емiтент здiйснює згiдно МСБО 16. Протягом 2016 року вартiсть основних
засобiв не змiнювалась. Станом на 31.12.2016 первiсна вартiсть основних засобiв склада 199 тис.
грн., нараховано зносу основних засобiв на 199 тис. грн. Залишкової вартостi основнi засоби не
мають. Ступiнь використання основних засобiв - 90%
Станом на 31.12.2016 на балансi емiтента рахується iнвестицiйна нерухомiсть, що утримується
власником з метою отримання орендних платежiв та класифiкована у вiдповiдностi до МСБО 40
"Iнвестицiйна нерухомiсть" на суму 2607 тис. грн., яка оцiнена за справедливою вартiстю згiдно
МСФО 40. Сума уцiнки такої нерухомостi за 2016 рiк склала 239 тис. грн. Обмеження на
використання майна емiтента вiдсутнi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

3068

3251

Статутний капітал
(тис. грн.)

2715.91

2715.91

Скоригований

2715.91

2715.91

статутний капітал
(тис. грн)
Опис

Порядок розрахунку вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiдображено у
Методичних рекомендацiях щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств,
якi затвердженi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 485 вiд
17.11.2004. Вартiсть чистих активiв пiдприємства визначається шляхом вирахування iз суми
активiв суми його зобовязань, за даними ф. 1 Баланс.

Висновок

Станом на 31.12.2016 вартiсть чистих активiв складає 3 068 000,00 грн.i є бiльшою за розмiр
статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам законодавства.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

0

X

X

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

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

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

10

X

X

Усього зобов'язань

X

10

X

X

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

Опис:

Загальна сума iнших зобовязань становить 10 000,00 грн. i складається з :
- розрахунки за товари, роботи та послуги - 1 000,00 грн.
- розрахунки з бюджетом - 2 000,00 грн.
- розрахунки з оплати працi - 7 000,00 грн.

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів

№
з/п

Дата прийняття
рішення

1

2

Співвідношення граничної
Вартість активів емітента сукупності вартості правочинів
Гранична сукупність
за даними останньої річної до вартості активів емітента за
вартості правочинів
фінансової звітності (тис.
даними останньої річної
(тис. грн)
грн)
фінансової звітності (у
відсотках)
3

4

5

Співвідношення граничної
Вартість активів емітента сукупності вартості правочинів
Гранична сукупність
за даними останньої річної до вартості активів емітента за
вартості правочинів
фінансової звітності (тис.
даними останньої річної
(тис. грн)
грн)
фінансової звітності (у
відсотках)

№
з/п

Дата прийняття
рішення

1

2

3

4

5

1

19.04.2016

1625.5

3251

50

Опис

19 квiтня 2016р. Загальними зборами акцiонерiв АТ "ЕЛТIК" прийнято рiшення про
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв (Протокол Рiчних Загальних
зборiв АТ "ЕЛТIК" № 1/2016). Характер значних правочинiв: попередньо погоджено
будь-якi значнi правочини, що вчинятимуться Товариством у ходi його поточної
господарської дiяльностi, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що можуть бути
предметом таких правочинiв, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв
Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2015 рiк. Гранична
сукупнiсть вартостi правочинiв - 50 % вартостi активiв Товариства за даними рiчної
фiнансової звiтностi Товариства за 2015 рiк - 1625500,00 грн. (один мiльйон шiстсот
двадцять пять тисяч пятсот грн. 00 коп.). Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної
фiнансової звiтностi за 2015 рiк становить 3251000,00 грн. (три мiльйони двiстi п'ятдесят
одну тисячу грн. 00 коп). Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках):
50%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 10821190 (десять мiльйонiв вiсiмсот двадцять
одна тисяча сто девяносто). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у
загальних зборах - 10821190 (десять мiльйонiв вiсiмсот двадцять одна тисяча сто
девяносто), що складає 100% вiдсоткiв голосiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 10821190 (десять мiльйонiв
вiсiмсот двадцять одна тисяча сто девяносто), "проти" - 0 (нуль) прийняття рiшення.

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

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про
інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

Вид інформації

1

2

3

15.03.2016

15.03.2016

Відомості про проведення
загальних зборів

16.09.2016

20.09.2016

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

27.09.2016

27.09.2016

Спростування

16.09.2016

27.09.2016

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

30.09.2016

04.10.2016

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм
та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності
Думка аудитора***

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма
"Фiнансист"
21860250
49000, м. Днiпро, пр. Дмитра
Яворницького,б.60, к.27
0402 26.01.2001
д/в д/в д/в д/в
2016
умовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2016

1

0

2

2015

1

0

3

2014

1

0

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

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): Iнша iнформацiя вiдсутня

Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

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

Ні

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): Iнша iнформацiя вiдсутня

Ні

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

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Позачерговi збори протягом звiтного перiоду не скликались.

Ні

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

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

3

членів наглядової ради - акціонерів

3

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

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

1

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

2

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

0

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

0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

Наглядова рада не проводила
самооцiнку

Наглядова рада не проводила самооцiнку
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?

3

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У складi Наглядової ради
Товариства комiтетiв не створено.

Інші (запишіть)

Iнша iнформацiя вiдсутня.

Iнша iнформацiя вiдсутня.
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)

X
Iнша iнформацiя вiдсутня.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): Iнша iнформацiя вiдсутня.

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було
обрано нового члена
Інше (запишіть)

X
Iнша iнформацiя вiдсутня.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або
введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено
посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

так, створено
ревізійну комісію

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?

Загальні
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

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

X

Положення про наглядову раду

X

Ні

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Iнша iнформацiя вiдсутня.

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

Так

Ні

Так

Так

Так

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

Ні

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Ні

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

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

Ні
X

Менше ніж раз на рік
Раз на рік

X
X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган
Інше (запишіть)

Ні

X
Iнша iнформацiя вiдсутня.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?
(так/ні) Так
З якої причини було змінено аудитора?
Так
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором

X
X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)

Ні

X
Iнша iнформацiя вiдсутня.

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

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились
Інше (запишіть)

X
Iнша iнформацiя вiдсутня.

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

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

Iнша iнформацiя вiдсутня.

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Не визначились

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

X

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

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 01 | 01
число)
Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "ЕЛТIК"

Територія

за ЄДРПОУ

01412762

за КОАТУУ 1211037500

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

231

68.20

3

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса

50025, м. Кривий Рiг, вул. Прорiзна, 93

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

0

0

0

первісна вартість

1001

0

0

0

накопичена амортизація

1002

0

0

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

0

0

0

первісна вартість

1011

199

199

199

знос

1012

199

199

199

Інвестиційна нерухомість:

1015

2607

2607

514

первісна вартість

1016

2607

2607

514

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

I. Необоротні активи

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

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

2607

2607

514

Запаси

1100

0

0

0

Виробничі запаси

1101

0

0

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

303

432

33

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0

з бюджетом

1135

2

0

2

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

0

0

20

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

339

29

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

339

29

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

II. Оборотні активи

Усього за розділом II

1195

644

461

55

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

3251

3068

569

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

2716

2716

2716

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

2029

2497

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-2143

-2155

-2158

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

2602

3058

558

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок
звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на
початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Усього за розділом II

1595

0

0

0

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

1

1

0

за розрахунками з бюджетом

1620

12

2

10

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

0

0

0

за розрахунками з оплати праці

1630

1

7

1

за одержаними авансами

1635

0

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

300

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

335

0

0

Усього за розділом IІІ

1695

649

10

11

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

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

3251

3068

569

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

Iнша iнформацiя вiдсутня

Керівник

Ю.В. Левикiна

Головний бухгалтер

О.Ю. Бодунова

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 01 | 01
число)
Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "ЕЛТIК"

за ЄДРПОУ

01412762

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

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

2000

546

546

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

(0)

(0)

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

546

546

збиток

2095

(0)

(0)

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

0

0

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 372 )

( 416 )

Витрати на збут

2150

(0)

(0)

Інші операційні витрати

2180

( 194 )

( 184 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

(0)

(0)

Стаття

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

0

0

збиток

2195

( 20 )

( 54 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

8

7

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

(0)

(0)

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

(0)

(0)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

0

0

збиток

2295

( 12 )

( 47 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

0

0

збиток

2355

( 12 )

( 47 )

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-12

-47

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

0

0

Витрати на оплату праці

2505

53

35

Відрахування на соціальні заходи

2510

10

14

Амортизація

2515

135

0

Інші операційні витрати

2520

368

551

Разом

2550

566

600

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

10863640

10863640

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

10863640

10863640

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-0.00110

-0.00433

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

-0.00110

-0.00433

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

Iнша iнформацiя вiдсутня.

Керівник

Ю.В. Левикiна

Головний бухгалтер

О.Ю. Бодунова

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 01 | 01
число)
Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "ЕЛТIК"

за ЄДРПОУ

01412762

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

418

498

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

8

7

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

914

7594

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 38 )

( 32 )

Праці

3105

( 29 )

( 34 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 10 )

( 14 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 164 )

( 206 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

(0)

(0)

Витрачання на оплату авансів

3135

(0)

(0)

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

(0)

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( 1409 )

( 7478 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-310

335

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

(0)

(0)

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-310

335

Залишок коштів на початок року

3405

339

4

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

29

339

Примітки

Iнша iнформацiя вiдсутня.

Керівник

Ю.В. Левикiна

Головний бухгалтер

О.Ю. Бодунова

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 01 | 01
число)
Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "ЕЛТIК"

за ЄДРПОУ

01412762

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування

3500

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

Зміна вартості активів, які
оцінюються за справедливою
вартістю, та дохід (витрати) від
первісного визнання

3522

Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів,
утримуваних для продажу та груп
вибуття

3523

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

Фінансові витрати

3540

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

Збільшення (зменшення) запасів

3551

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

Збільшення (зменшення)
дебіторської заборгованості за

3553

X

X

X

X

продукцію, товари, роботи,
послуги
Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
товари, роботи, послуги

3561

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з оплати праці

3564

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

Сплачений податок на прибуток

3580

X

X

Сплачені відсотки

3585

X

X

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

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

3200

X

X

необоротних активів

3205

X

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

X

X

дивідендів

3220

X

X

Надходження від деривативів

3225

X

X

Надходження від погашення
позик

3230

X

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

X

X

Інші надходження

3250

X

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

X

()

необоротних активів

3260

X

X

Виплати за деривативами

3270

X

X

Витрачання на надання позик

3275

X

X

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

X

Інші платежі

3290

X

X

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

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

3300

X

X

Отримання позик

3305

X

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

X

X

Інші надходження

3340

X

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

X

Погашення позик

3350

X

X

Сплату дивідендів

3355

X

X

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

X

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

X

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

X

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

X

Інші платежі

3390

X

X

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

Залишок коштів на початок року

3405

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

Залишок коштів на кінець року

3415

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

X

X

Товариством не складається Звiт про рух грошових коштiв
за непрямим методом.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "ЕЛТIК"

2017 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

01412762

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

2716

2497

0

0

-2143

0

0

3070

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

2716

2497

0

0

-2143

0

0

3070

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

-12

0

0

-12

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

00

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів
Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

0

0

0

-12

0

0

-12

Залишок на
кінець року

4300

2716

2497

0

0

-2155

0

0

3058

Примітки

Iнша iнформацiя вiдсутня.

Керівник

Ю.В. Левикiна

Головний бухгалтер

О.Ю. Бодунова

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
Примiтки до фiнансової звiтностi АТ "ЕЛТIК" за 2016 рiк.
ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ.
Основний дохiд Приватне акцiонерне товариство "ЕЛТIК" отримує вiд надання в оренду власних
основних засобiв. Офiс, будiвлi та споруди Товариства розташованi на територiї ЦентральноМiського району м. Кривого Рогу. Землею Товариство користується згiдно Державного Акту на
право постiйного користування землею. Наведену фiнансову звiтнiсть складено вiдповiдно до
вимог мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, обовязкових для використання по
вiдношенню до рiчних перiодiв.
У фiнансовiй звiтностi за 2016 рiк розкривається порiвняльна iнформацiя за попереднiй перiод
2015 рiк.
Протягом 2016 року Товариство здавало в оренду будiвлi та споруди, у звязку з цим створена
група "Iнвестицiйна нерухомiсть", облiк ведеться згiдно МСФО (IAS) 40. Також встановлено, що
балансова вартiсть частини основних засобiв дорiвнює 0.
ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Фiнансова звiтнiсть Товариства складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi («МСФЗ») у редакцiї, затвердженiй Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського
облiку («РМСБО»).
Ця фiнансова звiтнiсть була складена за принципом оцiнки за iсторичною вартiстю. Фiнансова
звiтнiсть представлена в українських гривнях, а всi суми округленi до цiлих тисяч («тис. грн.»),
якщо не зазначено iнше.
ОРГАНIЗАЦIЯ ОБЛIКУ ПО МСФО
ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ОБЛIКУ
Облiк майна, зобов'язань i господарських операцiй по МСФО в акцiонерному товариствi ведеться
в гривнях.
Критерiй iстотностi
Якщо пропуск iнформацiї для цiлей звiтностi МСФО є спотворенням дiйсних фактiв про
дiяльнiсть i стан акцiонерного товариства, така iнформацiя визнається iстотною i матерiальною i
має бути розкрита/включена в звiтнiсть МСФО. Акцiонерне товариство окремо представляє кожен
iстотний клас схожих статей.
Перiодичнiсть формування звiтностi
Показники звiтностi по МСФО формуються на щоквартальнiй основi до 25 числа мiсяця,
наступного за звiтним кварталом.
Форми звiтностi для рiчного перiоду
Рiчний звiт по МСФО включає наступнi форми звiтностi :
- Баланс (звiт про фiнансове положення) за станом на кiнець перiоду;
- Звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний доход) за перiод;
- Звiт про змiни у власному капiталi за перiод;
- Звiт про рух грошових коштiв за перiод;
- Примiтки, включаючи короткий опис iстотних елементiв облiкової полiтики i iншу
пояснювальну iнформацiю;
СПОСОБИ ВЕДЕННЯ ОБЛIКУ ПО МСФО
ОСНОВНI ЗАСОБИ
Модель облiку основних засобiв
1. Для подальшої оцiнки i вiдображення основних засобiв у фiнансовiй звiтностi акцiонерне
товариство використовує модель облiку за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї
i накопичених збиткiв вiд знецiнення. Витрати на повсякденне обслуговування об'єктiв основних
засобiв (витрати на робочу силу i витратнi матерiали, витрати на придбання комплектуючих
частин, поточний ремонт i тому подiбне) признаються у складi прибуткiв i збиткiв у мiру їх

здiйснення. Витрати на реконструкцiю i модернiзацiю об'єктiв основних засобiв капiталiзуються у
вартiсть цих об'єктiв.
Основнi засоби Всього
01.01.2016 0 0
Надходження 0 0
31.12.2016 0 0
Амортизацiя основних засобiв
23. Акцiонерне товариство нараховує амортизацiю основних засобiв рiвними частками упродовж
термiну корисного використання основних засобiв прямолiнiйним методом. Акцiонерне
товариство починає нарахування амортизацiї на об'єкти незавершеного будiвництва пiсля
доведення об'єкту до стану готовностi до використання. Амортизацiйнi нарахування за кожен
перiод вiдбиваються у складi витрат.
Накопичена Амортизацiя
01.01.2016 199 199
Рiчна Амортизацiя 0 0
31.12.2013 199 199
Балансова Вартiсть ОЗ 0 0
Термiн корисного використання основних засобiв
3. Термiн корисної служби основного засобу встановлюється виходячи з перiоду часу, упродовж
якого Акцiонерне товариство припускає використати актив.
Перегляд термiнiв корисного використання i методу нарахування амортизацiї основних засобiв
4. Застосовуваний до активу метод i термiни нарахування амортизацiї пiдлягають перегляду
щорiчно.
Перiодичнiсть переоцiнки для цiлей тестування на знецiнення
5. Акцiонерне товариство оцiнює вартiсть основних засобiв, що окупається, за наявностi ознак
знецiнення. Збиток вiд знецiнення основних засобiв вiдбивається у складi витрат.
Визначення вартостi, що окупається, для цiлей тестування на знецiнення
6. Вартiстю, що окупається, для цiлей вiдображення основних засобiв в облiку акцiонерне
товариство рахує цiннiсть їх використання. Розкриття iнформацiї про основнi засоби
7. Акцiонерне товариство розкриває в звiтностi iнформацiю, необхiдну до МСФО(IAS) 6.
Протягом 2016р. пiдприємство здавало в оренду будiвлi i споруди, у зв'язку з цим створена група
"Iнвестицiйна нерухомiсть", облiк ведеться згiдно МСФО(IAS)
8. Обмеження по використанню власних основних засобiв у 2016 роцi не виникали.
IНВЕСТИЦIЙНЕ МАЙНО
Модель облiку iнвестицiйного майна
9. В якостi оцiнки пiсля первинного визнання, акцiонерне товариство використовує модель облiку
за собiвартiстю вiдповiдно до вимог МСФО(IAS) 16 до цiєї моделi, Iнвестицiйна нерухомiсть, що
вiдповiдає критерiям класифiкацiї в якостi призначеної для отримання орендної плати оцiнюється
вiдповiдно до МСФО(IFRS) 40 по справедливiй вартостi iнвестицiйної нерухомостi згiдно
експертного висновку спецiалiста. Нарахування амортизацiї не проводиться.
Товариством надаються в оренду виробничi примiщення (будiвля АБК, склади, гараж, виробничий
комплекс, котельна, насосна). Вказанi основнi засоби не використовуються безпосередньо в
дiяльностi АТ «ЕЛТIК», тому перекласифiкованi до iнвестицiйної власностi.
Iнвестицiйне майно Всього
01.01.2016 2607 2607
31.12.2016 2607 2607
Розкриття iнформацiї про об'єкти iнвестицiйного майна
10. Акцiонерне товариство розкриває в звiтностi iнформацiю, необхiдну до МСФО(IAS) 40.
ЗАПАСИ
Витрати на придбання запасiв
11. До витрат на придбання Акцiонерне товариство вiдносить наступнi види витрат :
- цiну придбання;
- витрати на транспортування i обробку;

- невiдшкодовуванi суми податкiв i iншi витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням запасiв.
Витрати на переробку запасiв i iншi витрати
12. Витрати на переробку запасiв включають витрати, безпосередньо пов'язанi з виробництвом
продукцiї, такi як прямi витрати на оплату працi. До них також вiдноситься систематичний
розподiл постiйних i змiнних накладних виробничих витрат, якi мають мiсце при переробцi
сировини в готову продукцiю.
Постiйними накладними виробничими витратами є тi непрямi виробничi витрати, якi залишаються
вiдносно незмiнними незалежно вiд обсягу виробництва (амортизацiя i обслуговування будiвель i
устаткування i адмiнiстративно-управлiнськi витрати). Змiнними виробничими накладними
витратами є тi непрямi виробничi витрати, якi знаходяться в прямiй або майже в прямiй залежностi
вiд змiни обсягу виробництва (непрямi витрати на сировину i непрямi витрати на оплату працi).
Методи оцiнки собiвартостi
13. Для оцiнки собiвартостi Акцiонерне товариство використовує метод облiку за фактичними
витратами.
Способи розрахунку собiвартостi
14. Собiвартiсть запасiв визначається методом "iдентифiкацiйної собiвартостi" . Акцiонерне
товариство застосовує однаковi формули оцiнки для усiх запасiв, схожих за характером i їх
використанню.
Визначення класiв запасiв
15. Акцiонерне товариство розкриває окремо балансову вартiсть по наступних класах запасiв :
- товари;
- сировина (i матерiали);
- незавершене виробництво;
- готова продукцiя.
Розкриття iнформацiї про запаси
16. Акцiонерне товариство розкриває в звiтностi iнформацiю, необхiдну МСФО(IAS) 2.
У 2016 роцi надходження, вибуття та залишкiв запасiв АТ «ЕЛТIК» не має.
ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ I АВАНСИ
Склад дебiторської заборгованостi
17. У складi дебiторської заборгованостi Акцiонерне товариство вiдображає наступнi активи:
- дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом
- дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi
- торгова дебiторська заборгованiсть
- дебiторська заборгованiсть по векселях до отримання
- дебiторська заборгованiсть за розрахунками з акцiонерами
- iнша дебiторська заборгованiсть.
Аванси, виданi i отриманi, вiдображаються у Балансi (звiтi про фiнансове положення)
акцiонерного товариства окремо вiд торгової i iншої дебiторської/кредиторської заборгованостi.
Акцiонерне товариство згортає суми авансiв, отриманих вiд клiєнтiв, з сумами дебiторської
заборгованостi, якщо цi суми виникли у рамках одного договору i в майбутньому висока
вiрогiднiсть зробити взаємозалiк цих сум.
Дебiторська заборгованiсть :
31.12.2016 становить 432тис. грн.
31.12.2015 становить 303 тис. грн.
Резерв по сумнiвних боргах
18. Дебiторська заборгованiсть вiдображається у звiтностi з урахуванням резерву. Резерв пiд
знецiнення дебiторської заборгованостi створюється у разi оцiнки вiрогiдностi погашення
оцiнюваної заборгованостi як низькою. Резерв визначається на iндивiдуальнiй основi - в розрiзi
контрагентiв. Резерв розраховується i переглядається регулярно, змiна величини резерву
вiдбивається в звiтi про прибутки i збитки.
Сумнiвнi аванси
19.Сумнiвнi виданi аванси, по яких не очiкується вступ послуг або товарiв списуються на пiдставi
управлiнського рiшення.

Станом на 31.12.2016 р. товариство не має сумнiвної заборгованостi, тому резерв сумнiвних боргiв
не створювався.
КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
Склад кредиторської заборгованостi
20. У складi кредиторської заборгованостi Акцiонерне товариство вiдображає наступне:
-кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом;
-кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками;
-iншi поточнi зобоа"язання
Кредиторська заборгованiсть станом на 31.12.2016 становить:
- за товари, роботи та послуги - 1 тис.грн.
- розрахунки за бюджетом - 2 тис. грн.
- розрахунки з оплати працi 7 тис. грн.
ГРОШОВI КОШТИ I ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ
Склад грошових коштiв i їх еквiвалентiв
21. Акцiонерне товариство включає до складу грошових коштiв i їх еквiвалентiв готiвковi грошовi
кошти, залишки на рахунках у банках, а також високолiквiднi фiнансовi вкладення з термiнами
погашення до трьох мiсяцiв. Iнвестицiї, що мають тривалiший термiн погашення за станом на дату
придбання, не стають еквiвалентами грошових коштiв пiсля того, як перiод часу, що залишився до
їх погашення, зменшитися до трьох мiсяцiв.
Грошовi кошти на 31.12.2016г становлять 29 тис.грн.
ОРЕНДА
Класифiкацiя оренди
22. Оренда земельної дiлянки та будiвлi, побудованого на нiй облiковується як оренда двох
окремих обєктiв, при цьому оренда кожного з цих обєктiв може класифiкуватися по- рiзному.
Акцiонерне товариство вiдносить дебiторську та кредиторську заборгованостi по орендi в
категорiю "Фiнансовi iнструменти".
Облiк операцiйної оренди у орендаря
23. У випадку, коли оренда класифiкована як операцiйна, орендар не визнає у себе у Балансi (звiтi
про фiнансовий стан) нi орендований актив, нi зобов’язання по майбутнiм орендним платежам.
Оренднi платежi вiдносяться на витрати рiвномiрно протягом всього строку оренди.
Облiк операцiйної оренди у орендодавця
24. Орендодавець визнає актив, що є предметом операцiйної оренди, у своїй звiтностi в залежностi
вiд виду такого активу.
Доход вiд оренди визнаються акцiонерним товариством у звiтi про прибутки та збитки рiвномiрно
протягом всього строку оренди. Прямi первиннi витрати, що понiс орендодавець при укладаннi
договору операцiйної оренди, включаються до балансової вартостi наданого в оренду активу i не
вiдносяться вiдразу на витрати, а визнаються у звiтi про прибутки та збитки аналогiчно вiдповiдно
орендним доходам, що не обов’язково буде вiдповiдати методу нарахування амортизацiї по
орендованому активу. Орендодавець не нараховує амортизацiю на наданий в оренду актив
протягом строку корисного
використання цього активу, оскiльки данi активи класифiкованi як iнвестицiйна нерухомiсть. АТ
«ЕЛТIК» є орендодавцем виробничих примiщень. Орендарем є АТ «ЕЛЕКТРОГРАД».
Розкриття iнформацiї про оренду
25. Акцiонерне товариство розкриває у звiтностi iнформацiю, що вiдповiдає вимогам МСФО(IAS)
17. РЕЗЕРВИ, УМОВНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ I УМОВНI АКТИВИ
Розкриття iнформацiї про резерви
26 У 2016 роцi АТ «ЕЛТIК» резерви не створювалися.
ВИРУЧКА
Уявлення i розкриття iнформацiї про виручку
27 . Акцiонерне товариство визнає виручку, якщо iснує висока вiрогiднiсть отримання
пiдприємством економiчних вигод вiд угоди i їх величина може бути з надiйнiстю визначена.
Виручка признається пiсля того, як риски i вигоди, пов'язанi з правом власностi, переданi
покупцевi. У разi операцiй, пов'язаних з наданням послуг, виручка признається на основi оцiнки

мiри завершеностi договору, якщо виконуються усi iншi умови визнання виручки. Суми, зiбранi
вiд iменi принципала не є виручкою. При цьому виручкою є сума комiсiйних винагород плюс
будь-якi iншi суми по рахунках, що виставляються компанiєю принципалу або iншим сторонам за
свої послуги. У разi, якщо за договором реалiзацiї продавець має право або зобов'язання по
викупу, то Акцiонерне товариство враховує такi операцiї вiдповiдно до вказiвок по порядку облiку
договорiв оренди (МСФО(IAS) 17) для визначення того, чи переданi ризики i вигоди i чи слiд
визнати продаж.
Наступнi види виручки Акцiонерне товариство розкриває окремо:
- виручка вiд продажу товарiв;
- виручка вiд наданих послуг;
- виручка у формi роялтi;
Виручка :
Надання в оренду й експлуатацiю
власного нерухомого майна у 2016р. 546 тис.грн, у 2016 р. 546 тис.грн.
ДОХОДИ I ВИТРАТИ
Визнання доходiв i витрат
28. Доходи визнаються Акцiонерним товариством у той момент, коли iснує висока вiрогiднiсть
того, що економiчнi вигоди вiд операцiй будуть отриманi i сума доходу може бути достовiрно
визначена. Такий же принцип застосовується до витрат Акцiонерного товариства. Доходи i
витрати вiдображаються в звiтi про прибутки i збитки в тому перiодi, в якому товари (послуги)
були реально наданi (виробленi) i була завершена передача пов'язаних з цими товарами
(послугами) ризикiв i економiчних вигод, незалежно вiд того, чи була зроблена фактична оплата
таких товарiв (послуг). Доходи i витрати по вiдсотках вiдображаються таким чином:
використовується метод ефективної ставки вiдсотка, яка є процентною ставкою, що приводить
майбутнi грошовi потоки до поточної вартостi фiнансового iнструменту, зважаючи на усi його
контрактнi умови. Процентнi доходи i витрати компанiї класифiкуються як фiнансовi доходи i
витрати.
Розкриття iнформацiї про пов’язаних осiб.
Акцiонерне товариство розкриває у звiтностi iнформацiю про пов’язаних осiб, що вiдповiдає
вимогам МСФО(IAS) 24.
АТ «Елтiк» отримує доходи виключно вiд надання в оренду власного нерухомого майна.
Пов'язаними особами АТ «Елтiк» є Акцiонерне товариство "Електроград".
АТ "Електроград" орендує за договором оренди № 14А/2011 вiд 04.01.2011 у АТ "Елтiк"
примiщення та користується землею на пiдставi договору оренди земельної дiлянки № 16 П/2011
вiд 04.01.2011р.
Обсяг доходiв вiд наданих АТ "Електроград" послуг оренди за 2016 рiк склав 546 тис.грн.
У свою чергу, АТ "Елтiк" орендує у АТ "Електроград" офiсне примiщення за договором оренди №
14 а\2011 вiд 04.01.2011р.
Дебiторська заборгованiсть АТ "Електроград" перед АТ "Елтiк" складає:
- на 01.01.2016 -303тис. грн
- на 31.12.2016 - 432 тис. грн
Витрат по безнадiйним та сумнiвним боргам, зокрема з пов'язаними особами, визнаних протягом
звiтного перiоду, АТ "Елтiк" не має.
Розкриття iнформацiї про сукупнi прибутки та збитки.
Результати дiяльностi за 2016 рiк АТ «Елтiк» збиток ту розмiрi 12 тис.грн., у 2015р збиток склав47
тис. грн.
29. Новi стандарти
Слiд зазначити, що iнформацiя, розкрита вище, ґрунтується на стандартах, якi встановленi дiючим
законодавством Україниз усiма оновленнями.
Директор
АТ «ЕЛТIК» Ю.В. Левикiна
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