Титульний аркуш
25.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного
документа)

№ 010/171
(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

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

Бубес Ю. Г.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2018 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Концерн-Електрон"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 13801109
4. Місцезнаходження: 79018, Україна, Львівська обл., - р-н, м.Львiв, Стороженка, 32
5. Міжміський код, телефон та факс: (032) 239-53-14, (032) 239-52-88
6. Адреса електронної пошти: l.rudenko@electron.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за
наявності): Рішення наглядової ради емітента від 22.02.2019, Протокол №1 вiд 22.02.2019
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку:
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

www.electron.ua

25.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних
підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим
особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,
паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань,
фінансового стану і доходів або витрат емітента
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,
для якої використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітент
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню
пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині
включення до біржового реєстру
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім
акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад
0,1 відсотка розміру статутного капіталу
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
26. Інформація вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту
фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
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31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
1. Посада корпоративного секретаря в Товариствi не передбачена.
2. Товариство не потребує визначення рейтингової оцiнки, так як не має у своєму статутному
фондi державної частки, не є пiдприємством, що має стратегiчне значення для економiки та
безпеки держави, чи пiдприємством, яке займає монопольне становище.
3.Iнформацiї про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає
меншим, бiльшим або рiвним пороговому значенню немає.
4.Станом на 01.01.2019 року в системi реєстру ПрАТ "Концерн-Електрон" не зареєстровано
осiб, якi володiють 10 % та бiльше акцiй Товариства.
5.Облiгацiї, похiднi цiннi папери та iншi цiннi папери Товариством у 2018 роцi не
випускались.
6. Iнформацiї про обмеження, що стосуються акцiй емiтента немає.
7.Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, а аткож
iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, так як ПрАТ "КонцернЕлектрон" не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна
промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за КВЕД.
8.Борговi цiннi папери Товариством у 2018 роцi не випускались.

9.Товариство не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене
об'єктами нерухомостi, тому не подає звiт про стан об'єкта нерухомостi.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Концерн-Електрон"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
1 415 120 0000010253
3. Дата проведення державної реєстрації
03.07.1996
4. Територія (область)
Львівська обл.
5. Статутний капітал (грн)
57400000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
56
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.20 - Дiяльнiсть холдингових компанiй
----10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
АТ "Кредобанк"
2) МФО банку
325365
3) Поточний рахунок
26008011083437
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
АТ "Кредобанк"
5) МФО банку
325365
6) Поточний рахунок
26008011083437
11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності

1
Надання послуг фiксованого
мiсцевого телефонного звязку з
ємнiстю мережi до 1000 номерiв
з правом технiчного
обслуговування та експлуатацiї
телекомунiкацiйних мереж i
надання в користування каналiв

Номер
ліцензії
(дозволу)
2
00785

Дата
закінчення
Дата
Орган державної влади, що дії ліцензії
видачі
видав ліцензію
(дозволу)
(за
наявності)
3
4
5
16.06.2017
Нацiональна комiсiя, що
03.05.2022
здiйснює державне
регулювання у сферi зв'язку та
iнформатизацiї

електрозвязку на територiї
м.Львова та Львiвської обл.
Опис

Планується продовження термiну дiї лiцензiї

17. Штрафні санкції емітента
№ з/п
1

Номер та дата
рішення, яким
накладено
штрафну санкцію
0009201406,
01.06.2018

Орган, який
наклав штрафну
санкцію
ГУ ДФС у
Львiвськiй обл.

Вид стягнення
донарахований
податок на прибуток
по акту перевiрки

Інформація про
виконання
сплачено в бюджет

Примітки:

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
Правлiння

Наглядова рада

Структура

Персональний склад

Президент-Голова Правлiння, перший
заступник Голови Правлiння, три
заступники Голови Правлiння, три
члени Правлiння
Голова Наглядової ради, заступник
Голови Наглядової ради, 7 членiв
Наглядової ради

Бубес Ю.Г., Лесик В.Л., Мартьянов
С.I., Медведєв В.С., Яремчук О.Є.,
Вакiв М.М., Мурава В.К., Стародуб
О.В.
Рибинок В.О., Медведєв С.Б., Ждиняк
З.I., Сенiв З.В., Руденко О.А., Лоїк
В.А., Романишин I.М., Капарник К.А.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Президент-Голова Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бубес Юрiй Григорович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1952
5) Освіта
Вища, Львiвський державний унiверситет iм.Iв.Франка
6) Стаж роботи (років)
45
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВАТ "Концерн-Електрон", Голова Наглядової Ради
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.04.2015, обрано 5 рокiв
9) Опис
Президент-Голова Правлiння очолює Правлiння Товариства та здiйснює його
керiвництво. Самостiйно формує структуру Правлiння, визначає умови працi членiв Правлiння,
керiвникiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. У тому числi: забезпечує органiзацiю виробничогосподарської дiяльностi Товариства у вiдповiдностi до рiшень Загальних зборiв акцiонерiв,
кадрову полiтику ПрАТ, контроль за ефективним використанням фiнансових ресурсiв дочiрнiми
пiдприємствами i товариством в цiлому; забезпечення розробки рiчних фiнансових планiв;
надходження грошових коштiв у цiльовi фонди Товариства; забезпечення органiзацiї та

здiйснення розрахункiв ПрАТ з бюджетом, акцiонерами, постачальниками, працiвниками,
тощо;органiзацiю проведення комплексних перевiрок дiяльностi дочiрнiх пiдприємств ПрАТ та
пiдприємств, створених за участю ПрАТ; стратегiчне фiнансово- та виробничо-господарське
планування по Товариству;фiнансовий та бухгалтерський облiк i звiтнiсть Товариства; пошук
шляхiв збiльшення прибуткiв Товариства та iнше, вiдповiдно до повноважень i функцiй,
вказаних у Статутi Товариства. Президент- Голова Правлiння отримує зарплату згiдно iз
штатним розписом. Винагороди в натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 45 рокiв. Протягом останнiх
п'яти рокiв - Голова Правлiння ПАТ.
1) Посада
перший заступник Голови Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лесик Володимир Любомирович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1972
5) Освіта
Вища, Львiвський державний унiверситет iм.Iв.Франка
6) Стаж роботи (років)
25
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ФЛК "Електрон-Лiзинг", Генеральний директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.05.2016, обрано 5 рокiв
9) Опис
Перший заступник Голови Павлiння забезпечує правове супроводження фiнансовогосподарської дiяльностi ПрАТ згiдно з нормами дiючого законодавства, в т.ч. вiдповiднiсть
вимогам законодавства рiшень Правлiння, iнших нормативних актiв; пiдготовку i реєстрацiю
документiв по створенню, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, створених за участю
ПрАТ та внесення змiн у них; ведення справ в судах; облiк, органiзацiю та контроль за
ефективним використанням майна, що є власнiстю ПрАТ; аналiз фiнансової та виробничогосподарської дiяльностi пiдприємств ПрАТ, вироблення та реалiзацiю пропозицiй щодо її
покращення; представництво iнтересiв ПрАТ у вiдносинах з державними, профспiлковими та
правоохоронними органами; методологiчне керiвництво та контроль юридично-правової роботи
на пiдприємсвах ПрАТ; представництво уповноваженого власником органу у взаємовiдносинах
з трудовим колективом ПрАТ. Зарплату отримує згiдно iз штатним розписом. Винагороди у
натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Загальний стаж роботи - 25 рокiв. З 2000 року обiймає посаду Генерального директора
Фiнансово-лiзингової компанiї "Електрон-Лiзинг", м.Львiв, вул. Стороженка, 12.
1) Посада
Заступник Голови Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мартьянов Сергiй Iгорович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1955
5) Освіта
Вища, Львiвський державний унiверситет iм.Iв.Франка

6) Стаж роботи (років)
36
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
регiональне вiддiлення Українського союзу промисловцiй i пiдприємцiв у Львiвськiй
областi, виконавчий директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.05.2016, обрано 5 рокiв
9) Опис
Заступник Голови Правлiння забезпечує органiзацiю зовнiшнiх вiдносин Товариства;
заходи з питань економiчної безпеки ПрАТ, захисту комерцiйної таємницi, розробку та
здiйснення сукупностi органiзацiйно-правових, режимно-охоронних та iнших заходiв, в т.ч.
спрямованих на усунення потенцiйних загроз для забезпечення ефективного функцiонування
Товариства; формування та реалiзацiю iнвестицiйної полiтики та вiдповiдних програм
Товариства, в т.ч. пошуку iноземних iнвесторiв, нових напрямiв дiяльностi, технологiй i
предметiв працi; здiйснення зв'язкiв з державними i громадськими органiзацiями, засобами
масової iнформацiї, реалiзацiю iмiджевих корпоративних рекламно- iнформацiйних програм та
заходiв; формування та органiзацiю виконання соцiальної полiтики ПрАТ. Зарплату отримує
згiдно iз штатним розписом. Винагороди у натуральнiй формi не отримував. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Загальний стаж роботи- 36 рокiв. Протягом
останнiх п'яти рокiв iнших посад не обiймав.
1) Посада
Заступник Голови Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Медведєв Вiктор Сергiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1977
5) Освіта
вища, Державний унiверситет "Львiвська полiтехнiка"
6) Стаж роботи (років)
18
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВАТ "Концерн-Електрон", начальник фiнансового управлiння
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.05.2016, обрано 5 рокiв
9) Опис
Заступник Голови Правлiння ПрАТ забезпечує роботу з акцiонерами, в т. ч. iнформацiйне
обслуговування акцiонерiв та органiзацiю роботи по викупу акцiй у акцiонерiв; планування,
аналiз та пiдведення пiдсумкiв виробничо-господарської дiяльностi пiдприємств ПрАТ,
вироблення та реалiзацiю пропозицiй щодо їх покращення; вивчення, аналiз, подання
пропозицiй щодо вiтчизняних та зарубiжних ринкiв збуту продукцiї пiдприємств ПрАТ;
органiзацiю пiдготовки та проведення Загальних зборiв акцiонерiв; аналiз фiнансової та
виробничо-господарської дiяльностi пiдприємств ПрАТ, вироблення та реалiзацiю пропозицiй
щодо її покращення; контроль за виконанням виробничо-господарських планiв дочiрнiх
пiдприємств i Товариства вцiлому; координацiю взаємовiдносин мiж пiдприємствами
Товариства в рамках внутрiшньої кооперацiї. Зарплату отримує згiдно iз штатним розписом.
Винагороди у натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Загальний стаж роботи - 18 рокiв. Попередня посада: начальник фiнансового
управлiння ВАТ "Концерн-Електрон".

1) Посада
Член Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мурава Володимир Климович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1960
5) Освіта
Вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут
6) Стаж роботи (років)
34
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
завод "Полiмер-Електрон", директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.05.2016, обрано 5 рокiв
9) Опис
Член Правлiння забезпечує координацiю дiяльностi пiдприємств i органiзацiй ПрАТ
Рясненського проммайданчика; систематичне iнформування Правлiння та Голову Правлiння
ПрАТ про дiяльнiсть та перспективу пiдприємств i органiзацiй ПрАТ Рясненської промзони;
аналiз фiнансової та виробничо-господарської дiяльностi цих пiдприємств, вироблення та
реалiзацiю пропозицiй щодо її покращення.Винагороду отримує згiдно з контрактом про
виконання обов'язкiв члена Правлiння ПрАТ. Винагороди у натуральнiй формi не отримував.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 34
роки. З 2008р. обiймає посаду Генерального директора заводу "Полiмер-Електрон", м.Львiв,
вул.Шевченка, 313.
1) Посада
заступник Голови Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Яремчук Орест Євгенович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1956
5) Освіта
Вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут
6) Стаж роботи (років)
40
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВАТ "Концерн-Електрон", Радник Президента, заступник Президента
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.05.2016, обрано 5 рокiв
9) Опис
Член Правлiння забезпечує формування та реалiзацiю вiдповiдних програм з виробництва
складної побутової технiки; аналiз фiнансової та виробничо-господарської дiяльностi
пiдприємства ПрАТ, вироблення та реалiзацiю пропозицiй щодо її покращення; представництво
ПрАТ з питань розробки, виготовлення, реалiзацiї складної побутової технiки у вiдповiдних
органах влади, управлiння, а також з третiми особами; координацiю та органiзацiю участi
пiдприємств Товариства у виставковiй дiяльностi. Винагороду отримує згiдно з контрактом про
виконання обов'язкiв члена Правлiння ПрАТ. Винагороди у натуральнiй формi не отримував.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Загальний стаж роботи - 40

рокiв. З 2005 р. обiймає посаду Генерального директора телевiзiйного заводу "Електрон",
м.Львiв, вул.Стороженка, 32.
1) Посада
Член Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вакiв Микола Михайлович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1952
5) Освіта
Вища, Львiвський Державний унiверситет iм.Iв.Франка
6) Стаж роботи (років)
44
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Науково-виробниче пiдприємство "Карат", Генеральний директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.05.2016, обрано 5 рокiв
9) Опис
Член Правлiння забезпечує формування та реалiзацiю єдиної науково-технiчної полiтики
та вiдповiдних програм розвитку ПрАТ; формування та реалiзацiю iнвестицiйної полiтики та
вiдповiдних програм Товариства, у т.ч. шляхом пошуку вiтчизняних та iноземних iнвесторiв для
пiдприємств ПрАТ, нових предметiв та напрямкiв дiяльностi; аналiз фiнансової та виробничогосподарської дiяльностi пiдприємств ПрАТ, вироблення та реалiзацiю пропозицiй щодо її
покращення. Винагороду отримує згiдно з контрактом про виконання обов'язкiв члена
Правлiння ПрАТ. Винагороди у натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 44 роки. З 1993р. обiймає посаду
генерального директора НВП "Карат", м.Львiв, вул.Стрийська, 202.
1) Посада
Голова Наглядової Ради, акцiонер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рибинок Вiктор Олександрович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1938
5) Освіта
Вища, Запорiжський машинно-будiвний iнститут
6) Стаж роботи (років)
58
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВАТ "Концерн-Електрон", Президент
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2015, обрано 5 рокiв
9) Опис
Органiзовує роботу Наглядової ради Товариства, скликає засiдання ради та головує на
них, головує на загальних зборах, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та
положенням про Наглядову раду. Працює на посадi Голови Наглядової ради Товариства i
отримує заробiтну плату згiдно iз штатним розписом. Винагороди у натуральнiй формi не
отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж

роботи - 58 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв- Голова Наглядової ради Товариства.
1) Посада
заступник Голови Наглядової ради, акцiонер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Медведєв Сергiй Борисович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1954
5) Освіта
Вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут
6) Стаж роботи (років)
41
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВАТ "Концерн-Електрон ", перший заступник Голови Правлiння
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2017, обрано 3 роки
9) Опис
До виключної компетенцiї Наглядової Ради ПрАТ належить затвердження в межах своєї
компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та
про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами
позачергових Загальних зборiв, прийняття рiшення по iнших органiзацiйних питаннях у
вiдповiдностi до Положення про загальнi збори Товариства; прийняття рiшення про проведення
чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства; прийняття
рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; контроль за дiяльнiстю Правлiння
по виконанню ним рiшень Загальних зборiв акцiонерiв; розгляд та затвердження звiтiв
Правлiння; обрання та припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї; вирiшення
iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законодавством.
Рiшення про обрання на посаду члена Наглядової ради прийнято Загальними зборами акцiонерiв
(протокол №28 вiд 22.04.2017р.) у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень попереднього
складу Наглядової ради та обранням нового. На посаду заступника Голови Наглядової ради
обраний членами Наглядової ради Товариства (протокол №4 вiд 19.05.2017р.). Отримує
заробiтну плату згiдно iз штатним розписом. Винагороди у натуральнiй формi не отримував.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 41 рiк.
Протягом останнiх п'яти рокiв - заступник Голови Наглядової ради Товариства.
1) Посада
Член Наглядової ради, акцiонер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Романишин Iгор Михайлович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1947
5) Освіта
Вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут
6) Стаж роботи (років)
40
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ЗАТ "Телекомпанiї "Львiв-КТБ", начальник дiльницi

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2017, обрано 3 роки
9) Опис
До виключної компетенцiї Наглядової Ради ПрАТ належить затвердження в межах своєї
компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та
про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами
позачергових Загальних зборiв, прийняття рiшення по iнших органiзацiйних питаннях у
вiдповiдностi до Положення про загальнi збори Товариства; прийняття рiшення про проведення
чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства; прийняття
рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; контроль за дiяльнiстю Правлiння
по виконанню ним рiшень Загальних зборiв акцiонерiв; розгляд та затвердження звiтiв
Правлiння; обрання та припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї; вирiшення
iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законодавством.
Рiшення про обрання на посаду члена Наглядової ради прийнято Загальними зборами акцiонерiв
(протокол №28 вiд 22.04.2017р.) у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень попереднього
складу Наглядової ради та обранням нового. Винагороду за виконання покладених функцiй
отримує згiдно цивiльно - правового договору про виконання обов'язкiв члена Наглядової ради.
Винагороди у натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Загальний стаж роботи - 40 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв - член
Наглядової ради ПрАТ "Концерн-Електрон". У звiтному перiодi посад на будь-яких iнших
пiдприємствах не обiймав.
1) Посада
Член Наглядової ради, акцiонер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лоїк Вiктор Андрiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1952
5) Освіта
Вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут
6) Стаж роботи (років)
40
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
фiзична особа-пiдприємець
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2017, обрано 3 роки
9) Опис
До виключної компетенцiї Наглядової Ради ПрАТ належить затвердження в межах своєї
компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та
про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами
позачергових Загальних зборiв, прийняття рiшення по iнших органiзацiйних питаннях у
вiдповiдностi до Положення про загальнi збори Товариства; прийняття рiшення про проведення
чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства; прийняття
рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; контроль за дiяльнiстю Правлiння
по виконанню ним рiшень Загальних зборiв акцiонерiв; розгляд та затвердження звiтiв
Правлiння; обрання та припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї; вирiшення
iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законодавством.
Рiшення про обрання на посаду члена Наглядової ради прийнято Загальними зборами акцiонерiв

(протокол №28 вiд 22.04.2017р.) у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень попереднього
складу Наглядової ради та обранням нового. Винагороду за виконання покладених функцiй
отримує згiдно цивiльно - правового договору про виконання обов'язкiв члена Наглядової ради.
Винагороди у натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Загальний стаж роботи - 40 рокiв. З 2007 р. - фiзична особа - пiдприємець.
1) Посада
Член Наглядової ради, акцiонер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Руденко Олег Анатолiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1962
5) Освіта
Вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут
6) Стаж роботи (років)
33
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТзОВ "Ларус", Генеральний директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2017, обрано 3 роки
9) Опис
До виключної компетенцiї Наглядової Ради ПрАТ належить затвердження в межах своєї
компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та
про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами
позачергових Загальних зборiв, прийняття рiшення по iнших органiзацiйних питаннях у
вiдповiдностi до Положення про загальнi збори Товариства; прийняття рiшення про проведення
чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства; прийняття
рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; контроль за дiяльнiстю Правлiння
по виконанню ним рiшень Загальних зборiв акцiонерiв; розгляд та затвердження звiтiв
Правлiння; обрання та припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї; вирiшення
iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законодавством.
Рiшення про обрання на посаду члена Наглядової ради прийнято Загальними зборами акцiонерiв
(протокол №28 вiд 22.04.2017р.) у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень попереднього
складу Наглядової ради та обранням нового. Винагороду за виконання покладених функцiй
отримує згiдно цивiльно - правового договору про виконання обов'язкiв члена Наглядової ради.
Винагороди у натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Загальний стаж роботи - 33 роки. З 2007р. обiймає посаду фiнансового
директора ТзОВ "Ларус", м. Львiв, вул. Олени Степанiвни,47.
1) Посада
Член Наглядової ради, акцiонер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сенiв Зеновiй Володимирович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1950
5) Освіта
Вища, Львiвський торгово-економiчний iнститут

6) Стаж роботи (років)
47
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
"Райффайзен Банк Аваль", заступник директора з фiнансiв
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2017, обрано 3 роки
9) Опис
До виключної компетенцiї Наглядової Ради ПрАТ належить затвердження в межах своєї
компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та
про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами
позачергових Загальних зборiв, прийняття рiшення по iнших органiзацiйних питаннях у
вiдповiдностi до Положення про загальнi збори Товариства; прийняття рiшення про проведення
чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства; прийняття
рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; контроль за дiяльнiстю Правлiння
по виконанню ним рiшень Загальних зборiв акцiонерiв; розгляд та затвердження звiтiв
Правлiння; обрання та припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї; вирiшення
iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законодавством.
Рiшення про обрання на посаду члена Наглядової ради прийнято Загальними зборами акцiонерiв
(протокол №28 вiд 22.04.2017р.) у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень попереднього
складу Наглядової ради та обранням нового. Винагороду за виконання покладених функцiй
отримує згiдно цивiльно - правового договору про виконання обов'язкiв члена Наглядової ради.
Винагороди у натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Загальний стаж роботи - 47 рокiв. Протягом останнi п'ять рокiв обiймав посаду
заступника директора з фiнансiв "Райффайзен Банк Аваль", м. Львiв, вул. Матейка, 8.З 2015р. пенсiонер.
1) Посада
Член Наглядової ради, акцiонер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Капарник Клавдiя Афанасiївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1951
5) Освіта
вища, Львiвський Державний унiверситет
6) Стаж роботи (років)
48
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Фiнансово-лiзингова компанiя "Електрон-Лiзинг", головний бухгалтер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2017, обрано 3 роки
9) Опис
До виключної компетенцiї Наглядової Ради ПрАТ належить затвердження в межах своєї
компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та
про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами
позачергових Загальних зборiв, прийняття рiшення по iнших органiзацiйних питаннях у
вiдповiдностi до Положення про загальнi збори Товариства; прийняття рiшення про проведення
чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства; прийняття
рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; контроль за дiяльнiстю Правлiння

по виконанню ним рiшень Загальних зборiв акцiонерiв; розгляд та затвердження звiтiв
Правлiння; обрання та припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї; вирiшення
iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз
законодавством.Рiшення про обрання на посаду члена Наглядової ради прийнято Загальними
зборами акцiонерiв (протокол №28 вiд 22.04.2017р.) у зв'язку iз закiнченням термiну
повноважень попереднього складу Наглядової ради та обранням нового. Винагороду за
виконання покладених функцiй отримує згiдно цивiльно - правового договору про виконання
обов'язкiв члена Наглядової ради. Винагороди у натуральнiй формi не отримував. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 48 рокiв. Протягом
останнiх п'яти рокiв обiймає посаду головного бухгалтера ФЛК "Електрон-Лiзинг", м.Львiв,
вул.Стороженка,12
1) Посада
Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бабин Софiя Семенiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1949
5) Освіта
Середньо-спецiальна, Львiвський фiнансовий технiкум
6) Стаж роботи (років)
52
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВАТ "Концерн-Електрон", заступник головного бухгалтера
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.09.2006, обрано безтермiново
9) Опис
Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського облiку з дотриманням єдиних
методологiчних засад, установлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в Українi" у вiдповiдностi зi Статутом, положенням про бухгалтерiю та iншими
документами, що дiють в Товариствi. Працює на посадi головного бухгалтера Товариства i
отримує зарплату згiдно iз штатним розписом. Винагороди у натуральнiй формi не отримує.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Загальний стаж роботи - 52
роки. Протягом останнiх п'яти рокiв iнших посад не обiймала.
1) Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Качмар Мирослава Степанiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1950
5) Освіта
Середньо-спецiальна, Львiвський полiграфiчний технiкум
6) Стаж роботи (років)
49
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
СУНП ТзОВ "Вебасто -Електрон", головний бухгалтер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.04.2016, обрано 5 рокiв
9) Опис
Голова Ревiзiйної комiсiї органiзовує роботу ревiзiйної комiсiї, скликає засiдання
Ревiзiйної комiсiї, головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення
протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї, доповiдає про результати проведених Ревiзiйною
комiсiєю перевiрок Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства, пiдтримує
постiйнi контакти з iншими органами та посадовими особами Товариства. Голова Ревiзiйної
комiсiї Товариства винагороду отримує згiдно угоди. Винагороди у натуральнiй формi не
отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж
роботи - 49 рокiв. З 2006р. обiймає посаду головного бухгалтера СП ТОВ "Сферос-Електрон",
м.Львiв, вул.Шевченка, 315
1) Посада
член Наглядової ради, акцiонер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ждиняк Зiновiй Iванович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1949
5) Освіта
вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут
6) Стаж роботи (років)
51
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Концерн-Електрон", член Правлiння
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2017, обрано 3 роки
9) Опис
До виключної компетенцiї Наглядової Ради ПрАТ належить затвердження в межах своєї
компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та
про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами
позачергових Загальних зборiв, прийняття рiшення по iнших органiзацiйних питаннях у
вiдповiдностi до Положення про загальнi збори Товариства; прийняття рiшення про проведення
чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства; прийняття
рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; контроль за дiяльнiстю Правлiння
по виконанню ним рiшень Загальних зборiв акцiонерiв; розгляд та затвердження звiтiв
Правлiння; обрання та припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї; вирiшення
iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законодавством.
Рiшення про обрання на посаду члена Наглядової ради прийнято Загальними зборами акцiонерiв
(протокол №28 вiд 22.04.2017р.) у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень попереднього
складу Наглядової ради та обранням нового. Винагороду за виконання покладених функцiй
отримує згiдно цивiльно - правового договору про виконання обов'язкiв члена Наглядової ради.
Винагороди у натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Загальний стаж роботи - 51 рiк. З 2010 року обiймає посаду директора ТзОВ
"Завод Електронпобутприлад", м.Львiв, вул.Зелена, 251.
1) Посада
член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Клачаний Юрiй Євстахiйович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1951
5) Освіта
Львiвський державеий унiверситет iм.I.Франка
6) Стаж роботи (років)
47
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ СП "Електронтранс", заступник генерального директора з економiки та фiнансiв
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2016, обрано 5 рокiв
9) Опис
Ревiзiйна комiсiя має право отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та
документи, необхiднi для належного виконання покладених на неї функцiй, оглядати
примiщення, де зберiгаються матерiальнi цiнностi, та перевiряти їх фактичну наявнiсть,
iнiцiювати проведення засiдань Правлiння або Наглядової ради з метою вирiшення питань,
пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань,
вчинених посадовими особами, вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час
проведення перевiрок порушень та недолiкiв у фiнансово- господарськiй дiяльностi товариства,
залучати для участi у проведеннi перевiрок, у разi необхiдностi, професiйних консультантiв,
експертiв, аудиторiв. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана проводити плановi та спецiальнi перевiрки
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, своєчасно складати звiти за пiдсумками
перевiрок та надавати їх Наглядовiй радi, Правлiнню, а також iнiцiатору проведення спецiальної
перевiрки. Член Ревiзiйної комiсiї зобов'язаний брати участь у перевiрках та засiданнях комiсiї,
дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та
збереження iнформацiї з обмеженим доступом,брати участь у Загальних зборах, також має право
бути присутнiми на засiданнях Наглядової ради та Правлiння, брати участь в обговореннi
порядку денного, що належить до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї з правом дорадчого голосу.
Член Ревiзiйної комiсiї Товариства винагороду отримує згiдно угоди. Винагороди у натуральнiй
формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 47 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду начальника
управлiння казначейства ПАТ "Фольксбанк". З 2016 по 2018р.р.- заступник генерального
директора з економiки та фiнансiв ТОВ СП "Електронтранс". В даний час iнших посад не
обiймає.
1) Посада
член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Подольський Михайло Станiславович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1951
5) Освіта
Львiвський полiтехнiчний iнститут
6) Стаж роботи (років)
51
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТзОВ "Завод Електронпобутприлад", заступник директора
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2016, обрано 5 рокiв
9) Опис

Ревiзiйна комiсiя має право отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та
документи, необхiднi для належного виконання покладених на неї функцiй, оглядати
примiщення, де зберiгаються матерiальнi цiнностi, та перевiряти їх фактичну наявнiсть,
iнiцiювати проведення засiдань Правлiння або Наглядової ради з метою вирiшення питань,
пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань,
вчинених посадовими особами, вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час
проведення перевiрок порушень та недолiкiв у фiнансово- господарськiй дiяльностi товариства,
залучати для участi у проведеннi перевiрок, у разi необхiдностi, професiйних консультантiв,
експертiв, аудиторiв. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана проводити плановi та спецiальнi перевiрки
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, своєчасно складати звiти за пiдсумками
перевiрок та надавати їх Наглядовiй радi, Правлiнню, а також iнiцiатору проведення спецiальної
перевiрки. Член Ревiзiйної комiсiї зобов'язаний брати участь у перевiрках та засiданнях комiсiї,
дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та
збереження iнформацiї з обмеженим доступом,брати участь у Загальних зборах, також має право
бути присутнiми на засiданнях Наглядової ради та Правлiння, брати участь в обговореннi
порядку денного, що належить до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї з правом дорадчого голосу.
Член Ревiзiйної комiсiї Товариства винагороду отримує згiдно угоди. Винагороди у натуральнiй
формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний
стаж роботи - 51 рiк. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду заступника директора ТзОВ
"Завод Електронпобутприлад". В даний час -головний економiст ТзОВ "Завод
Електронпобутприлад", м.Львiв, вул.Зелена,251.
1) Посада
член Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Стародуб Олександр Володимирович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1983
5) Освіта
Нацiональний унiверситет"Львiвська полiтехнiка"
6) Стаж роботи (років)
18
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
СП ТОВ "Сферос-Електрон", перший заступник генерального директора
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.09.2016, обрано 5 рокiв
9) Опис
Член Правлiння забезпечує формування та реалiзацiю єдиної науково-технiчної полiтики
та вiдповiдних програм розвитку ПрАТ; формування та реалiзацiю iнвестицiйної полiтики та
вiдповiдних програм Товариства, у т.ч. шляхом пошуку вiтчизняних та iноземних iнвесторiв для
пiдприємств ПрАТ, нових предметiв та напрямкiв дiяльностi; аналiз фiнансової та виробничогосподарської дiяльностi пiдприємств ПрАТ, вироблення та реалiзацiю пропозицiй щодо її
покращення. Винагороду отримує згiдно з контрактом про виконання обов'язкiв члена
Правлiння ПрАТ. Винагороди у натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 18 рокiв. З 2013р. обiймає посаду
генерального директора СП ТОВ "Сферос-Електрон", м.Львiв, вул.Шевченка, 315.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

1
Президент-Голова
Правлiння
Перший заступник
Голови Правлiння
Заступник Голови
Правлiння
Заступник Голови
Правлiння
Член Правлiння

заступник Голови
Правлiння
Член Правлiння
Член Наглядової
ради
Голова Наглядової
Ради
Заступник Голови
Наглядової ради
Член Наглядової
Ради
Член Наглядової
ради
Член Наглядової
ради
Член Наглядової
ради
Член Наглядової
ради

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи
2
Бубес Юрiй
Григорович
Лесик Володимир
Любомирович
Мартьянов Сергiй
Iгорович
Медведєв Вiктор
Сергiйович
Мурава
Володимир
Климович
Яремчук Орест
Євгенович
Вакiв Микола
Михайлович
Ждиняк Зiновiй
Iванович
Рибинок Вiктор
Олександрович
Медведєв Сергiй
Борисович
Романишин Iгор
Михайлович
Руденко Олег
Анатолiйович
Сенiв Зеновiй
Володимирович
Капарник Клавдiя
Афанасiївна
Лоїк Вiктор
Андрiйович

Ідентифікаційний код
юридичної особи

3

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

4
918 835

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейо-вані іменні

5
5,60265

6
918 835

7
0

270 596

1,65

270 596

0

1 000

0,0061

1 000

0

327 837

1,999

327 837

0

105 172

0,6413

105 172

0

656 000

4

656 000

0

174 000

1,061

174 000

0

1 000

0,0061

1 000

0

791 076

4,8236

791 076

0

828 194

5,05

828 194

0

48 564

0,2961

48 564

0

363 677

2,2175

363 677

0

69 709

0,4251

69 709

0

20 658

0,126

20 658

0

88 325

0,5386

88 325

0

Головний
бухгалтер
Голова Ревiзiйної
комiсiї
член Правлiння

член Ревiзiйної
комiсiї
член Ревiзiйної
комiсiї

Бабин Софiя
Семенiвна
Качмар Мирослава
Степанiвна
Стародуб
Олександр
Володимирович
Подольський
Михайло
Станiславович
Клачаний Юрiй
Євстахiйович
Усього

176 203

1,0744

176 203

0

5 659

0,0345

5 659

0

393 622

2,4001

393 622

0

2 003

0,012

2 003

0

36 714

0,224

36 714

0

5 278 844

32,1881

5 278 844

0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2. Інформація про розвиток емітента
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового
стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Згiдно з принципами корпоративного управлiння (затвердженими 11.11.2004 р. Протокол
засiдання Наглядової ради №6), Товариство забезпечує рiвне ставлення до всiх акцiонерiв
незалежно вiд кiлькостi акцiй. На кожну випущену товариством акцiю виплачується однаковий
розмiр дивiдендiв, не допускається встановлення переваг для отримання дивiдендiв рiзними
групами акцiонерiв. Товариство не вiдхиляється вiд положень принципiв корпоративного
управлiння.
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і
причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі
положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або
третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів

чергові
X

позачергові

21.04.2018
Дата проведення
85,7
Кворум зборів
Загальними
зборами
Товариства
(протокол
№29
вiд 21.04.2018р.)
Опис
прийнято рiшення про виплату дивiдендiв в розмiрi 1,00 грн. на одну
акцiю. Наглядова рада ПрАТ "Концерн-Електрон" вирiшила встановити
31.05.2018 - датою складення перелiку осiб, якi мають право на отримання
дивiдендiв за пiдсумками роботи Товариства у 2017 роцi (протокол №3 вiд

18.05.2018р.). Товариство виплачує дивiденди в повному обсязi у строк, що
не перевищує шiсть мiсяцiв з дня прийняття Загальними зборами рiшення
про виплату дивiдендiв шляхом перерахування на розрахунковий чи
поточний рахунок, вказаний акцiонером в анкетi рахунку в цiнних паперах.
Загальними зборами Товариства (протокол №29 вiд 21.04.2018р.) також
були прийнятi рiшення щодо обрання лiчильної комiсiї, затвердження звiту
Правлiння та рiчного звiту Товариства, затвердження звiту i висновкiв
Ревiзiйної комiсiї, затвердження звiту Наглядової ради, схвалення та
попереднє схвалення значних правочинiв.

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

Ні
X
X
X
X
X
X
X

органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
(зазначити)

X
X

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

Ні
X
X
X

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається
причина їх непроведення:
У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина
їх непроведення:
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість
осіб
8
0
0

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

Ні
X
X
X

комiтет iнформацiйної полiтики

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:
Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: У звiтному
роцi було проведено 4 планових засiданняі 8 позапланових.

Персональний склад наглядової ради
Прізвище, ім'я, по
батькові
Рибинок Вiктор
Олександрович
Опис:
Медведєв Сергiй
Борисович
Опис:
Романишин Iгор
Михайлович
Опис:
Руденко Олег
Анатолiйович
Опис:
Сенiв Зеновiй
Володимирович
Опис:
Капарник Клавдiя
Афанасiївна
Опис:
Лоїк Вiктор Андрiйович
Опис:
Ждиняк Зiновiй Iванович
Опис:

Посада
Голова Наглядової ради

Незалежний член
Так
Ні
X

Заступник Голови
Наглядової ради

X

Член Наглядової ради

X

Член Наглядової Ради

X

Член Наглядової Ради

X

Член Наглядової Ради

X

Член Наглядової Ради

X

Член Наглядової Ради

X

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

не було обрано нового члена
Інше
(зазначити)
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
Наглядовою радою у звiтному роцi проведено чотири планових засiдання i прийнятi рiшення
щодо: поточних пiдсумкiв дiяльностi Товариства за 1-й квартал, 6 мiсяцiв, 9 мiсяцiв та 2018 рiк в
цiлому; пiдготовки та проведення Зборiв акцiонерiв 20.04.2019; затвердження консолiдованих
планiв за обсягами доходiв та прибуткiв на 2019 рiк; порядку виплати дивiдендiв за пiдсумками
2017 року i контролю за їх виплатою.
У зв`язку iз виникненням необхiдностi прийняття рiшень по питаннях, якi вiдносяться до
компетенцiї Ради, проведено вiсiм позапланових засiдань щодо: надання згоди Правлiнню та
дочiрнiм пiдприємствам на здiйснення значних правочинiв (iпотеки, гарантiй, порук, кредитiв) у
вiдповiдностi до угод з АТ "Райффайзен Банк Аваль" та ПАТ "ВiЕс Банк", пов`язаних з
виробництвом трамваїв та автобусiв; надання згоди на вiдчуження акцiонерного майна,
затвердження оцiнювачiв та ринкової вартостi такого майна; реорганiзацiя окремих дочiрнiх
пiдприємств у зв`язку iз збитковiстю; участь Товариства в Асоцiацiї українських
автомобiлевиробникiв "Укравтопром"; припинення повноважень члена Правлiння; участь
Товариства у тендерi "Закупiвля 12-метрових низькопiдлогових тролейбусiв для Львiвського
комунального пiдприємства "Львiелектротранс".

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
(запишіть)

Так
X

Ні
X
X
X

Інформація про виконавчий орган
Склад виконавчого органу
Правлiння очолює Президент - Голова
Правлiння, який обирається Загальними
зборами строком на 5 рокiв. Кiлькiсний склад
Правлiння встановлюється рiшенням
Наглядової ради за поданням Президента Голови Правлiння. На кiнець звiтного перiоду
це: Перший заступник Голови Правлiння, три
заступники Голови Правлiння та три члени
Правлiння
Опис

Функціональні обов'язки
Правлiння є колегiальним виконавчим
органом Товариства, здiйснює управлiння
поточною дiяльнiстю, у т.ч. формування
фондiв, необхiдних для статутної дiяльностi,
несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть роботи
Товариства згiдно з принципами та порядком,
встановленими Статутом Товариства,
внутрiшнiми нормативними документами,
рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової
ради.
Члени Правлiння призначаються на посаду та
звiльняються з неї Наглядовою радою за
поданням Президента - Голови Правлiння
строком на 5 рокiв.
У випадку вiдсутностi Президента - Голови
Правлiння чи неможливостi виконання ним

своїх повноважень, його повноваження
здiйснює його перший заступник або iнший
член Правлiння, призначений вiдповiдним
наказом Президента - Голови Правлiння.
Право висувати кандидатури на посаду
Президента - Голови Правлiння мають
Наглядова Рада, Правлiння та акцiонери, якi в
сукупностi володiють бiльш нiж 10% акцiй
Товариства.
Члени Правлiння можуть обiймати керiвнi
посади в iнших суб`єктах господарювання
лише за рiшенням Наглядової ради
Товариства.
Умови контрактiв з Президентом - Головою
Правлiння та членами Правлiння
визначаються Наглядовою радою Товариства.
Президент - Голова Правлiння та члени
Правлiння можуть переобиратися на посаду
необмежену кiлькiсть разiв.
Правлiнням у звiтному роцi проведено 16
засiдань i прийнятi рiшення: про пiдсумки
виконання плану грошових доходiв та
видаткiв за 2017 р., 1 кв., 2 кв., 3 кв. 2018 р.,
про реалiзацiю та списання основних засобiв,
вiдчуження необоротних активiв, про
пiдсумки виконання рiчних планiв
пiдприємствами Товариства, про пiдготовку
та проведення Загальних зборiв акцiонерiв,
про заходи щодо виконання рiшень Зборiв,
про створення резерву сумнiвних боргiв, про
надання та продовження термiнiв фiнансових
допомог для дочiрнiх пiдприємств
Товариства, про майнове поручительство,
iпотечнi договори, надання забезпечень,
укладання договорiв застави, поруку та
гарантiї за зобов'язаннями СП
"Електронтранс", про надання згоди на участь
у тендерi, про очiкуванi пiдсумки року та
плани на 2019 р., про лiквiдацiю фiлiй
пiдприємств Товариства, про дозволи на
отримання кредитiв пiдприємствами
Товариства.

Примітки
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено
ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 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?

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

Загальні
збори
акціонерів

Наглядов
а рада

Виконав
чий
орган

Не
належить
до
компетенці
ї жодного
органу

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

так

ні

ні

так

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

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

Ні

Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
-

X
X
X
X
X
X
X

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформація
оприлюднюється
в
загальнодоступній
інформаційній
базі даних
Документи
Національної
надаються
комісії з цінних
для
Інформація
Копії
паперів та
ознайомлен
Інформація про
розповсюд
документів
фондового ринку
ня
діяльність акціонерного жується на
надаються
про ринок цінних безпосеред
товариства
загальних
на запит
паперів або через
ньо в
зборах
акціонера
акціонерно
особу, яка
провадить
му
діяльність з
товаристві
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені учасників
фондового ринку
Фінансова звітність,
так
так
так
так
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 10
так
так
так
так
відсотками та більше
статутного капіталу
Інформація про склад
органів управління
так
так
так
так
товариства
Статут та внутрішні
так
так
так
так
документи
Протоколи загальних
так
ні
так
так
зборів акціонерів після
їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
ні
ні
так
ні
акціонерного
товариства

Інформа
ція
розміщу
ється на
власній
інтернет
сторінці
акціонер
ного
товарист
ва

так

так

так
так
так

ні

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

№ з/п

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

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним
державним реєстром
юридичних осіб,
фізичних осіб підприємців та
громадських формувань
(для юридичної особи резидента), код/номер з
торговельного,
банківського чи судового
реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи (для

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

юридичної особи нерезидента)
1
2
3
4

Рибинок Вiктор Олександрович
Бубес Юрiй Григорович
Медведєв Сергiй Борисович
ТзОВ "Дiалог Плюс"

22403661

4,82
5,6
5,05
7,28

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)
на загальних зборах емітента
Загальна
кількість
акцій
0

Кількість акцій
з обмеженнями
0

Підстава виникнення обмеження

Дата
виникнення
обмеження

Обмежень на прав участi акцiонерiв
на загальних зборах акцiонерiв
немає. Голоси акцiонерiв, якi не
уклали договiр iз депозитарною
установою (ПАТ АКБ "Львiв") на
обслуговування цiнних паперiв, не
враховуються при визначеннi
кворуму та при голосуваннi на
зборах.

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які
винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх
звільнення
Президент - Голова Правлiння обирається Загальними зборами строком на 5 рокiв.Члени
Правлiння призначаються на посаду та звiльняються з неї Наглядовою радою за поданням
Президента - Голови Правлiння строком на 5 рокiв.Голова Наглядової ради обирається
Загальними зборами акцiонерiв строком на 5 рокiв. Члени Наглядової ради обираються
Загальними зборами строком на 3 роки простою більшістю голосів.
9) повноваження посадових осіб емітента
Посадовими особами Товариства є Голова та члени Наглядової ради, Президент-Голова
Правлiння, члени Правлiння, Голова ревiзiйної комiсiї, Головний бухгалтер.
Повноваження посадових осiб Товариства визначенi у статутi Товариства, Положеннi про
Наглядову раду, Положеннi про Правлiння, Положеннi про Ревiзiйну комiсiю, Рiшенням
Правлiння про функцiональнi обов'язки та права Голови та членiв Правлiння (Протокол
засiдання Правлiння 17 вiд 12.07.2011 р.)

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання та оприлюднення Звiту
керiвництва вiдповiдно до статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", який
включає Звiт про корпоративне управлiння.
Товариство у Звiтi про корпоративне управлiння розкрило таку iнформацiю:
1) про практику корпоративного управлiння Товариства,
3) про проведенi загальнi збори акцiонерiв та загальний опис прийнятих на зборах рiшень;

4) про персональний склад Наглядової ради та Правлiння, iнформацiя про проведенi засiдання та
загальний опис прийнятих на них рiшень;
5) основнi характеристики системи внутрiшнього контролю;
6) перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента;
7) про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтента;
8) порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента;
9) повноваження посадових осiб емiтента.
Висновок аудитора щодо питань 5) -9) звiту про корпоративне управлiння
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння вiдповiдно до
Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" можна зробити висновок:
Прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi у всiх суттєвих
аспектах вiдповiдає вимогам Статуту та законодавчих актiв.
Аудитори не виявили невiдповiдностей в iнформацiї, що розкрита у Звiтi про корпоративне
управлiння ПрАТ "Концерн-Електрон" за 2018 рiк..

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної
особи
ТОВ" Дiалог Плюс"

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи
22403661

Місцезнаходження
79018, Львівська обл.,
м.Львiв,
О.Степанiвни, 47

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

1 193 127

7,28

Кількість акцій
(шт.)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Бубес Ю. Г.
Медведєв С.Б.
Усього

918 835
828 194
2 940 156

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)
5,6
5,05
17,93

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

1 193 127

X0

Кількість за видами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
918 835
0
828 194
0
2 940 156
0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна
вартість (грн)

простi iменнi

16 400 000

3,50

Права та обов'язки
Кожною акцiєю Товариства її власнику надається
однакова сукупнiсть прав, включаючи права на: участь
в управлiннi Товариством (через участь та голосування
на Загальних зборах особисто або через своїх
представникiв); отримання дивiдендiв; вiдчуження
належних їм акцiй без згоди iнших акцiонерiв;
отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його
майна або вартостi частини майна Товариства;
отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть
Товариства у випадках та порядку визначених цим
Статутом; призначення своїх представникiв та
уповноваження їх на виконання прав та обов'язкiв
акцiонера Товариства вiдповiдно до встановленого
чинним законодавством порядку; внесення пропозицiй
щодо питань, включених до порядку денного
Загальних зборiв Товариства. Акцiонери Товариства
мають переважне право на придбання акцiй додаткової
емiсiї при приватному їх розмiщеннi. Акцiонери власники акцiй Товариства можуть мати й iншi права,
передбаченi актами законодавства та цим Статутом.
Акцiонери зобов'язанi: - дотримуватись Статуту та
iнших внутрiшнiх документiв Товариства; - виконувати
рiшення Загальних зборiв та iнших органiв управлiння
Товариства; - не розголошувати комерцiйну таємницю
та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть
Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед
Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою
участю; - своєчасно iнформувати депозитарну
установу, у якої акцiонеру вiдкрито рахунок у цiнних
паперах та який здiйснює облiк прав власностi на акцiї,
належнi акцiонеру, про змiну своїх даних. У разi
ненадання таких вiдомостей Товариство та особа, яка
веде облiк прав власностi на акцiї, не несуть
вiдповiдальностi за недотримання прав акцiонера та
заподiянi акцiонеру через це збитки; - оплачувати акцiї
у розмiрi, порядку та засобами, що передбаченi цим
Статутом; - сприяти ефективнiй дiяльностi Товариства;

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

- утримуватись вiд будь-якої дiяльностi, яка завдає чи
може завдати в майбутньому матерiальної чи
моральної шкоди Товариству; - виконувати iншi
зобов'язання, якi передбаченi дiючим законодавством i
установчими документами Товариства.. Акцiонери
можуть також мати iншi обов'язки, встановленi чинним
законодавством та внутрiшнiми документами
Товариства.
Примітки:

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
23.06.2011

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
341/1/11

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

3
4
5
6
7
8
9
10
Державна комiсiя з
UA4000124168 Акція проста Бездокумент
3,5
16 400 00
57 400 000
100
цiнних паперiв та
бездокумента арні іменні
0
фондового ринку
рна іменна
У звiтному роцi торгiвля акцiями здiйснювалась на позабiржевому неорганiзованому ринку цiнних паперiв України. Акцiї не включенi в лiстинг
фондових бiрж.

6. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

№
з/п

1
1

2
15.01.2018

Опис
2

15.01.2018

Опис
3

15.01.2018

Опис
4

Кількість
Дата
Номер
акцій, що
реєстрації
свідоцтва про
викуплено/
випуску
реєстрацію
Частка від
набуто
Номінальна акцій, що
Найменування органу, що зареєстрував
статутного
випуску акцій,
іншим
вартість
викуплено/
випуск акцій, що викуплено/ набуто іншим
що викуплено/
капіталу (у
чином
(грн)
набуто
чином /продано/ анульовано
набуто іншим
відсотках)
/продано/
іншим чином
чином /продано/
анульовано
/продано/
анульовано
(шт.)
анульовано
3
4
5
6
7
8
9
викуп
134
3,5
23.06.2011
341/1/11
Державна комiсiя з цiнних паперiв та
0,0008
фондового ринку
Акцiї викуплялись за заявою акцiонера по ринковiй вартостi - 4,10грн. Загальна вартiсть викуплених акцiй - 549,40грн. Викупленi акцiї
планується продати.
викуп
425
3,5
23.06.2011
341/1/11
Державна комiсiя з цiнних паперiв та
0,0026
фондового ринку
Акцiї викуплялись за заявою акцiонера по ринковiй вартостi - 4,10грн. Загальна вартiсть викуплених акцiй - 1742,50грн. Викупленi акцiї
планується продати.
викуп
71
3,5
23.06.2011
341/1/11
Державна комiсiя з цiнних паперiв та
0,0004
фондового ринку
Акцiї викуплялись за заявою акцiонера по ринковiй вартостi - 4,10грн. Загальна вартiсть викуплених акцiй - 291,10грн. Викупленi акцiї
планується продати.
викуп
102
3,5
23.06.2011
341/1/11
Державна комiсiя з цiнних паперiв та
0,0006

Дата
Вид дії
зарахування
викуп/
/ списання
набуття
акцій на
іншим
рахунок / з
чином/
рахунку
продаж/
емітента анулювання

27.03.2018

Опис
5

27.03.2018

Опис
6

27.06.2018

Опис
7

22.10.2018

Опис
8

17.12.2018

Опис
9
Опис

17.12.2018

фондового ринку
Акцiї викуплялись за заявою акцiонера по ринковiй вартостi - 4,10грн. Загальна вартiсть викуплених акцiй - 418,20грн. Викупленi акцiї
планується продати.
викуп
407
3,5
23.06.2011
341/1/11
Державна комiсiя з цiнних паперiв та
0,002
фондового ринку
Акцiї викуплялись за заявою акцiонера по ринковiй вартостi - 4,10грн. Загальна вартiсть викуплених акцiй - 1668,70грн. Викупленi акцiї
планується продати.
викуп
130
3,5
23.06.2011
341/1/11
-Державна комiсiя з цiнних паперiв та
0,0008
фондового ринку
Акцiї викуплялись за заявою акцiонера по ринковiй вартостi - 4,10грн. Загальна вартiсть викуплених акцiй - 533,00грн. Викупленi акцiї
планується продати.
викуп
422
3,5
23.06.2011
341/1/11
Державна комiсiя з цiнних паперiв та
0,0026
фондового ринку
Акцiї викуплялись за заявою акцiонера по ринковiй вартостi - 4,10грн. Загальна вартiсть викуплених акцiй - 1730,20грн. Викупленi акцiї
планується продати.
викуп
108
3,5
23.06.2011
341/1/11
Державна комiсiя з цiнних паперiв та
0,0007
фондового ринку
Акцiї викуплялись за заявою акцiонера по ринковiй вартостi - 4,10грн. Загальна вартiсть викуплених акцiй - 442,80грн. Викупленi акцiї
планується продати.
викуп
278
3,5
23.06.2011
341/1/11
Державна комiсiя з цiнних паперiв та
0,0017
фондового ринку
Акцiї викуплялись за заявою акцiонера по ринковiй вартостi - 4,10грн. Загальна вартiсть викуплених акцiй - 1139,80грн. Викупленi акцiї
планується продати.

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість цінних
паперів (шт.)

1
Бубес Юрiй Григорович

2
918 835

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
3
5,6

Рибинок Вiктор Олександрович

791 076

Медведєв Сергiй Борисович

Кількість за типами акцій
прості іменні

привілейовані іменні

4
918 835

5
0

4,82

791 076

0

828 194

5,05

828 194

0

Медведєв Вiктор Сергiйович

327 837

2

327 837

0

Чорна Раїса Федорiвна

50 000

0,3

50 000

0

Андреєва Людмила Михайлiвна

20 000

0,12

20 000

0

Бабин Софiя Семенiвна

176 203

1,07

176 203

0

Дудич Марiя Миколаївна

44 586

0,27

44 586

0

Лесик Володимир Любомирович

270 596

1,65

270 596

0

Усього

3 427 327

20,88

3 427 327

0

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

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
11 909
10 655
11 548
9 897
172
233
0
0
0
0
189
525
36

26

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

0

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
11 909
10 655
11 548
9 897
172
233
0
0
0
0
189
525
36

26

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
26
0
0
36
26
11 945
10 681
0
0
11 945
10 681
Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 01.01.2019 року всього
становить 18987 тис.грн. Знос - 8306 тис.грн. Ступiнь зносу основних
засобiв 43,75%. в т.ч.: Первiсна вартiсть будинкiв i споруд становить
16383 тис грн. , знос - 6486 тис. грн., ступiнь зносу -39,59%. Первiсна
вартiсть машин i обладнання становить 1112 тис. грн., знос - 879 тис.
грн., ступiнь зносу -79,05%. Первiсна вартiсть транспортних засобiв
становить 4 тис.грн., знос - 4 тис. грн., ступiнь зносу - 100%. Первiсна
вартiсть iнструментiв, приладiв, iнвентаря становить 1047 тис. грн.,
знос - 612 тис.грн. ступiнь зносу 58,45%. Первiсна вартiсть iнших
основних засобiв становить 441 тис.грн., знос 325 тис грн., ступiнь
зносу -73,70%. На балансi Товариства облiковуються власнi основнi
засоби. Майно, яке тимчасово не задiяне, але має перспективу
експлуатацiї (виробничi, складськi, офiснi примiщення, спецiальне
обладнання тощо) надано в оперативний лiзинг вiдповiдно до умов
оренди. Обмеження на використання майна немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
384 037
367 859
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
57 400
57 400
Скоригований статутний капітал
57 391
57 385
(тис.грн)
Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2018 року розраховано вiдповiдно до
Опис
Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних
товариств, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17 листопада 2004 року № 485. Визначення
вартостi чистих активiв проводилось за формулою: Чистi активи= Необоротнi
активи+оборотнi
активи - довгостроковi зобовязання-поточнi зобовязання-забезпечення наступних виплат i
платежiв-доходи майбутнiх перiодiв

Висновок

Станом на 31.12.2018 року розрахункова вартiсть чистих активiв Товариства забезпечує
скоригований статутний капiтал в повному обсязi, тобто для Товариства за результатами
звiтного перiоду не настають вiдповiднi наслiдки, зазначенi у статтi 155 Цивiльного
Кодексу України (щодо зменшення розмiру статутного капiталу до рiвня чистих активiв)
та Закону України "Про акцiонернi товариства".

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

3 000

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

X
8 470
X
X
X
11 470
X
X
Кредитiв банку та iнших довгострокових зобов'язань на
балансi Товариства станом на 31.12.2018р. немає. Станом на
звiтну дату на бухгалтерських рахунках Товариства
облiковуються поточнi зобов'язання в сумi 11470 тис.грн., в
т.ч. з бюджетом в сумi 199 тис.грн.

XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі
- правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості
про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких
створює заінтересованість
Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

1
1

2
21.04.2018

Найменування
уповноваженого
органу, що
прийняв рішення

Гранична
сукупна вартість
правочинів
(тис.грн)

Вартість активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності
(тис.грн)

3
Загальнi збори
акцiонерiв

4
1 000 000

5
375 473

Співвідношення
граничної
сукупної
вартості
правочинів до
вартості активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

6
266,33

Предмет
правочину

7
Укладення
договорiв (угод,
контрактiв) купiвлiпродажу, поставки,
пiдряду продукцiї
(товарiв, робiт,
послуг), а також на
укладення для їх
виконання
кредитних
договорiв, договорiв

Дата
розміщення
інформації в
загальнодосту
пній
інформаційній
базі даних
Національної
комісії з
цінних паперів
та фондового
ринку або
через особу,
яка провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені
учасників
фондового
ринку
8
23.04.2018

Адреса сторінки
власного веб-сайту
товариства, на якій
розміщена
інформація про
прийняття рішення
щодо попереднього
надання згоди на
вчинення значних
правочинів

9
www.electron.ua

банкiвських
гарантiй, позик,
позичок, застави,
iпотеки, поруки,
тощо, якi можуть
укладатися
протягом не бiльш
одного року з дати
прийняття цього
рiшення.
Опис:
Враховуючи необхiднiсть у 2018 роцi участi ПрАТ <Концерн-Електрон>, його дочiрнiх пiдприємств та пiдприємств, в яких Товариство має iстотну участь (надалi
Пiдприємства) у тендерах, конкурсах, торгах щодо закупiвель продукцiї, що виробляється Пiдприємствами, надано згоду Президенту - Головi Правлiння Товариства,
керiвникам Пiдприємств за вiдповiдними рiшеннями Наглядової ради на вчинення Товариством i Пiдприємствами значних правочинiв, якщо гранична сукупна ринкова
вартiсть майна, робiт, послуг, що буде предметом кожного з таких правочинiв не перевищуватиме 1 млрд. грн.

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "КонцернЕлектрон"
Львівська область, Залiзничний р-н

Територія
ОрганізаційноАкціонерне товариство
правова форма
господарювання
Вид економічної
Діяльність холдингових компаній
діяльності
Середня кількість працівників: 56
Адреса, телефон: 79018 м.Львiв, Стороженка, 32, (032) 239-53-14
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

Дата

КОДИ
31.12.2018

за ЄДРПОУ

13801109

за КОАТУУ

4610136300

за КОПФГ
за КВЕД

230
64.20

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 p.
Форма №1

Актив

Код
рядка

1

2

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

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

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

281
352
( 71 )
0
11 945
19 752
( 7 807 )
0
0
(0)
0
0
(0)

273
352
( 79 )
0
10 681
18 987
( 8 306 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

256 859

275 272

1035
1040
1045
1050
1060

0
10
0
0
0

0
10
0
0
0

1065

0

0

1090
1095

0
269 095

0
286 236

II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

8
0
0
0
0
0
0
0

10
0
0
0
0
0
0
0

1125

37

40

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

58
753
0
0
0
61 469
0
44 053
0
0
0
0

146
836
345
0
0
69 682
0
38 557
0
0
0
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
0
106 378

0
0
0
0
0
109 271

1200

0

0

1300

375 473

395 507
На кінець
звітного
періоду
4
57 400
0
0
240 572
0
0
54 252
31 828
(0)
( 15 )
0
384 037

Пасив

Код
рядка

1

2

На початок
звітного
періоду
3

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

57 400
0
0
240 572
0
0
35 642
34 254
(0)
(9)
0
367 859

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
одержаними авансами
розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс
Примітки: Керівник

Бубес Ю.Г.

Головний бухгалтер

Бабин С.С.

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1600
1605

0
0

0
0

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

0
315
671
370
148
836
0
0
0
0
0
0
0
5 644
7 614

0
202
199
0
129
571
0
0
0
0
0
0
0
10 369
11 470

1700

0

0

1800
1900

0
375 473

0
395 507

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "КонцернЕлектрон"

Дата

КОДИ
03.12.2018

за ЄДРПОУ

13801109

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

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

Код
рядка
2

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

2000

365

387

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 338 )
(0)

( 417 )
(0)

2090

27

0

2095

(0)

( 30 )

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
15 947

0
0
0
5 533

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 26 899 )
(0)
( 10 447 )

( 20 674 )
(0)
( 547 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

0

0

2195
2200
2220

( 21 372 )
29 498
0

( 15 718 )
22 421
680

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

2240
2241
2250
2255
2270
2275

27 672
0
( 40 )
( 599 )
( 2 145 )
0

29 861
0
( 289 )
( 1 580 )
( 837 )
0

2290

33 014

34 538

2295
2300

(0)
-1 272

(0)
-370

2305

0

0

2350

31 742

34 168

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний
період

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

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
31 742

0
34 168

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
1 269
Витрати на оплату праці
2505
18 148
Відрахування на соціальні заходи
2510
2 810
Амортизація
2515
725
Інші операційні витрати
2520
4 886
Разом
2550
27 838
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
16 397 236
16 397 236
1,936000

За аналогічний
період
попереднього
року
4
1 054
13 154
2 052
616
4 662
21 538
За аналогічний
період
попереднього
року
4
16 399 469
16 399 469
2,083000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
Примітки: Керівник

Бубес Ю.Г.

Головний бухгалтер

Бабин С.С.

2615

1,936000

2,083000

2650

0,00

1,00

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "КонцернЕлектрон"

Дата

КОДИ
31.12.2018

за ЄДРПОУ

13801109

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2018 рік
Форма №3

Стаття

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

Код
рядка

2

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

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

417
41
41
0
0
0
0

444
0
0
0
0
0
0

3025

0

0

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
0
0
0
0
9 163

0
0
0
0
0
7 260

3100
3105
3110
3115
3116

( 5 293 )
( 14 476 )
( 2 707 )
( 5 947 )
(0)

( 19 166 )
( 10 079 )
( 1 960 )
( 2 551 )
(0)

3117

(0)

(0)

3118

(0)

(0)

3135
3140
3145

(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 1 523 )
-20 325

(0)
( 782 )
-26 834

3200

27 840

29 861

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

Бубес Ю.Г.

Головний бухгалтер

Бабин С.С.

3205

334

216

3215
3220
3225
3230

0
13 579
0
0

0
4 853
0
0

3235

0

0

3250

54 295

62 050

3255
3260
3270
3275

( 35 )
( 1 133 )
(0)
(0)

(0)
( 1 155 )
(0)
(0)

3280

(0)

(0)

3290
3295

( 65 529 )
29 351

( 59 469 )
36 356

3300
3305

0
5 470

0
0

3310

0

0

3340

0

0

3345
3350
3355
3360
3365

(6)
( 5 470 )
( 14 514 )
(0)
(0)

(9)
(0)
( 13 729 )
(0)
(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
-14 520
-5 494
44 053
-2
38 557

(0)
-13 738
-4 216
48 111
158
44 053

КОДИ
Дата
Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "КонцернЕлектрон"

13801109

за ЄДРПОУ

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
За 2018 рік
Форма №3-н

Стаття

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

Код
рядка

За звітний період

Код за ДКУД 1801006
За аналогічний період
попереднього року
надходвидаток
ження
5
6

видаток

2

надходження
3

3500

33 014

0

0

0

3505

0

Х

0

Х

3510

0

0

0

0

3515

5 496

0

0

0

3520

0

54 386

0

0

3521

0

0

0

0

3522

0

0

0

0

3523

0

0

0

0

3524

0

0

0

0

3526

0

0

0

0

3540

Х

0

Х

0

3550

0

0

0

0

3551

0

0

0

0

3552

0

0

0

0

3553

0

0

0

0

3554

0

0

0

0

3556

0

0

0

0

3557

0

0

0

0

3560

0

0

0

0

4

зобов'язань
Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за товари,
роботи, послуги
Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом
Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування
Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з оплати праці
Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів
Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов'язань
Грошові кошти від операційної
діяльності
Сплачений податок на прибуток
Сплачені відсотки
Чистий рух коштів від операційної
діяльності
II. Рух коштів у результаті
інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього
підприємства та іншої господарської
одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання: фінансових
інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього
підприємства та іншої господарської
одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної
діяльності
III. Рух коштів у результаті
фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в

3561

0

0

0

0

3562

0

0

0

0

3563

0

0

0

0

3564

0

0

0

0

3566

0

0

0

0

3567

0

0

0

0

3570

0

0

0

0

3580
3585

X
X

0
0

X
X

0
0

3195

0

0

0

0

3200

0

X

0

X

3205

0

Х

0

Х

3215

0

Х

0

Х

3220
3225
3230

0
0
0

Х
Х
Х

0
0
0

Х
Х
Х

3235

0

Х

0

Х

3250

0

Х

0

Х

3255

X

0

X

0

3260
3270
3275

X
X
X

0
0
0

X
X
X

0
0
0

3280

X

0

X

0

3290

X

0

X

0

3295

0

0

0

0

3300

0

Х

0

Х

3305
3310

0
0

Х
Х

0
0

Х
Х

дочірньому підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з
фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в
дочірньому підприємстві
Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у дочірніх
підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової
діяльності
Чистий рух грошових коштів за
звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів
Залишок коштів на кінець року
Примітки: -

3340

0

Х

0

Х

3345

Х

0

X

0

3350
3355
3360

Х
Х
Х

0
0
0

X
X
X

0
0
0

3365

Х

0

X

0

3370

Х

0

X

0

3375

Х

0

X

0

3390

Х

0

X

0

3395

0

0

0

0

3400

0

0

0

0

3405

44 053

Х

0

Х

3410

0

5 496

0

0

3415

38 557

0

0

0

Керівник

Бубес Ю.Г.

Головний бухгалтер

Бабин С.С.

Приватне акцiонерне товариство "Концерн-Електрон"

Підприємство

КОДИ
31.12.2018
13801109

Дата
за ЄДРПОУ

Звіт про власний капітал
За 2018 рік
Форма №4
Код за ДКУД

Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

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

2
4000
4005

3
57 400
0

4
0
0

5
240 572
0

6
35 642
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
34 254
0

4010
4090
4095

0
0
57 400

0
0
0

0
0
240 572

0
0
35 642

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
-9
0

10
367 859
0

0
0
34 254

0
0
0

0
0
-9

0
0
367 859

0

31 742

0

0

31 742

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
-15 558

0
0

0
0

0
-15 558

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

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

4210

0

0

0

18 610

-18 610

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

0

-6

-6

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

4275
4280

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4290
4291

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4295
4300

0
57 400

0
0

0
240 572

18 610
54 252

-2 426
31 828

0
0

-6
-15

16 178
384 037

Керівник

Бубес Ю.Г.

Головний бухгалтер

Бабин С.С.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Примiтки до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик,
Приватного акцiонерного товариства "Концерн-Електрон" за фiнансовий рiк, що закiнчився на
31 грудня 2018 року
1. Iнформацiя про Товариство
Приватне акцiонерне товариство "Концерн-Електрон" (далi- "Товариство") (код ЄДРПОУ
13801109) внесено в Єдиний державний реєстр пiдприємств, органiзацiй, установ 27.04.1996
року. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2017 р., протокол зборiв №28, змiнено тип
Товариства з Публiчного акцiонерного товариства "Концерн-Електрон" на Приватне акцiонерне
товариство "Концерн-Електрон".
Протягом 2018 року Товариство здiйснювало дiяльнiсть за наступними видами дiяльностi згiдно
КВЕД:
64.20 Дiяльнiсть холдингових компанiй;
68.20 Надання в найм власного нерухомого майна.
61.10 Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв`язку.
Чисельнiсть працiвникiв Товариства станом на 31.12.2018 року склала 56 чоловiк.Юридична та
фактична адреса: м. Львiв, вул. Стороженка, 32, 79018.
Основна дiяльнiсть Товариства описана у Примiтцi 8.
2. Загальна основа формування фiнансової звiтностi
2.1. Достовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ
Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована
з метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових
потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при
прийняттi ними економiчних рiшень.
Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018
року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти
бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних
стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 01 сiчня 2018 року, що
офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.
Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає
всiм вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 01 сiчня 2018
року, дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме,
доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої iнформацiї. Новi МСФЗ та їхнiй вплив на
фiнансову звiтнiсть:
Стандарти та поправки до них
Основнi вимоги
Ефективна
дата Дострокове застосування
МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка вiд контрактiв з клiєнтами"
Введено п`ятиступеневу модель визнання виручки. Величина виручки визначається у
сумi очiкуваної оплати за переданий товар або надану послугу (а не за справедливою вартiстю
вiдшкодування).
01.01.2018 р. Нi
МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" Нова класифiкацiя та вимоги до оцiнки фiнансових
активiв та зобов'язань, полiпшена модель облiку операцiй хеджування, нова модель знецiнення
фiнансових iнструментiв на основi очiкуваних збиткiв 01.01.2018 р. Нi

2.2. Припущення про безперервнiсть дiяльностi
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi,
вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбувається в ходi звичайної
дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi необхiдно було б провести в тому
випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської
дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi.
2.3. Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта
Валюта подання звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi, якою є нацiональна валюта
України - гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч.
2.4. Звiтний перiод фiнансової звiтностi
Звiтним перiодом, за який формується фiнансова звiтнiсть, вважається календарний рiк,
тобто перiод з 01 сiчня 2018 по 31 грудня 2018 року.

2.5. Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть Товариства затверджена до випуску та оприлюднення на зборах
акцiонерiв Наглядовою радою Товариства 22 лютого 2019 року. Нi акцiонери Товариства, нi
iншi особи не мають права вносити змiни до цiєї фiнансової звiтностi пiсля цiєї дати, без
погодження з Наглядовою Радою.
Фiнансова звiтнiсть буде подана на затвердження
Загальними Зборами акцiонерiв, якi вiдбудуться 20 квiтня 2019 року.
3. Стислий виклад положень облiкової полiтики
Нижче описанi iстотнi положення облiкової полiтики, використанi Товариством при пiдготовцi
фiнансової звiтностi:
3.1. Iнвестицiї в дочiрнi пiдприємства
Iнвестицiї Товариства в дочiрнi пiдприємства враховуються за методом участi в капiталi.
Дочiрнє пiдприємство - це пiдприємство, що його контролює Товариство (материнське
пiдприємство).
У вiдповiдностi до методу участi в капiталi iнвестицiї в дочiрнi пiдприємства враховуються у
звiтi про фiнансовий стан за первiсною вартiстю плюс змiни, що виникли пiсля придбання, в
частцi чистих активiв дочiрнього пiдприємства, що належить Товариству.
Звiт про прибутки i збитки вiдображає частку фiнансових результатiв дiяльностi дочiрнiх
пiдприємств. Якщо мала мiсце змiна, безпосередньо визнана в капiталi дочiрнього пiдприємства,
Товариство визнає свою частку такої змiни i розкриває цей факт, коли це застосовано, в звiтi про
змiни у капiталi. Частка в прибутку дочiрнiх пiдприємств представлена безпосередньо у звiтi
про прибутки та збитки (звiтi про фiнансовi результати).
Фiнансова звiтнiсть дочiрнього пiдприємства складається за той самий звiтний перiод, що й
фiнансова звiтнiсть Товариства. У разi необхiдностi в неї вносяться коректування з метою
приведення облiкової полiтики у вiдповiднiсть до облiкової полiтики Товариства.
Пiсля застосування методу участi у капiталi Товариство визначає необхiднiсть визнання
додаткового збитку вiд знецiнення з iнвестицiй Товариства в дочiрнi пiдприємства. На кожну
звiтну дату Товариство встановлює наявнiсть об'єктивних свiдчень знецiнення iнвестицiй в
дочiрнi пiдприємства. У разi наявностi таких свiдоцтв Товариство розраховує суму знецiнення
як рiзницю мiж сумою очiкуваного вiдшкодування дочiрнього пiдприємства та його балансовою
вартiстю, та визнає цю суму у звiтi про прибутки i збитки (звiтi про фiнансовi результати) за
статтями "Доход вiд участi в капiталi" та "Втрати вiд участi в капiталi".
3.2 Перерахунок iноземної валюти

Фiнансова звiтнiсть Товариства представлена в гривнях.
Операцiї в iноземнiй валютi первiсно враховуються Товариством в їх функцiональнiй валютi за
курсом, чинним на дату операцiї.
Монетарнi активи та зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються за офiцiйним
курсом Нацiонального банку України, що дiє на звiтну дату.
Всi курсовi рiзницi включаються в звiт про прибутки i збитки (звiт про фiнансовi результати).

3.3 Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть.
Необоротнi активи та групи вибуття, класифiкованi як утримуванi для продажу, оцiнюються за
меншим iз двох значень - балансової вартостi та справедливої вартостi за вирахуванням витрат
на продаж. Необоротнi активи та групи вибуття класифiкуються як утримуванi для продажу,
якщо їх балансова вартiсть пiдлягає вiдшкодуванню, в основному, за допомогою угоди по
продажу, а не в результатi тривалого використання. Дана умова вважається дотриманою лише в
тому випадку, якщо ймовiрнiсть продажу висока, а актив або група вибуття можуть бути
негайно проданi в своєму поточному станi. Керiвництво в цьому випадку має твердий намiр
здiйснити продаж, вiдносно якого очiкується вiдповiднiсть здiйснення операцiї продажу
протягом одного року з дати класифiкацiї.
У звiтi про сукупний дохiд за звiтний перiод, а також за порiвняльний перiод минулого року,
доходи та витрати вiд припиненої дiяльностi враховуються окремо вiд доходiв та витрат вiд
дiяльностi, що триває, з пониженням до рiвня прибутку пiсля оподаткування, навiть якщо пiсля
продажу Товариство зберiгає неконтрольну частку участi в дочiрньому пiдприємствi.
Результуючий прибуток або збиток (пiсля вiдрахування податкiв) вiдображається у звiтi про
сукупний дохiд.
Основнi засоби та нематерiальнi активи пiсля класифiкацiї як утримуванi для продажу не
пiдлягають амортизацiї.
3.4 Основнi засоби.
Основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї
та / або накопичених збиткiв вiд знецiнення в разi їх наявностi. Така вартiсть включає вартiсть
замiни частин обладнання i витрати по позиках у разi довгострокових будiвельних проектах,
якщо виконуються критерiї визнання. При необхiдностi замiни значних компонентiв основних
засобiв через певнi промiжки часу Товариство припиняє визнання замiненого компоненту i
визнає новi компоненти з вiдповiдними термiнами корисного використання та амортизацiєю.
Аналогiчним чином, при проведеннi основного технiчного огляду, витрати, пов'язанi з ним,
визнаються в балансовiй вартостi основних засобiв як замiна обладнання, якщо виконуються
критерiї визнання. Усi iншi витрати на ремонт i технiчне обслуговування визнаються у звiтi про
прибутки i збитки (звiтi про фiнансовi результати) в момент понесення.
Будiвлi оцiнюються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї по
будiвлях та збиткiв вiд знецiнення, визнаних пiсля дати переоцiнки. Переоцiнка здiйснюється з
достатньою частотою для забезпечення впевненостi в тому, що справедлива вартiсть
переоцiненого активу не вiдрiзняється iстотно вiд його балансової вартостi.
Прирiст вартостi вiд переоцiнки, за винятком тiєї його частини, яка вiдновлює зменшення
вартостi цього самого активу, що вiдбулося внаслiдок попередньої переоцiнки i визнане ранiше
в звiтi про прибутки i збитки, визнається у складi iншого сукупного доходу i накопичується у
фондi переоцiнки активiв, що входить до складу капiталу. В iншому випадку збiльшення
вартостi активу визнається у звiтi про прибутки i збитки. Збиток вiд переоцiнки визнається у
звiтi про прибутки та збитки, за винятком тiєї його частини, яка безпосередньо зменшує
позитивну переоцiнку по тому ж активу, яка ранiше було визнана у складi фонду переоцiнки.
Рiзниця мiж амортизацiєю, розрахованою на основi переоцiненої балансової вартостi активу, та
амортизацiєю, розрахованою на основi первiсної вартостi активу, переводиться з фонду

переоцiнки активiв до нерозподiленого прибутку. Крiм того, накопичена амортизацiя на дату
переоцiнки виключається з одночасним зменшенням валової балансової вартостi активу, i потiм
чиста сума дооцiнюється до переоцiненої вартостi активу. При вибуттi активу фонд переоцiнки,
що вiдноситься до конкретного активу, переноситься в нерозподiлений прибуток.
Амортизацiя розраховується лiнiйним методом протягом оцiночного строку корисного
використання активу але не менше строку визначеного у Податковому кодексi України для
вiдповiдного виду активiв та зупиняється на момент його виведення з експлуатацiї.
Припинення визнання ранiше визнаних основних засобiв або їх значного компонента
вiдбувається при їх вибуттi або у випадку, якщо в майбутньому не очiкується отримання
економiчних вигод вiд їх використання або вибуття. Дохiд та витрати, що виникають в
результатi списання активу, включаються в звiт про прибутки i збитки за той звiтний рiк, в
якому визнання активу було припинено.
Лiквiдацiйна вартiсть, строк корисного використання та методи амортизацiї активiв
коректуються при необхiдностi.
3.5 Оренда
Визначення того, чи є угода орендою, або чи мiстить вона ознаки оренди, засноване на аналiзi
змiсту угоди. При цьому на дату початку дiї договору вимагається встановити, чи залежить його
виконання вiд використання конкретного активу або активiв, i чи переходить право
користування активом в результатi даної угоди.
Товариство як орендар.
Фiнансова оренда, за якою до Товариства переходять практично всi ризики та вигоди, пов'язанi з
володiнням орендованим активом, капiталiзується на дату початку строку оренди за
справедливою вартiстю орендованого майна.
Платежi з операцiйної оренди визнаються як операцiйнi витрати у звiтi про прибутки i збитки
рiвномiрно протягом усього термiну оренди.
Товариство не застосовувало достроково МСФЗ 16 "Оренда".
Товариство в якостi орендодавця.
Договори оренди, за яким у Товариства залишаються практично всi ризики та вигоди вiд
володiння активом, класифiкуються як операцiйна оренда. Первiснi прямi витрати, понесенi при
укладеннi договору операцiйної оренди, включаються до балансової вартостi переданого в
оренду активу i визнаються протягом термiну оренди на тiй же основi, що й дохiд вiд оренди.
3.6 Iнвестицiйна нерухомiсть
Iнвестицiйна нерухомiсть початково оцiнюється за первiсною вартiстю, включаючи витрати по
угодi. Пiсля первiсного визнання iнвестицiйна нерухомiсть облiковується за моделлю
собiвартостi.
Визнання iнвестицiйної нерухомостi в звiтi про фiнансовий стан припиняється при її вибуттi,
або у випадку, якщо вона виведена з експлуатацiї, i вiд її вибуття не очiкується економiчних
вигод у майбутньому. Рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю
активу визнається у звiтi про прибутки i збитки за той звiтний рiк, в якому було припинено його
визнання.
Перевiд в категорiю iнвестицiйної нерухомостi або з неї здiйснюються тодi i тiльки тодi, коли
має мiсце змiна в характерi використання нерухомостi. При переведеннi з iнвестицiйної
нерухомостi в займаний власником об'єкт нерухомостi умовна первiсна вартiсть для цiлей
подальшого облiку являє собою амортизовану балансову вартiсть на момент змiни цiлей
використання. У разi, коли займаний власником об'єкт нерухомостi стає об'єктом iнвестицiйної
нерухомостi, Товариство враховує таку нерухомiсть у вiдповiдностi з полiтикою облiку
основних засобiв до моменту змiни мети використання.

3.7 Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи, якi були придбанi окремо, при первiсному визнаннi оцiнюються за
первiсною вартiстю. Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи облiковуються за
первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд
знецiнення (у разi їх наявностi).
Нематерiальнi активи, виробленi всерединi компанiї, за винятком капiталiзованих витрат на
розробку продуктiв, не капiталiзуються, i вiдповiднi витрати вiдображається у звiтi про
прибутки i збитки за звiтний рiк, в якому вiн виник.
Строк корисного використання нематерiальних активiв може бути або обмеженим, або
невизначеним.
Нематерiальнi активи з обмеженим строком корисного використання амортизуються протягом
цього термiну i оцiнюються на предмет знецiнення, якщо є ознаки знецiнення даного
нематерiального активу. Перiод i метод нарахування амортизацiї для нематерiального активу з
обмеженим строком корисного використання переглядаються при необхiдностi в межах ставок
амортизацiї, визначених у Податковому кодексi України.
Змiна передбачуваного строку корисного використання або передбачуваної структури
споживання майбутнiх економiчних вигiд, утiлених в активi, вiдображається у фiнансовiй
звiтностi як змiна перiоду або методу нарахування амортизацiї, в залежностi вiд ситуацiї, i
враховується як змiна облiкових оцiнок. Витрати на амортизацiю нематерiальних активiв з
обмеженим строком корисного використання визнаються у звiтi про прибутки i збитки в тiй
категорiї витрат, яка вiдповiдає функцiї нематерiальних активiв.
Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного використання не амортизуються, а
тестуються на знецiнення щорiчно. Строк корисного використання нематерiального активу з
невизначеним термiном використання переглядається з метою визначення того, наскiльки
прийнятно продовжувати вiдносити даний актив в категорiю активiв з невизначеним строком
корисного використання. Якщо це неприйнятно, змiна оцiнки строку корисного використання - з
невизначеного на обмежений термiн - здiйснюється на перспективнiй основi.
Дохiд або витрати вiд припинення визнання нематерiального активу вимiрюються як рiзниця
мiж чистою виручкою вiд вибуття активу та балансовою вартiстю активу, та визнаються у звiтi
про прибутки та збитки в момент припинення визнання даного активу.
3.8. Витрати на дослiдження i розробки.
Витрати на дослiдження вiдносяться на витрати по мiрi їх виникнення. Нематерiальний актив,
який виникає в результатi витрат на розробку конкретного продукту, визнається тiльки тодi,
коли Товариство може продемонструвати наступне:
технiчну здiйсненнiсть створення нематерiального активу, так, щоб вiн був доступний для
використання або продажу;
свiй намiр створити нематерiальний актив i використовувати або продати його;
те, як нематерiальний актив генеруватиме майбутнi економiчнi вигоди;
наявнiсть достатнiх ресурсiв для завершення розробки;
здатнiсть надiйно оцiнити витрати, що вiдносяться до нематерiального активу, в ходi його
розробки.
Пiсля первiсного визнання витрат на розробку в якостi активу застосовується витратна модель,
яка вимагає, щоб активи враховувалися за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої
амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення. Амортизацiя активу починається пiсля
закiнчення розробки, коли актив уже готовий до використання. Амортизацiя проводиться
протягом передбачуваного перiоду отримання майбутнiх економiчних вигод. Амортизацiя
вiдображається у складi собiвартостi. Протягом перiоду розробки актив щорiчно тестується на
предмет знецiнення.

3.9. Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть - це фiнансовий актив, який являє собою контрактне право отримати
грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб'єкта господарювання.
Дебiторська заборгованiсть визнається у звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли
Товариство стає стороною контрактних вiдношень щодо цього iнструменту. Оцiнка дебiторської
заборгованостi здiйснюється за чистою вартiстю. Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся
збиток вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв
iз застосуванням рахунку резервiв.
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою
вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми
резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв
та вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для
фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки
окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iстотними - на основi
групової оцiнки. Фактори, якi Товариство розглядає при визначеннi того, чи є у нього об'єктивнi
свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї
непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника. Для групи
дебiторiв такими факторами є негативнi змiни у станi платежiв позичальникiв у групi, таких як
збiльшення кiлькостi прострочених платежiв; негативнi економiчнi умови у галузi або
географiчному регiонi.
У разi змiн справедливої вартостi дебiторської заборгованостi, що мають мiсце на звiтну дату,
такi змiни визнаються у прибутку (збитку) звiтного перiоду.

3.10 Запаси
Запаси оцiнюються за найменшою з двох величин: вартiстю придбання та чистої вартостi
реалiзацiї.
Витрати, понесенi при доставцi кожного продукту до мiсця призначення i приведення його в
належний стан, враховуються таким чином:
Сировина i матерiали: прямi витрати на купiвлю за цiною придбання.
Готова продукцiя та незавершене виробництво: прямi витрати на матерiали i оплату працi, iншi
прямi витрати, а також частка виробничих непрямих витрат, виходячи з нормальної виробничої
потужностi, але не включаючи витрати на позики.
Чиста вартiсть реалiзацiї визначається як передбачувана цiна продажу в ходi звичайної
дiяльностi за вирахуванням розрахункових витрат на завершення виробництва i продаж.
3.11 Знецiнення нефiнансових активiв.
На кожну звiтну дату Товариство визначає, чи є ознаки можливого знецiнення активу. Якщо такi
ознаки мають мiсце або якщо потрiбне проведення щорiчної перевiрки активу на зменшення
корисностi, Товариство проводить оцiнку очiкуваного вiдшкодування активу. Сума очiкуваного
вiдшкодування активу - це найбiльша з таких величин: справедлива вартiсть активу за
вирахуванням витрат на продаж i цiннiсть вiд використання активу.
Збитки вiд знецiнення активiв (включаючи знецiнення запасiв) визнаються в звiтi про прибутки i
збитки в складi тих категорiй витрат, якi вiдповiдають функцiї знецiненого активу, за винятком
ранiше переоцiнених об'єктiв нерухомостi, коли переоцiнка була визнана у складi додаткового
капiталу. У цьому випадку збиток вiд знецiнення також визнається у складi додаткового
капiталу в межах суми ранiше проведеної переоцiнки.
На кожну звiтну дату Товариство визначає, чи є ознаки того, що ранiше визнанi збитки вiд
знецiнення активу бiльше не iснують або зменшилися. Якщо наявна така ознака Товариство
розраховує суму очiкуваного вiдшкодування активу. Ранiше визнанi збитки вiд знецiнення
вiдновлюються тiльки в тому випадку, якщо мала мiсце змiна в оцiнцi, яка використовувалася

для визначення суми очiкуваного вiдшкодування активу, з часу останнього визнання збитку вiд
знецiнення.
3.12 Грошовi кошти i депозити
Грошовi кошти i депозити в звiтi про фiнансовий стан включають грошовi кошти в банках i в
касi та депозити з первiсним строком погашення до року (або якщо iснує юридичне право
достроково повернути депозити в межах року).
3.13 Власнi викупленi акцiї
Власнi iнструменти капiталу, викупленi Товариством (власнi викупленi акцiї), визнаються за
первiсною вартiстю i вiднiмаються з капiталу. У звiтi про прибутки та збитки не визнаються
доходи i витрати, пов'язанi з купiвлею, продажем, випуском або анулюванням власних
iнструментiв Товариства. Рiзниця мiж балансовою вартiстю та сумою винагороди (у разi
повторного випуску) визнається у складi емiсiйного доходу. Права голосу, якi вiдносяться до
власних викуплених акцiй, анулюються, i такi акцiї не беруть участь в розподiлi дивiдендiв.
3.14 Резервний капiтал i додатковий капiтал
В вiдповiдностi з українським законодавством по вiдношенню до акцiонерних товариств, а
також Статуту, Товариство направляло частину прибутку на створення резервного капiталу i
додаткового капiталу (фонду розвитку). Керiвництво Товариства вважає даний прибуток
обмежений для використання.
3.15 Дивiденди
Оголошенi дивiденди протягом звiтного перiоду, визнаються як розподiл частини чистого
прибутку мiж акцiонерами в вiдповiдностi до їх частки володiння в статутному капiталi. Сума
оголошених, але не виплачених дивiдендiв включаються в поточнi зобов'язання.
3.16 Забезпечення
Забезпечення визнаються, якщо Товариство має поточне зобов'язання, що виникло в результатi
минулої подiї, вiдтiк економiчних вигод для погашення цього зобов'язання є ймовiрним, i може
бути отримана надiйна оцiнка суми такого зобов'язання. Якщо Товариство планує одержати
вiдшкодування деякої частини або всiх забезпечень, наприклад, за договором страхування,
вiдшкодування визнається як окремий актив, але тiльки в тому випадку, коли отримання
вiдшкодування не пiдлягає сумнiву. Витрати, що вiдноситься до забезпечення, вiдображається у
звiтi про прибутки i збитки за вирахуванням вiдшкодування.
3.17. МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти"
У липнi 2014 року Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцiю МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi
iнструменти", яка замiнює МСФЗ (IAS) 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" i всi
попереднi редакцiї МСФЗ (IFRS) 9. МСФЗ (IFRS) 9 об'єднує разом три частини проекту з облiку
фiнансових iнструментiв: класифiкацiя та оцiнка, знецiнення та облiк хеджування. МСФЗ (IFRS)
9 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 або пiсля цiєї дати,
при цьому допускалось дострокове застосування. Стандарт застосовується ретроспективно щодо
класифiкацiї фiнансових iнструментiв, оцiнки кредитних збиткiв та визнання доходiв та витрта
за фiнансовими iнструментами з деякими виключеннями та спрощеннями. А саме порiвняльна
iнформацiя за попереднiй перiод може не переобраховуватись, ретроспективне застосування не
стосується статей визнання яких уже припинене на дату переходу, та будь якi рiзницi мiж
балансовою вартiстю фiнансових iнструментiв за МСФЗ 9 та МСФЗ 39 станом на дату переходу
визнаються у вхiдному сальдо капiталу.
Основнi особливостi нового стандарту:
Фiнансовi активи вимагається вiдносити до трьох категорiй оцiнки: фiнансовi активи, якi у

подальшому оцiнюються за амортизованою вартiстю, фiнансовi активи, якi у подальшому
оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на iнший сукупний дохiд, та
фiнансовi активи, якi у подальшому оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої
вiдносяться на фiнансовий результат.
Класифiкацiя боргових iнструментiв залежить вiд бiзнес-моделi органiзацiї, що
використовується для управлiння фiнансовими активами, i результатiв аналiзу того факту, чи
договiрнi грошовi потоки є виключно виплатами основної суми боргу та процентiв. Якщо
борговий iнструмент утримується для отримання грошових потокiв, вiн може облiковуватись за
амортизованою вартiстю, якщо вiн також вiдповiдає критерiю виключно виплат основної суми
боргу та процентiв. Борговi iнструменти, якi вiдповiдають критерiю виключно виплат основної
суми боргу та процентiв i утримуються в портфелi, коли пiдприємство одночасно отримує
потоки грошових коштiв вiд активiв i продає активи, можуть вiдноситись у категорiю за
справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на iнший сукупний дохiд. Фiнансовi активи, що
мають грошовi потоки, якi не є виключно виплатами основної суми боргу та процентiв, слiд
оцiнювати за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат
(наприклад, похiднi фiнансовi iнструменти). Вбудованi похiднi фiнансовi iнструменти не
вiдокремлюються вiд фiнансових активiв, а враховуються при оцiнцi вiдповiдностi критерiю
виключно виплат основної суми боргу та процентiв.
Iнвестицiї в iнструменти капiталу завжди оцiнюються за справедливою вартiстю. Проте
керiвництво може зробити остаточний вибiр представляти змiни справедливої вартостi в iншому
сукупному доходi за умови, що iнструмент не утримується для торгiвлi. Якщо iнструмент
капiталу утримується для торгiвлi, змiни справедливої вартостi вiдображаються у складi
прибутку чи збитку.
МСФЗ (IFRS) 9 вводить нову модель для визнання збиткiв вiд знецiнення - модель очiкуваних
кредитних збиткiв. В основi цiєї моделi лежить три етапний пiдхiд, в межах якого аналiзується
змiна кредитної якостi фiнансових активiв пiсля їх початкового визнання. На практицi новi
правила означають, що органiзацiї будуть зобов'язанi негайно облiковувати збиток у сумi
очiкуваного кредитного збитку за 12 мiсяцiв при початковому визнаннi фiнансових активiв, якi
не мають кредитного знецiнення (чи для дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю - у
сумi очiкуваного кредитного збитку за весь строк дiї такої заборгованостi). У разi суттєвого
зростання кредитного ризику, знецiнення оцiнюється iз використанням очiкуваного кредитного
збитку за весь строк дiї фiнансового активу, а не очiкуваного кредитного збитку за 12 мiсяцiв.
Ця модель передбачає операцiйнi спрощення дебiторської заборгованостi за орендою та
основною дiяльнiстю.
Застосування МСФЗ 9 не вплинуло на фiнансовий стан та результати дiяльностi Товариства.
3.18. МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за договорами з клiєнтами"
МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травнi 2014 року i передбачає модель, що включає п'ять
етапiв, що застосовуються щодо визнання виручки за договорами з покупцями. Згiдно МСФЗ
(IFRS) 15 виручка визнається в сумi, що вiдображає вiдшкодування, право на яке компанiя
очiкує отримати в обмiн на передачу товарiв або послуг клiєнту.
Цей новий стандарт вводить основний принцип визнання виручки за цiною операцiї у випадку
передачi товарiв чи послуг замовнику. Окремi партiї товарiв чи пакети послуг, якi чiтко
iдентифiкованi, повиннi визнаватись окремо, а будь-якi знижки та ретроспективнi знижки з цiни
контракту, як правило, мають вiдноситись на окремi елементи. Якщо сума винагороди з будьяких причин варiюється, слiд визнавати мiнiмальнi суми за умови вiдсутностi значного ризику
перегляду. Витрати, понесенi у зв'язку з гарантiями за контрактами iз клiєнтами, необхiдно
капiталiзувати та амортизувати протягом перiоду надходження вигод вiд контракту.
Застосування Товариством МСФЗ 15 з 01.01.2018 року не вплинуло на фiнансовий стан та
результати дiяльностi Товариства.
4. Iстотнi облiковi судження, оцiннi значення i допущення
Пiдготовка фiнансової звiтностi Товариства вимагає вiд керiвництва винесення суджень i

визначення оцiночних значень i припущень на кiнець звiтного перiоду, якi впливають на
представленi в звiтностi суми доходiв, витрат, активiв i зобов'язань. Проте невизначенiсть у
вiдношеннi цих припущень i оцiночних значень може призвести до результатiв, якi можуть
вимагати в майбутньому iстотних коригувань до балансової вартостi активу або зобов'язання,
стосовно яких приймаються подiбнi припущення та оцiночнi значення.
5. Судження
У процесi застосування облiкової полiтики Товариства керiвництво використовувало такi
судження, якi здiйснюють найбiльш iстотний вплив на суми, визнанi у фiнансовiй звiтностi.
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операцiї, iншої подiї або умови,
керiвництво Товариства застосовує судження пiд час розроблення та застосування облiкової
полiтики, щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для прийняття економiчних
рiшень та достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть:
"
подає достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки
Товариства;
"
вiдображає економiчну сутнiсть операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну
форму;
"
є нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень;
"
є повною в усiх суттєвих аспектах.
Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства посилається на прийнятнiсть наведених
далi джерел та враховує їх у низхiдному порядку:
1)
вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов'язанi з ними питання;
2)
визначення, критерiї визнання та концепцiї оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв та витрат
у Концептуальнiй основi фiнансової звiтностi.
Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства враховує найостаннiшi положення iнших
органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну концептуальну
основу для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi
практики, тiєю мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.
Судження щодо справедливої вартостi активiв Товариства
Справедлива вартiсть iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових
ринках, розраховується на основi поточної ринкової вартостi на момент закриття торгiв на
звiтну дату. В iнших випадках оцiнка справедливої вартостi ?рунтується на судженнях щодо
передбачуваних майбутнiх грошових потокiв, iснуючої економiчної ситуацiї, ризикiв, властивих
рiзним фiнансовим iнструментам, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 "Оцiнка
справедливої вартостi".
Судження щодо змiн справедливої вартостi фiнансових активiв
Керiвництво Товариства вважає, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок
до оцiнки фiнансових iнструментiв, де ринковi котирування не доступнi, є ключовим джерелом
невизначеностi оцiнок, тому що:
1)
вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки
базуються на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн валютних
курсiв, показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, а
також специфiчних особливостей операцiй; та
2)
вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на
доходи (витрати) може бути значним.
Якщо б керiвництво Товариства використовувало iншi припущення щодо вiдсоткових
ставок, волатильностi, курсiв обмiну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти i
коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, бiльша або менша змiна в оцiнцi вартостi фiнансових

iнструментiв у разi вiдсутностi ринкових котирувань мала б iстотний вплив на вiдображений у
фiнансовiй звiтностi чистий прибуток та збиток.
Використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв оцiнки також може мати
значний вплив на передбачувану справедливу вартiсть.
Судження щодо очiкуваних термiнiв утримування фiнансових iнструментiв
Керiвництво Товариства застосовує професiйне судження щодо термiнiв утримання
фiнансових iнструментiв, що входять до складу фiнансових активiв. Професiйне судження за
цим питанням ?рунтується на оцiнцi ризикiв фiнансового iнструменту, його прибутковостi й
динамiцi та iнших факторах. Проте iснують невизначеностi, якi можуть бути пов'язанi з
призупиненням обiгу цiнних паперiв, що не є пiдконтрольним керiвництву Товариства фактором
i може суттєво вплинути на оцiнку фiнансових iнструментiв.
Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв
На кожну звiтну дату Товариство проводить аналiз дебiторської заборгованостi, iншої
дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв на предмет наявностi ознак їх
знецiнення. Збиток вiд знецiнення визнається виходячи з власного професiйного судження
керiвництва за наявностi об'єктивних даних, що свiдчать про зменшення передбачуваних
майбутнiх грошових потокiв за даним активом у результатi однiєї або кiлькох подiй, що
вiдбулися пiсля визнання фiнансового активу.
6. Оцiночнi значення i припущення
Основнi припущення про майбутнi подiї та iншi основнi джерела невизначеностi в оцiнках на
звiтну дату, якi можуть бути причиною суттєвих коригувань балансової вартостi активiв та
зобов'язань протягом наступного фiнансового року, розглядаються нижче. Допущення та
оцiночнi значення Товариства заснованi на вихiдних даних, якi воно мало у своєму
розпорядженнi на момент пiдготовки фiнансової звiтностi. Однак поточнi обставини i
припущення щодо майбутнього можуть змiнюватися, зважаючи на ринковi змiни або
непiдконтрольнi Товариству обставини.
Такi змiни вiдображаються у припущеннях у мiру того, як вони вiдбуваються.
У вiдношеннi визначення сум резервiв пiд дебiторську заборгованiсть iснує невизначенiсть.
?рунтуючись на припущеннях, Товариство створює резерви пiд ризик неповернення частини
заборгованостi. Величина подiбних резервiв залежить, наприклад, вiд можливостей повернення
коштiв дебiтором, оголошення процесу реорганiзацiї дебiтора, судових рiшень, що вступили в
дiю.
7. Iнвестицiї в дочiрнi пiдприємства
1. Товариству належить 100% частка в дочiрньому пiдприємствi Телевiзiйний завод "Електрон",
що займалось до 2015 р. виробництвом та продажем телевiзорiв, а з 2015 р. - виробництвом та
продажем мультиплексних САN-систем керування для мiського транспорту.
Телевiзiйний завод "Електрон" приватна компанiя, не котирується на бiржi. Наведена нижче
таблиця мiстить узагальнену фiнансову iнформацiю пiдприємства:
Звiт про фiнансовий стан 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018
тис. грн.
Необоротнi активи 11998 12926 12937
Оборотнi активи
6056 1747 3912
Власний капiтал
11580 13084 14548
Зобов'язання 6474 1589 2301
Звiт про прибутки та збитки
2017 р.
2018 р.
тис. грн.
Доход (виручка) вiд реалiзацiї без ПДВ 6312 8949

Фiнрезультат пiсля оподаткування

1504 1464

Балансова вартiсть iнвестицiй, вiдображена у звiтi про фiнансовий стан (балансi) Товариства
31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018
тис. грн.
11580 13084 14548
2. Товариству належить 100% частка в дочiрньому пiдприємствi Завод "Полiмер-Електрон", що
займається виробництвом та продажем пластмасових виробiв, пiнополiстирольних виробiв,
iнструменту та оснащення.
Завод "Полiмер-Електрон"
приватна компанiя, не котирується на бiржi. Наведена нижче
таблиця мiстить узагальнену фiнансову iнформацiю пiдприємства:
Звiт про фiнансовий стан
тис. грн.
Необоротнi активи 47419
Оборотнi активи
10912
Власний капiтал
50324
Зобов'язання 8007 9421

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

47346 48830
14504 21674
52429 56441
14063

Звiт про прибутки та збитки
2017 р.
2018 р.
тис. грн.
Доход (виручка) вiд реалiзацiї без ПДВ 47313 66862
Фiнрезультат пiсля оподаткування
2105 4012
Балансова вартiсть iнвестицiй, вiдображена у звiтi про фiнансовий стан (балансi) Товариства
31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018
тис. грн.
50324 52459 56441
3. Товариству належить 100% частка в дочiрньому пiдприємствi НВП
"Електрон-Карат ", що є спецiалiзованим пiдприємством з матерiалознавства для
радiоелектронiки. До 2017 р. пiдприємство мало назву НВП "Карат".
НВП "Електрон-Карат" приватна компанiя, не котирується на бiржi. Наведена нижче таблиця
Електрон мiстить узагальнену фiнансову iнформацiю пiдприємства:
Звiт про фiнансовий стан
тис. грн.
Необоротнi активи 19772
Оборотнi активи
6793
Власний капiтал
25729
Зобов'язання 836 139

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

19408 18881
6542 12132
25811 25839
5174

Звiт про прибутки та збитки
2017 р.
тис. грн.
Доход (виручка) вiд реалiзацiї без ПДВ 16927
Фiнрезультат пiсля оподаткування
294
Балансова вартiсть iнвестицiй, вiдображена у
31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018
тис. грн.
25729 25811 25839

2018 р.
17939
280
звiтi про фiнансовий стан (балансi) Товариства

4. Товариству належить 55% частка в дочiрньому пiдприємствi ТзОВ завод "ЕлектронМаш",
яке з 2018 року надає послуги з виготовлення транспортних засобiв: (мiський транспорт)
трамваїв, автобусiв, тролейбусiв, електробусiв,
ТзОВ завод "ЕлектронМаш" приватна компанiя, не котирується на бiржi. Наведена нижче
таблиця мiстить узагальнену фiнансову iнформацiю пiдприємства:
Звiт про фiнансовий стан 31.12.2016 31.12.2017
тис. грн.
Необоротнi активи 3323 3323 10896
Оборотнi активи
2444 2349 25073
Власний капiтал
-10897 -11000 -3278
Зобов'язання 16664 16672 39247

31.12.2018

Звiт про прибутки та збитки
2017 2018
тис. грн.
Доход (виручка) вiд реалiзацiї з ПДВ
0
52783
Фiнрезультат пiсля оподаткування
-103 2996
Балансова вартiсть iнвестицiй, вiдображена у звiтi про фiнансовий стан (балансi) Товариства
31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018
тис. грн.
350 247 3278
Товариством у фiнансовiй звiтностi за 2014-2015 роки вiдображено збиток по облiковуваних
iнвестицiях в ДП Завод "ЕлектронМаш", що не вiдповiдало вимогам МСБО "Iнвестицiї в
асоцiйованi пiдприємства", згiдно застереження в аудиторському висновку за 2015 рiк. В 2016
роцi зроблено вiдповiднi бухгалтерськi проведення i виправлено облiковi данi - збiльшено
ранiше зменшений дохiд за методом участi в капiталi в сумi 11247,0 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть ДП Завод "ЕлектронМаш" перед Товариством включає поворотну
фiнансову допомогу в розмiрi 19943,0 тис. грн.
За результатами 2016 року у звiтi про фiнансовий стан Товариства нараховано резерв сумнiвних
боргiв на згадану поворотну фiнансову допомогу в розмiрi 11247,0 тис. грн.
5. Товариству належить 64% частка в дочiрньому пiдприємствi ТзОВ СП "ЕлектронТранс" , що
виготовляє трамваї, автобуси, тролейбуси, електробуси та iншi види мiського транспорту.
Пiдприємство засноване у 2012 роцi.
ТзОВ СП "ЕлектронТранс" приватна компанiя, не котирується на бiржi. Наведена нижче
таблиця мiстить узагальнену фiнансову iнформацiю про частку Товариства у активах,
зобов'язаннях, доходах та фiнансових результатах пiдприємства:
Звiт про фiнансовий стан 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018
тис. грн.
Необоротнi активи 34468 34833 25450
Оборотнi активи
134060
150319
99272
Власний капiтал
-12796 -7764 -6777
Зобов'язання 181324
192916
131499
Звiт про прибутки та збитки
2017 р.
2018 р.
тис. грн.
Доход (виручка) вiд реалiзацiї з ПДВ
189398
253416
Фiнрезультат пiсля оподаткування
5032 987

Балансова вартiсть iнвестицiй, вiдображена у звiтi про фiнансовий стан (балансi) Товариства
31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018
тис. грн.
-12772 -7740 -6753
6. Товариству належить 95,64% частка в дочiрньому пiдприємствi ТзОВ "Завод
"Електронпобутприлад", що виготовляє електром'ясорубки та iншi види побутової технiки,
двигуни малої потужностi.
ТзОВ "Завод "Електронпобутприлад" приватна компанiя, не котирується на бiржi. Наведена
нижче таблиця мiстить узагальнену фiнансову iнформацiю про частку Товариства у активах,
зобов'язаннях, доходах та фiнансових результатах пiдприємства:
Звiт про фiнансовий стан
тис. грн.
Необоротнi активи 6709
Оборотнi активи
2470
Власний капiтал
7391
Зобов'язання 1788 2475

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

7475 7958
3069 3467
8069 8618
2807

Звiт про прибутки та збитки
2017 р.
2018 р.
тис. грн.
Доход (виручка) вiд реалiзацiї з ПДВ
14993 14706
Фiнрезультат пiсля оподаткування
678 549
Балансова вартiсть iнвестицiй, вiдображена у звiтi про фiнансовий стан (балансi) Товариства
31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018
тис. грн.
7391 8069 8618
7. Товариству належить 80% частка в дочiрньому пiдприємствi ТзОВ СП "Сферос-Електрон",
що виготовляє пiдiгрiвачi та теплообмiнники для автомобiлiв та iнших виробiв.
ТзОВ СП "Сферос-Електрон" приватна компанiя, не котирується на бiржi. Наведена нижче
таблиця мiстить узагальнену фiнансову iнформацiю про частку Товариства у активах,
зобов'язаннях, доходах та фiнансових результатах пiдприємства:
Звiт про фiнансовий стан
тис. грн.
Необоротнi активи 7555
Оборотнi активи
27330
Власний капiтал
22283
Зобов'язання 12602 31773

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

8203 10089
49614 49887
26044 26822
33154

Звiт про прибутки та збитки
2017 р.
2018 р.
тис. грн.
Доход (виручка) вiд реалiзацiї без ПДВ 73334 87924
Фiнрезультат пiсля оподаткування
11945 7781
Балансова вартiсть iнвестицiй, вiдображена у звiтi про фiнансовий стан (балансi) Товариства
31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018
тис. грн.

22284 26044 26822
8. Товариству належить 100% частка в дочiрньому пiдприємствi Завод телевiзiйної технiки
"Електрон", що виготовляє продукцiю для вiйськово-промислового комплексу.
Завод телевiзiйної технiки "Електрон" приватна компанiя, не котирується на бiржi. Наведена
нижче таблиця мiстить узагальнену фiнансову iнформацiю про активи, зобов'язання, доходи та
фiнансовi результати пiдприємства:
Звiт про фiнансовий стан
тис. грн.
Необоротнi активи 11231
Оборотнi активи
8528
Власний капiтал
18565
Зобов'язання 1194 1117

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

9311 8831
9160 16910
17354 21882
3859

Звiт про прибутки та збитки
2017 р.
2018 р.
тис. грн.
Доход (виручка) вiд реалiзацiї без ПДВ 20858
Фiнрезультат пiсля оподаткування
-1211 7028
Балансова вартiсть iнвестицiй, вiдображена у звiтi про фiнансовий стан (балансi) Товариства
31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018
тис. грн.
18565 17354 21882
9. Товариству належить 100% частка в дочiрньому пiдприємствi ДП "ЕнергоцентральЕлектрон", що виконувало будiвельнi роботи, на теперiшнiй час знаходиться у станi припинення
дiяльностi.
ДП "Енергоцентраль-Електрон" приватна компанiя, не котирується на бiржi. Наведена нижче
таблиця мiстить узагальнену фiнансову iнформацiю про активи, зобов'язання, доходи та
фiнансовi результати пiдприємства:
Звiт про фiнансовий стан
тис. грн.
Необоротнi активи 1497
Оборотнi активи
13
Власний капiтал
1379
Зобов'язання 131 109

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

1478 1403
19
7
1388 1340
70

Звiт про прибутки та збитки
2017 р.
тис. грн.
Доход (виручка) вiд реалiзацiї без ПДВ Фiнрезультат пiсля оподаткування
9

2018 р.
-48

Балансова вартiсть iнвестицiй, вiдображена у звiтi про фiнансовий стан (балансi) Товариства
31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018
тис. грн.
1379 1388 1340

10. Товариству належало 100% частка в дочiрньому пiдприємствi ТзОВ "Iнститут соцiальних

технологiй", що займався наданням в оренду вiльних площ.
ТзОВ "IСТ" приватна компанiя, акцiї якої не котируються на бiржi. Наведена нижче таблиця
мiстить узагальнену фiнансову iнформацiю про активи, зобов'язання, доходи та фiнансовi
результати пiдприємства:
Звiт про фiнансовий стан 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2087
тис. грн.
Необоротнi активи 683 676 Оборотнi активи
173 69
Власний капiтал
848 736 Зобов'язання 8
9
Звiт про прибутки та збитки
2017 р.
тис. грн.
Доход (виручка) вiд реалiзацiї без ПДВ Фiнрезультат пiсля оподаткування
-112

2018 р.
-

Балансова вартiсть iнвестицiй, вiдображена у звiтi про фiнансовий стан (балансi) Товариства
31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018
тис. грн.
848 736 Наглядовою радою ПрАТ "Концерн-Електрон" було прийнято рiшення вiд 05.07.2018 про
укладення договору купiвлi-продажу корпоративних прав (частки) у ТзОВ "Iнституту
соцiальних технологiй". Договiр купiвлi-продажу частки в статутному капiталi (корпоративних
прав) ТзОВ "Iнституту соцiальних технологiй " укладено 22.08.2018 р.
11. Товариству належить 100% частка в дочiрньому пiдприємствi ФЛК "Електрон-Лiзинг", що
займається наданням в оренду обладнання та вiльних площ - примiщень у офiсних бiзнесцентрах, виробничо-складських примiщень.
ФЛК "Електрон-Лiзинг" приватна компанiя, не котирується на бiржi. Наведена нижче таблиця
мiстить узагальнену фiнансову iнформацiю про активи, зобов'язання, доходи та фiнансовi
результати пiдприємства:
Звiт про фiнансовий стан 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018
тис. грн.
Необоротнi активи 86818 98096 99131
Оборотнi активи
35659 30329 31595
Власний капiтал
115520
116369
120737
Зобов'язання 6957 12056 9989
Звiт про прибутки та збитки
2017 2018
тис. грн.
Доход (виручка) вiд реалiзацiї без ПДВ 49431 65082
Фiнрезультат пiсля оподаткування
848 4368
Балансова вартiсть iнвестицiй, вiдображена у звiтi про фiнансовий стан (балансi) Товариства
31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018
тис. грн.
115511
116359
120727
12. Товариству належить 100% частка в дочiрньому пiдприємствi ОКБ "Текон-Електрон", що
займається конструкторськими розробками у вiйськовiй сферi.

ОКБ "Текон-Електрон" приватна компанiя, не котирується на бiржi. Наведена нижче таблиця
мiстить узагальнену фiнансову iнформацiю про активи, зобов'язання, доходи та фiнансовi
результати пiдприємства:
Звiт про фiнансовий стан
тис. грн.
Необоротнi активи 752
Оборотнi активи
4101
Власний капiтал
2606
Зобов'язання 2247 720

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

1088 1184
2239 4023
2607 2610
2597

Звiт про прибутки та збитки
2017 р.
2018 р.
тис. грн.
Доход (виручка) вiд реалiзацiї без ПДВ 2274 11700
Фiнрезультат пiсля оподаткування
6
33
Балансова вартiсть iнвестицiй, вiдображена у звiтi про фiнансовий стан (балансi) Товариства
31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018
тис. грн.
2606 2607 2610
13. Товариству належить 100% частка в дочiрньому пiдприємствi "Навчальний наукововиробничий комплекс", що займається наданням в оренду власного нерухомого майна.
Пiдприємство створено в 2015 роцi.
"Навчальний науково-виробничий комплекс", приватна компанiя, не котирується на бiржi.
Наведена нижче таблиця мiстить узагальнену фiнансову iнформацiю про активи, зобов'язання,
доходи та фiнансовi результати пiдприємства:
Звiт про фiнансовий стан
тис.грн.
Необоротнi активи 682
Оборотнi активи
187
Власний капiтал
625
Зобов'язання 244 569

31.12.2016
639
401
471
771

31.12.2017

31.12.2018

599
92
-80

Звiт про прибутки та збитки
2017 2018
тис.грн.
Доход (виручка) вiд реалiзацiї без ПДВ 1813 1233
Фiнрезультат пiсля оподаткування
-154 -551
Балансова вартiсть iнвестицiй, вiдображена у звiтi про фiнансовий стан (балансi) Товариства
31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018
тис. грн.
625 471 -80
14. Товариству належала 100% частка в дочiрньому пiдприємствi "Iнститут суспiльних
технологiй", що займається наданням в оренду власного нерухомого майна. Пiдприємство
створене в 2015 роцi.
Наглядовою радою ПрАТ "Концерн-Електрон" було прийнято рiшення вiд 23.10.2017 про
укладення договору купiвлi-продажу корпоративних прав (частки) у IСТ "Електрон". Договiр
купiвлi-продажу частки в статутному капiталi (корпоративних прав) Дочiрнього пiдприємства

"Iнституту суспiльних технологiй "Електрон" укладено 27.10.2017 р.
ДП "Iнститут суспiльних технологiй " приватна компанiя, акцiї якої не котуються на бiржi.
Наведена нижче таблиця мiстить узагальнену фiнансову iнформацiю про активи, зобов'язання,
доходи та фiнансовi результати пiдприємства:
Звiт про фiнансовий стан
тис. грн.
Необоротнi активи 564
Оборотнi активи
324
Власний капiтал
837
Зобов'язання 51
-

31.12.2016
-

31.12.2017

31.12.2018

-

Звiт про прибутки та збитки
2017 2018
тис. грн.
Доход (виручка) вiд реалiзацiї без ПДВ Фiнрезультат пiсля оподаткування
Балансова вартiсть iнвестицiй, вiдображена у звiтi про фiнансовий стан (балансi) Товариства
31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018
тис. грн.
837

-

-

Сума показникiв балансової вартостi iнвестицiй кожного дочiрнього пiдприємства вiдображена
у звiтi про фiнансовий стан (баланс) Товариства за вiдповiдний перiод:
Сума iнвестицiй у ДП, вiдображена у звiтi про фiнансовий стан (балансi) Товариства
31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018
тис. грн.
245257
256859
275272
8. Iнформацiя по сегментам.
Оскiльки iнструменти власного капiталу Товариства станом на 31.12.2018 не обертаються на
ринку цiнних паперiв, Товариство не повинно розкривати iнформацiю по сегментам.
Однак, в цiлях управлiння доходи (без ПДВ), результати та активи Товариства розподiленi за
напрямками: холдингова дiяльнiсть, iнша операцiйна дiяльнiсть (в основному отримання
вiдсоткiв за депозитами), оренда, послуги зв'язку. Нижче показана iнформацiя по основних
показниках для кожного напрямку (тис. грн.).
Показник
Холдингова дiяльнiсть
Iнша операцiйна дiяльнiсть Продаж
7-ми од.
Електро-транспорту Оренда
Послуги зв'язку
Разом
на 31.12.2016:
Операцiйнi активи 301749
11573 1994 2058 126 317500
за 2017 рiк:
Дохiд (без ПДВ)
52962
3474
2059 387 58882
Фiнансовий результат
50256 -17830 1772 -30
34168
Амортизацiя ОЗ та НА
10
514
82
10
616
на 31.12.2017:
Операцiйнi активи 317785
11569 1948 118 331420

за 2018 рiк:
Дохiд (без ПДВ)
57170 7158
Фiнансовий результат
54434
Амортизацiя ОЗ та НА
10
на 31.12.2018:
Операцiйнi активи 340109

6062 2727 365 73482
-26243 1255 2269 27
31742
540 169 6
725
10146 4171 2413 111

356950

9. Розкриття iнформацiї за статтями Звiту про сукупний доход
Доходи вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт послуг) включають доходи вiд надання послуг
зв'язку без ПДВ. За 2017 рiк такi доходи становлять
387 тис. грн., за 2018 рiк 365 тис.
грн.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї, послуг включає собiвартiсть послуг зв'язку, яка за 2017 рiк
становить 417 тис. грн., за 2018 рiк 338 тис. грн..
Iншi операцiйнi доходи без ПДВ за видами доходiв показанi у табл. (тис.грн.)
Види доходiв 2017 2018
Операцiйна оренда 2059 2727
Дохiд вiд продажу необоротних активiв 296 1529
Вiдсотки за депозитами
2940 5502
Змiни в оцiнках резервiв
Операцiйнi курсовi рiзницi 190 3
Iншi операцiйнi доходи
48
124
Штрафнi санкцiї, неустойка
6062
Разом 5533 15947
Iншi операцiйнi витрати за видами витрат показанi у табл.:
Види витрат 2017 2018
Витрати по орендi 287 458
Собiвартiсть проданих необоротних активiв
29
1503
Операцiйнi курсовi рiзницi 45
5
Iншi операцiйнi витрати 186 168
Створення резерву сумнiвних боргiв
3506
Штрафнi санкцiї, неустойка
4807
Разом 547 10447
Дохiд вiд холдингової дiяльностi включає зведену суму прибуткiв та збиткiв дочiрнiх
пiдприємств Товариства, розраховану за методом участi в капiталi.
Податок на прибуток
Поточнi платежi по податку на прибуток вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки.
Зобов'язання з нарахування податку на прибуток до сплати: за 2017 р. становить - 370,0 тис.
грн. (з врахуванням минулих збиткiв та авансових сплат податку на дивiденди) , за 2018 рiк становить 1272,0 тис. грн.
Прибуток на акцiю
Суми базового прибутку на акцiю розрахованi шляхом дiлення рiчного чистого прибутку, що
припадає на власникiв звичайних акцiй Товариства, на середньозважену кiлькiсть звичайних
акцiй в обiгу протягом року.
Оскiльки потенцiйних звичайних акцiй з розбавляючим ефектом Товариство не випускало (та не
випускає), суми розбавленого прибутку на акцiю не розраховуються.

Iнформацiя про прибуток i кiлькiсть акцiй, яка використана в розрахунках базового прибутку на
акцiю показана в роздiлi IV звiту про прибутки та збитки (про фiнансовi результати).
10. Розкриття iнформацiї за суттєвими статтями Звiту про фiнансовий стан
Основнi засоби (ОЗ)
Первiсна вартiсть ОЗ:
Показники Будiвлi та споруди Машини i обладнання
Транс-портнi засоби Iнструмент,
прилади, iнвентар Iншi Разом
Первiсна вартiсть ОЗ на 31.12.2016
16895 987 4
987
41
18914
2017 р.
Придбання ОЗ
827 33
96
956
Вибуття ОЗ 94
16
8
118
Первiсна вартiсть ОЗ на 31.12.2017
17628 1004 4
1075
41
19752
2018 р.:
Придбання ОЗ
1024 108 465 1597
Вибуття ОЗ 2269 93
2362
Первiсна вартiсть ОЗ на 31.12.2018
16383 1112 4
1447
41
18987
Амортизацiйнi вiдрахування:
Показники Будiвлi та споруди Машини i обладнання
прилади, iнвентар Iншi Разом
Амортизацiя (знос)
ОЗ на 31.12.2016
5672 807 4
796 9
7288
2017 р.:
Амортизацiйнi вiдрахування
474 41
90
Вибуття
66
16
8
90
Амортизацiя (знос)
ОЗ на 31.12.2017
6080 832 4
878 13
7807
2018 р.:
Амортизацiйнi вiдрахування
822 47
134
Вибуття
416 93
509
Амортизацiя (знос)
ОЗ 31.12.2018
6486 879 4
919 18
8306
Ступiнь зносу основних засобiв, %
39,59 88,95 100

Транспортнi засоби Iнструмент,

4

609

5

1008

63,51 43,90 73,75

Чиста балансова вартiсть ОЗ:
Показники Будiвлi та споруди Машини i обладнання
прилади, iнвентар Iншi Разом
Чиста балансова вартiсть ОЗ на 31.12.2016
11223 180
32
11626
Чиста балансова вартiсть ОЗ на 31.12.2017
11548 172
28
11945
Чиста балансова вартiсть ОЗ на 31.12.2018
9897 233
23
10681

Транс-портнi засоби Iнструм.,
-

191

-

197

-

528

Переоцiнка основних засобiв за звiтнi перiоди не проводилась.
На балансi Товариства облiковуються власнi основнi засоби. Майно, яке тимчасово не задiяне,

але має перспективу експлуатацiї (виробничi, складськi, офiснi примiщення, спецiальне
обладнання тощо) надано в оперативний лiзинг вiдповiдно до умов договору оренди.
Обмеження на використання майна не має.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи (НА) включають затрати на розробку трамваїв, права на товарнi знаки,
лiцензiї на комп'ютернi програми.
Первiсна вартiсть НА:
Показники Затрати на розробку Права на товарнi знаки
Первiсна вартiсть НА
на 31.12.2016 250 37
48
335
2017 р.:
Прирiст НА 18
18
Вибуття НА 1
1
Первiсна вартiсть НА
на 31.12.2017 250 55
47
352
2018 р.:
Прирiст НА Вибуття НА Первiсна вартiсть НА
на 31.12.2018 250 55
47
352
Амортизацiя НА:
Показники Затрати на розробку Права на товарнi знаки
Амортизацiя НА
на 31.12.2016 20
43
63
20167р.:
Прирiст НА Вибуття НА Амортизацiя НА
на 31.12.2017 2018 р.:
Прирiст НА Вибуття НА Амортизацiя НА
на 31.12.2018 -

6
-

2
-

8
-

26

45

71

6
-

2
-

8

32

47

79

Чиста балансова вартiсть НА:
Показники Затрати на розробку Права на товарнi знаки
Чиста балансова вартiсть На 31.12.2016 250 35
Чиста балансова вартiсть На 31.12.2017 250 29
Чиста балансова вартiсть На 31.12.2018 250 23

Лiцензiї та iншi НА Разом

Лiцензiї та iншi НА Разом

Лiцензiї та iншi
4 289
2 281
- 273

Разом

Фiнансовi iнвестицiї , що оцiнюються за методом участi в капiталi
Назва дочiрнього пiдприємства частка 31 грудня 2018 року частка 31 грудня 2017 року
Завод "Полiмер-Електрон" 100 56 440,6
100 52 428,6
ТзОВ "Завод "Електронпобутприлад"
95,64 8 618,1
95,64 8 069,1
ДП "Енергоцентраль-Електрон" 100
1 339,7
100
1 387,7
ФЛК "Електрон-Лiзинг" 100 120 727,5
100 116 359,5

НВП "Електрон-Карат"
100
25 839,4
100
25 811,4
"ЕлектронМаш" -реорганiзовано у ТОВ Завод "ЕлектроМаш"55
3 278 55
ТзОВ СП "Електронтранс" 64
-6 753 64
-7 740,0
ТЗ "Електрон"
100
14 547,6 100 13 083,6
ТзОВ СП "Сферос-Електрон"
80
26 822,4 80
26 044,1
ЗТТ "Електрон"
100
21 881,9 100 17 353,9
ОКБ "Текон-Електрон"
100
2 610,2
100
2 606,9
ТзОВ "IСТ" 0
0
100
736,2
ДП "НВВК Електрон"
100 -80,1 100
470,9
275 272
256 859

247

Довгострокова дебiторська заборгованiсть
Довгострокова дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2018 р. включає заборгованiсть за
договором фiнансового лiзингу в сумi 10 тис. грн.

Поточна дебiторська заборгованiсть
Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги включає заборгованiсть по
наданим послугам зв'язку та операцiйнiй орендi в сумi
40 тис.грн.
Поточна дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом включає заборгованiсть з
податку на додану вартiсть та податку на прибуток. Залишок податку на додану вартiсть до
вiдшкодування може бути реалiзований товариством шляхом повернення зарахування з податку
у майбутнiх звiтних перiодах.
Поточна дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами:
на 31.12.2017 - на використання електроенергiї та на придбання канцтоварiв в сумi 58 тис. грн.;
на 31.12.2018 р. - на використання електроенергiї та надання послуг в сумi 146 тис. грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть включає:
31 грудня 2018 року 31 грудня 2017 року
заборгованiсть з дивiдендiв вiд дочiрнiх пiдприємств 7036 10830
нарахованi доходи за вiдсотками банку
338 356
за поворотно-фiнансовими допомогами дочiрнiм пiдприємствам
57801 50095
Штрафнi санкцiї (неустойка)
4171 0
Iнша дебiторська заборгованiсть 336 188
Всього
69682 61469
Грошовi кошти та їх еквiваленти
31 грудня 2018
31 грудня 2017
Рахунки в банках, грн., у тис. грн. 14 033 2034
Рахунки в банках у валютi 24
30
Депозити, тис. грн. 24 500 41989
в т.ч.:Депозити, що є забезпеченням для кредитiв дочiрнiх пiдприємств, тис. грн. 18 000 13 087
Всього
38 557 44 053
На 31.12.2017 року грошовi кошти в сумi 3499 тис. грн. обмеженi в обiгу в зв'язку з тим, що банк
в якому вони розмiщенi в стадiї припинення з 25.06.2017 року. У 2017 роцi Товариство не
створило резерв на данi активи.
У 2018 роцi Товариством переведено грошовi кошти у дебiторську заборгованiсть та створено
резерв на данi активи.

Капiтал та фонди
Статутний капiтал Товариства становить 57400 тис. грн., розподiлений на 16 400 000 штук
простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 3,5 грн.
Статутний фонд повнiстю сплачений.
Викуп та продаж акцiй у звiтних перiодах проводився Товариством за цiною номiналу.
Рiшенням Наглядової ради Товариства №3 вiд 06.03.2017 р. затверджено ринкову вартiсть акцiй
Товариства в розмiрi 4 грн.10 коп. На протязi 2018 року викуп акцiй у акцiонерiв проводився по
цiнi 4 грн.10 коп.
Вилучений капiтал включає викупленi Товариством акцiї на кiнець звiтного перiоду.
Iнший додатковий капiтал включає капiтал, створений пiд внесення активiв до статутних фондiв
дочiрнiх пiдприємств (нарахований за рахунок нерозподiленого прибутку минулих рокiв та за
рахунок дооцiнки основних засобiв).
Резервний капiтал включає резерв на виплату дивiдендiв та iнший резервний капiтал:
на 31.12.2017 - 35642 тис. грн . ;
на 31.12.2018 - 54252 тис. грн. .
Виплаченi та запропонованi дивiденди
Дивiденди за 2017 р.
2018 р.
Оголошенi i виплаченi протягом року дивiденди по звичайних акцiях, тис. грн.
15558 Дивiденди (остаточнi) на акцiю, грн.
1,0
Запропонованi до затвердження на рiчних зборах акцiонерiв (не визнанi як зобов'язання на 31
грудня) дивiденди по звичайних акцiях, тис. грн.
Не визначено, але оголошено не
менше рiвня 2017 р.
Дивiденди (остаточнi) на акцiю, грн.
Поточна кредиторська заборгованiсть
Поточна кредиторська заборгованiсть є безпроцентною та як правило погашається протягом 30ти денного термiну.
Структура поточної кредиторської заборгованостi
31 грудня 2018р.
31 грудня 2017 року
ФЛК "Електрон Лiзинг" 195 305
ЛФ ПАТ "Укртелеком"
2
3
ПАТ "Укртелеком"
5
7
Всього
202 315
Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом включають заборгованiсть за податком на
доходи фiзичних осiб, податок на землю та податок на нерухоме майно, вiйськовий збiр.
У всiх звiтних перiодах Товариство було платником податку на прибуток на загальних пiдставах
та платником податку на додану вартiсть, вiдповiдно до вимог Податкового Кодексу України.
Податки в тис. грн. 31.12.2016
Податок на прибуток
Податок на доходи фiзичних осiб
Податок на землю 9
12
Вiйськовий збiр
7
14
Податок на нерухомiсть
20

31.12.2017
448 82
181
3
10
16
61

31.12.2018
125

Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування включає заборгованiсть з єдиного
соцiального внеску перед державним пенсiйним фондом, нарахованим на оплату працi
працiвникiв згiдно з чинним законодавством.
Структура iнших поточних зобов`язань

31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р.
ТОВ "I I i У" 17 16
ЛКП "Львiвелектротранс" 2917 0
ПАТ АКБ "Львiв" 4
2
ТОВ "Сферо - Електрон" 3000 3000
Невиплаченi дивiденди минулих рокiв 2791 1746
Резерв вiдпусток
1640 880
Всього
10369 5644
11. Розкриття iншої iнформацiї
11.1 Умовнi зобов'язання.
11.1.1. Судовi позови
Товариство виступає позивачем до ДПI у Залiзничному районi м. Львова про скасування
податкових повiдомлень - рiшень щодо зменшення суми бюджетного вiдшкодування ПДВ та
нарахування штрафних санкцiй на загальну суму 271616,25 грн. Постановою Львiвського
окружного апеляцiйного суду вiд 1.04.2013р. позов задоволено, податковi повiдомлення рiшення скасовано. Ухвалою Львiвського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 5.04.2016р.
вищезазначену постанову залишено без змiн, а апеляцiйну скаргу ДПI залишено без
задоволення. Справа знаходиться на розглядi у касацiйнiй iнстанцiї, справа на даний момент не
розглянута.
11.2. Оподаткування
Внаслiдок наявностi в українському податковому законодавствi положень, якi дозволяють бiльш
нiж один варiант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабiльному
економiчному середовищi, за якої податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчної
дiяльностi, у разi, якщо податковi ограни пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на
оцiнцi керiвництва економiчної дiяльностi Товариства, ймовiрно, що Товариство змушене буде
сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть
фiнансових iнструментiв, втрати та резерви пiд знецiнення, а також на ринковий рiвень цiн на
угоди. На думку керiвництва Товариство сплатило усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не
мiстить забезпечень на податковi збитки.
11.3. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв
Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат економiчної
нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути
реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi Товариства.
Ступiнь повернення цих активiв у значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi
знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi
Товариству визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу. На
думку керiвництва Товариства, додатковий резерв пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день не
потрiбен, виходячи з наявних обставин та iнформацiї.
11.4 Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони
До пов'язаних сторiн або операцiй з пов'язаними сторонами належать:
"
пiдприємства, якi прямо або опосередковано контролюють або перебувають пiд
контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з Товариством;
"
асоцiйованi компанiї;
"
спiльнi пiдприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником;
"
члени провiдного управлiнського персоналу Товариства;

"
близькi родичi особи, зазначеної вище;
"
компанiї, що контролюють Товариства, або здiйснюють суттєвий вплив, або мають
суттєвий вiдсоток голосiв у Товариствi;
"
програми виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв Товариства або будьякого iншого суб'єкта господарювання, який є пов'язаною стороною Товариства.
Пов'язанi особи дочiрнi пiдприємства Товариства:
Назва Країна реєстрацiї Доля участi, %
31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018
Завод "Полiмер-Електрон" Україна
100 100 100
ТзОВ "Завод "Електронпобутприлад"
Україна
95,64 95,64
ДП "Енергоцентраль-Електрон" Україна
100 100 100
ФЛК "Електрон-Лiзинг" Україна
100 100 100
НВП "Електрон-Карат"
Україна
100 100 100
ДП "ЕлектронМаш" -реорганiзовано у ТОВ Завод "ЕлектроМаш"
55
ТзОВ СП "Електронтранс" Україна
64
64
64
ТЗ "Електрон"
Україна
100 100 100
ТзОВ СП "Сферос-Електрон"
Україна
80
80
80
ЗТТ "Електрон"
Україна
100 100 100
ОКБ "Текон-Електрон"
Україна
100 100 100
ТзОВ "IСТ" Україна
100 100 ДП "Iнститут суспiльних технологiй"
Україна
100 ДП "Навчальний науково-виробничий комплекс"
Україна

95,64

Україна

100

100

100

100

55

Товариство проводить операцiї з продажу та купiвлi товарiв та iнших активiв пов'язаним
сторонам виключно за звичайними цiнами (аналогiчними до продажу / купiвлi товарiв та iнших
активiв необiзнаним, неупередженим непов'язаним особам).
2018 2017
Операцiї з пов'язаними сторонами Всього
пов'язаними сторонами
Всього
1
2
3
4
5
Реалiзацiя послуг пов'язаним особам
109 365
Придбання послуг оренди
1581 1587 1579 1585
Торгова дебiторська заборгованiсть
10
40
Iнша дебiторська заборгованiсть 69 008 69682 61064
Торгова кредиторська заборгованiсть
195 202
Iншi поточнi зобов`язання 3000 10369 3000 5644

Операцiї з

102

387

10
37
61469
305 315

11.5. Iнформацiя про акцiонерiв Товариства.
Акцiонерами Товариства станом на момент пiдготовки звiту є 20545 осiб.
Особи iз значними частками у статутному капiталi:
Акцiонер
Кiлькiсть акцiй, шт. %
Бубес Юрiй Григорович (Україна) 918835
5,60
Медведєв Сергiй Борисович (Україна) 828194
5,05
Рибинок Вiктор Олександрович (Україна)
791076
4,82
ТзОВ "Дiалог Плюс" (Україна)
1193127
7,28

Iнформацiя про володiння посадовими особами Товариства акцiями:
Посада
Прiзвище, iм'я, по батьковi посадової особи
Кiлькiсть простих iменних акцiй
(штук) Вiд загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках)
Президент-Голова Правлiння
Бубес Юрiй Григорович 918835
5,60
Перший заступник Голови Правлiння
Лесик Володимир
Любомирович
270596
1,65
Заступник Голови Правлiння
Медведєв Вiктор Сергiйович
327837
2,00
Заступник Голови Правлiння
Мартьянов Сергiй Iгорович1000 0,0061
Заступник Голови Правлiння Член Правлiння
Яремчук Орест Євгенович 656000
4,00
Член Правлiння
Стародуб Олександр Володимирович
393622
2,40
Член Правлiння
Вакiв Микола Михайлович
174000
1,06
Член Правлiння
Мурава Володимир Климович
105172
0,64
Голова Наглядової Ради Рибинок Вiктор
Олександрович
791076
4,82
Заступник Голови Наглядової ради
Медведєв Сергiй
Борисович 828194
5,05
Член Наглядової ради
Ждиняк Зiновiй Iванович 1000 0,0061
Член Наглядової ради
Сенiв Зеновiй Володимирович
69709 0,43
Член Наглядової ради
Руденко Олег Анатолiйович
363677
2,22
Член Наглядової ради
Лоїк Вiктор Андрiйович 88325 0,54
Член Наглядової ради
Капарник Клавдiя Афанасiївна
20658 0,13
Член Наглядової Ради
Романишин Iгор Михайлович
48564 0,30
Головний бухгалтер Бабин Софiя Семенiвна
176203
1,07
Голова ревiзiйної комiсiї Качмар Мирослава
Степанiвна 5659 0,03

12. Вплив та управлiння ризиками
Ризик змiни процентної ставки це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових
потокiв по фiнансовому iнструменту коливатиметься зважаючи на змiни ринкових процентних
ставок. Товариство управляє ризиком змiни процентних ставок, використовуючи депозити з
фiксованою процентною ставкою.
Управлiння кредитним ризиком, обумовленим залишками коштiв на рахунках в банках та
фiнансових органiзацiях, здiйснюється управлiнням економiки та фiнансiв Товариства у
вiдповiдностi з результатами фiнансового монiторингу контрагентiв (аналiз фiнансової звiтностi,
поточна iнформацiя щодо лiквiдностi, аналiз можливостей солiдарної вiдповiдальностi власникiв
фiнустанов). Надлишки грошових засобiв iнвестуються лише на рахунки затверджених Головою
Правлiння контрагентiв в рамках кредитних лiмiтiв, встановлених для кожного контрагента.
Валютний ризик це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв за
фiнансовим iнструментом коливатиметься внаслiдок змiн у валютних курсах. Схильнiсть
Товариства до ризику змiни обмiнних курсiв iноземних валют обумовлена, насамперед,
операцiйною дiяльнiстю Товариства (коли виручка чи витрати деномiнованi у валютi, вiдмiннiй
вiд функцiональної валюти Товариства).
З метою зменшення впливу валютного ризику активи Товариства в основному вираженi у
нацiональнiй валютi
гривнi, виробничi операцiї проводяться у гривнi, облiк та звiтнiсть
ведеться у гривнi.
Товариство здiйснює контроль над ризиком дефiциту грошових коштiв, використовуючи

iнструмент планування поточної лiквiдностi. Метою Товариства є пiдтримка балансу мiж
величиною оборотних активiв та сумою зобов'язань.
Станом на початок та кiнець звiтних перiодiв оборотнi засоби склали лише лiквiднi активи.
Зобов'язання Товариства на кiнець звiтного перiоду становлять 10,5 % його оборотних активiв,
що свiдчить про високу лiквiднiсть капiталу.
Станом на 31.12.2016 р. Товариство оспорило рiшення податкових органiв по донарахуванню
податкiв i впевнене, що в майбутньому спiр буде вирiшено на користь Товариства. В зв'язку з
тим, нiяких додаткових зобов'язань не було вiдображено у фiнансовiй звiтностi за рiк, що
закiнчився 31 грудня 2018 року.
Основною метою Товариства щодо управлiння капiталом є забезпечення стабiльної
кредитоспроможностi та адекватного рiвня капiталу для ведення дiяльностi Товариства i
максимiзацiї прибутку акцiонерiв. Товариство управляє структурою капiталу та змiнює її
вiдповiдно до змiн економiчних умов. З метою збереження структури капiталу Товариство в
основному може регулює розмiр виплат дивiдендiв. Товариство здiйснює контроль за капiталом
за допомогою порiвняння обсягiв власного капiталу на початок та кiнець звiтного перiоду.
13. ПРИПИНЕНА ДIЯЛЬНIСТЬ.
Товариство повiдомляє, що жодного компоненту фiнансової звiтностi, що вiдповiдає критерiям
припиненої дiяльностi, немає.
14. БЕЗПЕРЕРВНIСТЬ ДIЯЛЬНОСТI.
Протягом звiтного перiодi дiяльнiсть ПрАТ "КОНЦЕРН-ЕЛЕКТРОН" була безперервною.
Застереження управлiнського персоналу вiдносно його здатностi продовжувати свою дiяльнiсть
на безперервнiй основi вiдсутнi.
15. ПОДIЇ, ЩО ВIДБУЛИСЯ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ.
Товариство визначає порядок i дату пiдписання фiнансової звiтностi та осiб уповноважених
пiдписувати звiтнiсть.
При складаннi фiнансової звiтностi ПрАТ "Концерн-Електрон" враховує подiї, що вiдбулися
пiсля звiтної дати i вiдображає їх у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО № 10 "Подiї пiсля
звiтного перiоду".
Дата затвердження фiнансової звiтностi до випуску вказана у Примiтцi 2.5.
ПрАТ "КОНЦЕРН-ЕЛЕКТРОН" оцiнив в перiод з 31.12.2018 року й до цiєї дати iснування
наступних подiй:
а) подiї, якi свiдчать про умови, що iснували на кiнець звiтного перiоду (подiї, якi вимагають
коригування фiнансової звiтностi за 2018 рiк); та
б) подiї, якi свiдчать про умови, що виникли пiсля звiтного перiоду (подiї, якi не вимагають
коригування фiнансової звiтностi, але вимагають певних розкриттiв).
Жодних подiй, якi б можна було б вiднести до вищеописаних, на момент затвердження
фiнансової звiтностi до випуску виявлено не було.

Президент-Голова Правлiння

Бубес Ю.Г.

Заступник Голови Правлiння

Медведєв В.С.

Головний бухгалтер
-

Бабин С.С.

XV. Відомості про аудиторський звіт
1

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця)

2

8

Ідентифікаційний код юридичної особи
(реєстраційний номер облікової картки
платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора
Номер реєстрації аудиторської фірми
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності
Дата і номер рішення про проходження
перевірки системи контролю якості
аудиторських послуг (за наявності)
Звітний період, за який проведено аудит
фінансової звітності
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова
від висловлення думки)
Пояснювальний параграф (за наявності)

9
10

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

3
4

5

6
7

11
12

Дата аудиторського звіту
Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн
13 Текст аудиторського звіту
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Приватного акцiонерного товариства "Концерн-Електрон"
за фiнансовий рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю аудиторська
консалтингова фiрма <Бiзнес
Партнери>
37741155

79058, Україна, м. Львiв, вул.
Масарика, 18/130
4463

номер: 0712, дата: 28.09.2017

з 01.01.2018 по 31.12.2018
02 - із застереженням

Даний Звiт аудитора стосується
пакету окремої фiнансової звiтностi
Приватного акцiонерного
товариства <Концерн-Електрон> за
2018 рiк та не включає висновку
щодо пакету консолiдованої
звiтностi Товариства.
номер: 275, дата: 21.03.2019
дата початку: 21.03.2019, дата
закінчення: 10.04.2019
10.04.2019
40 000,00

Акцiонерам та керiвництву Приватного акцiонерного товариства "Концерн-Електрон",
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Думка iз застереженням
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "КонцернЕлектрон" (далi за текстом - "Товариство"), що складається зi Звiту про фiнансовий стан на
31.12.2018 року, Звiту про сукупний дохiд, Звiту про власний капiтал, Звiту про рух грошових

коштiв, за рiк, що закiнчився зазначеною датою, Примiток до фiнансової звiтностi, включаючи
стислий виклад значущих облiкових полiтик (надалi - "фiнансова звiтнiсть").
На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в роздiлi "Основа для думки iз
застереженням" нашого звiту фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх
суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2018 року та його фiнансовi
результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу
вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено у роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за
аудит фiнансової звiтностi" даного звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства
згiдно з етичними вимогами Кодексу РМСЕБ, застосованими в Українi до аудиту фiнансової
звiтностi, також нами виконано iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо,
що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як
основи для нашої думки iз застереженням.
Основа для думки iз застереженням
У складi довгострокових iнвестицiй Товариства облiковуються фiнансовi iнвестицiї за
методом участi в капiталi на 31.12.18 року в сумi 275 272 тис.грн., на 31.12.17 року в сумi 245
257 тис. грн. Товариство здiйснило облiковi оцiнки одного з асоцiйованих пiдприємств з
врахуванням вiд'ємного значення вартостi фiнансової iнвестицiї на початок року в сумi -7 740
тис. грн., на кiнець року в сумi -6833 тис. грн., чим не дотримало вимог пунктiв 29-30 МСФЗ
28. Згiдно МСФЗ 28 пiсля переоцiнки частки iнвестора до 0, додатковi збитки та зобов'язання
визнаються тiльки у тому обсязi, щодо якого iнвестор взяв на себе юридичнi або
конструктивнi зобов'язання. Аудитори не отримали iнформацiї щодо взяття Товариством
юридичних або конструктивних зобов'язань вiдносно покриття збиткiв даного асоцiйованого
пiдприємства. Забезпечення на покриття збиткiв понад облiкову вартiсть iнвестицiї в сумi
6833 тис. грн. на 31.12.18 року створенi не були.
2) Товариство внесло в статутний капiтал дочiрнього пiдприємства нерухоме майно вартiстю
1331 тис. грн. i визнало дохiд вiд iншої реалiзацiї в сумi 1331 тис. грн., що не вiдповiдає
принципам визнанню доходiв вiдповiдно до МСФЗ 15. Дане питання не мало впливу на
визначення фiнансового результату дiяльностi за результатами звiтного року.
Пояснювальний параграф
Даний Звiт аудитора стосується пакету окремої фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного
товариства "Концерн-Електрон" за 2018 рiк та не включає висновку щодо пакету
консолiдованої звiтностi Товариства.
Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту - це питання, що, на наше професiйне судження, були значущими пiд
час нашого аудиту рiчної фiнансової звiтностi за 2018 рiк. Цi питання розглядалися в контекстi
нашого аудиту рiчної фiнансової звiтностi в цiлому та при формуваннi думки щодо неї, при
цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
1.Визнання доходу
Нами було класифiковано дане питання як високий ризик з точки зору сучасного i точного
визнання доходiв.
Нашi аудиторськi заходи включали тестування внутрiшнього контролю, пов'язаного з
визнанням доходу, нами проведено аналiтичнi процедури, спрямованi на аналiз структури

доходiв, дати їх визнання та розмiру. На додаток до цього ми провели аудиторськi заходи, що
включали порiвняння операцiй з продажiв, визнаних на межi фiнансової звiтностi, аналiз
надходжень пiсля 31.12.2018 року, iншу документацiю, пов'язану з визнанням доходiв, аналiз
облiкових записiв та перевiрку непогашеної дебiторської заборгованостi на кiнець звiтного
року та рахунок авансiв отриманих на кiнець звiтного року. Нашi заходи контролю не
виявили суттєвих розходжень щодо визнання товариством доходiв за звiтний рiк.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими
повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової
звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть" та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає
потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих
викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. При складаннi фiнансової звiтностi
управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Товариства продовжувати
свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що
стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть
дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, окрiм випадкiв, коли управлiнський
персонал або планує лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших
реальних альтернатив цьому. Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть
вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Товариства.

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не
мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора,
що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не
гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення,
коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони
можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї
фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та
професiйний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрiм того, ми:
? iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок
шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi
ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання
їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслiдок
шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може
включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi твердження або нехтування заходами
внутрiшнього контролю;
? отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки
аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо
ефективностi системи внутрiшнього контролю;
? оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових оцiнок
i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
? доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi
отриманих аудиторських доказiв, доходимо висновку, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо
подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Товариства продовжити

безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої
невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних
розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є
неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських
доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Тим не менш, майбутнi подiї або умови
можуть примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;
? оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями
iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що лежать в основi її
складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення;
" отримуємо прийнятнi аудиторськi докази в достатньому обсязi щодо фiнансової iнформацiї
суб'єктiв господарювання або господарської дiяльностi Товариства для висловлення думки
щодо фiнансової звiтностi.
Ми iнформуємо Наглядову Раду Товариства, про запланований обсяг та час проведення
аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв
внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо твердження вищому органу Товариства, що ми виконали вiдповiднi етичнi
вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б
об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це
застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

Роздiл "Звiт про iншi правовi та регуляторнi вимоги"
Вiдповiднiсть розмiру чистих активiв вимогам НКЦПФР.
Розрахунок вартостi чистих активiв проведено на пiдставi даних бухгалтерської звiтностi та
керуючись Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв
акцiонерних товариств, якi схваленi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку вiд 17.11.2004 р. № 485.
Розмiр чистих активiв Товариства станом на 31.12.2018 року складає
384037 тис.
грн. Статутний капiтал 57 400 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i
статутним капiталом становить 326 637 тис. грн.
За даними фiнансової звiтностi нерозподiлений прибуток Приватного акцiонерного товариства
"Концерн-Електрон" станом на 31.12.2018 року склав 31 828 тис. грн.
Аудитори констатують, що вартiсть чистих активiв Товариства бiльша вiд статутного капiталу
та, що вимоги ст.155 Цивiльного кодексу України Товариством, дотримано.
Статутом товариства передбачено формування за рахунок чистого прибутку, який
залишається в розпорядженнi товариства, резервного капiталу в розмiрi 15% статутного
капiталу. Станом на 31.12.2018 року резервний капiтал сформований в сумi 54252 тис.грн.,
тобто наявне перевищення мiнiмального розмiру резервного капiталу, яке може бути
спрямоване згiдно статуту у фонд дивiдендiв.
Неоплаченого капiталу нема. Частка держави в статутному фондi Товариства вiдсутня.
Статутний капiтал товариства.
Згiдно з чинною редакцiєю Статуту, затвердженого протоколом №29 Загальних зборiв
Публiчного акцiонерного товариства "Концерн-Електрон" вiд 21.04.2018 року, статутний
капiтал Товариства складає 57 400 000 грн. та подiлений на 16 400 000 простих iменних акцiй
номiнальною вартiстю 3,50 грн. Статутний капiтал сплачено повнiстю вiдповiдно до

встановлених термiнiв.
Акцiонерами Товариства, що володiють долею акцiй Товариства 5 i бiльше вiдсоткiв станом
на 31.12.18 та на дату звiту аудитора:
-Бубес Ю.Г. - кiлькiсть акцiй 918835 шт , частка в статутi 5.6%,
-Медведєв С.Б. - кiлькiсть акцiй 828 194 шт., частка в статутi 5.05%,
-ТОВ Дiалог Плюс" - кiлькiсть акцiй 1193 127 шт., частка в статутi 7.28%.
Дана iнформацiя пiдтверджена Iнформацiйною довiдкою №170799 вiд 30.01.19 станом на
01..01.2019 Нацiонального депозитарiю України та вiдповiддю Товариства вiд 09.04.19 року.
Пов'язанi особи товариства
Аудиторами проведено необхiднi процедури, що ефективнi для досягнення мети аудиту
операцiй з пов'язаними сторонами згiдно МСА 550 "Зв'язанi сторони". Результати виконаних
процедур вiдповiдно задокументованi i свiдчать, що, на нашу думку: мав мiсце належний
облiк i розкриття iдентифiкованих вiдносин та операцiй з пов'язаними сторонами вiдповiдно
до застосовної концептуальної основи фiнансової звiтностi; вплив вiдносин i операцiй мiж
пов'язаними сторонами не є таким, що не забезпечує достовiрне подання та не потребує
коригувань фiнансової звiтностi.
Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi
внаслiдок шахрайства.
При виконаннi завдання з аудиту у вiдповiдностi до МСА 240, отримано достатню
впевненiсть, що фiнансовi звiти в цiлому не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок
шахрайства.
Подiї пiсля дати балансу
Аудиторами проведено процедури вивчення та iдентифiкацiї подiй, що сталися в перiод мiж
31.12.2018 року та датою звiту аудитора.
Вiдповiдно до МСА 560 "Подальшi подiї" нами не виявлено пiдстав, що мали б привести до
коригування фiнансової звiтностi товариства внаслiдок подiй пiсля дати балансу.

Висловлення думки щодо подiй, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на
фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних
паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та
фондовий ринок"
Розкриваючи iнформацiю про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року що можуть
вплинути на фiнансовий та господарський стан емiтента та можуть призвести до значної змiни
вартостi його цiнних паперiв, визначених ч.1 ст. 41 ЗУ "Про цiннi папери та фондовий ринок"
вiд 23.02.2006 р. № 3480-IV аудитори протестували на вiдповiднiсть особливу iнформацiю
емiтента. До якої належать вiдомостi про: прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв
на суму, що перевищує 10 вiдсоткiв статутного капiталу; прийняття рiшення про попереднє
надання згоди на вчинення значних правочинiв, прийняття рiшення про надання згоди на
вчинення значних правочинiв або прийняття рiшення про надання згоди на вчинення
правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть; прийняття рiшення про викуп
власних акцiй; факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi; змiну складу
посадових осiб емiтента; змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв
голосуючих акцiй; рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв;
рiшення вищого органу емiтента про зменшення статутного капiталу; порушення
провадження у справi про вiдшкодування емiтенту збиткiв, завданих посадовою особою
такого емiтента; порушення справи про банкрутство емiтента, винесення ухвали про його

санацiю; рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтента.
Подiй, що можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до
значної змiни вартостi його цiнних паперiв, зазначених в ст. 41 "Особлива iнформацiя про
емiтента" Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", аудиторами не встановлено.

XVI. Твердження щодо річної інформації
Рiчна фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що
вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українi" , мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв,
фiнансовий стан , прибутки та збитки емiтента, а звiт керiвництва включає достовiрне та
об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi разом з
описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй
дiяльностi. Рiчний звiт Емiтента цiнних паперiв ппiдтверджений незалежним аудитором.

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

1
21.04.2018

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних НКЦПФР або
через особу, яка
провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від імені
учасників
фондового ринку
2
23.04.2018

18.05.2018
12.10.2018

21.05.2018
16.10.2018

Дата
виникнення
події

Вид інформації

3
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди
на вчинення значних правочинів
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

