


ЗВІТ ПРАВЛІННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ 

ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА У 2017 РОЦІ
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    Зусилля Правління Товариства у звітному році були спрямовані 

на подальший розвиток напрямку виробництва електротранспорту, 

вдосконалення якості виробів, оптимізацію ланцюгів поставок 

комплектації, локалізацію виробництва.

     Багато сил покладено на виправлення законодавчих перекосів у 

дотичних до діяльності Товариства нормативних актах. Так 

Президентом Товариства п. Бубесом Ю.Г. ініційовано відповідні 

пропозиції для розгляду Верховною Радою та Кабінетом Міністрів 

України, покликані усунути перешкоди у просуванні і реалізації 

вітчизняних високотехнологічних товарів. 

   Необхідно посилити підтримку національних виробників. Зва-

жаючи на те, що до ступеня локалізації складної продукції 

виробників-нерезидентів немає вимог, українські постачальники 

промислової продукції опиняються в нерівних умовах з такими 

компаніями. Це і держпідтримка з фондів регіонального розвитку, і 

скасування орендної плати за землю, і звільнення від дольової 

участі в розвитку місцевої інфраструктури, сплати імпортного мита 

при ввезенні обладнання та комплектуючих, тощо. Вітчизняні 

виробники при цьому жодних пільг та послаблень не отримують.

   Прийняття парламентом і урядом ініційованих "Електроном" 

рішень щодо визначення термінів авансових платежів без 

прив'язування до відповідного бюджетного року при публічних 

закупівлях для виробників трамваїв, тролейбусів, автобусів, 

електробусів та інших колісних транспортних засобів та щодо 

врахування тривалості виробничих циклів їх виготовлення стало 

надзвичайно потужним кроком у промисловій політиці держави.

       Завдяки прийнятому урядовому рішенню підприємства нарешті 
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- договір купівлі-продажу корпусу № 6а, що знаходиться за адресою: 
м.Львів, вул. Грабовського, 11;
- договори поруки, укладені ПрАТ "Концерн-Електрон", ФЛК "Електрон-
Лізинг", СП ТОВ "Сферос-Електрон" з ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" за 
кредитними операціями  ТОВ СП "Електронтранс";
- договір купівлі-продажу приміщень другого поверху адміністративно-
побутового корпусу за літ. "О-3", що знаходяться за адресою м. Мос-
тиська, Львівська область, вул. Полуботка, 5;
- договір купівлі-продажу 100% корпоративних прав належних ПрАТ 
"Концерн-Електрон" у Дочірньому підприємстві "Інститут суспільних 
технологій "Електрон" та припинення участі у цьому дочірньому 
підприємстві;
- договір купівлі-продажу ФЛК "Електрон-Лізинг" реальних часток (при-
міщень) в будинку № 29 по вул. Стороженка у м. Львові;
- договори іпотеки та договори про задоволення вимог іпотекодержателя  
на виробничий цех (блок А) літ. Б-5 та нежитлові приміщення 
адміністративного корпусу № 3 літ. М-5, що знаходяться за адресою: 
м.Львів, вул. О. Степанівни, 45, укладених ФЛК "Електрон-Лізинг" з ПАТ 
"ВіЕС Банк" за кредитними зобов’язаннями СП "Електронтранс".
     6. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.
Проект рішення:
    Враховуючи необхідність у 2018 році участі ПрАТ "Концерн-Електрон", 
його дочірніх підприємств та підприємств, в яких Товариство має істотну 
участь (надалі - Підприємства) у тендерах, конкурсах, торгах щодо 
закупівель продукції, що виробляється Підприємствами, надати згоду 
Президенту-Голові Правління Товариства, керівникам Підприємств за 
відповідними рішеннями Наглядової ради на вчинення Товариством і 
Підприємствами значних правочинів та попередньо схвалити ці 
правочини, якщо гранична сукупна ринкова вартість майна, робіт, послуг, 
що буде предметом кожного з таких правочинів, не перевищуватиме 1 
млрд. грн., а саме: укладення договорів (угод, контрактів) купівлі-продажу, 
поставки, підряду продукції (товарів, робіт, послуг), а також на укладення 
для їх виконання кредитних договорів, договорів банківських гарантій, 
позик, позичок, застави, іпотеки, поруки, тощо, які можуть укладатися 
протягом не більш одного року з дати прийняття цього рішення.

Голова Наглядової ради                                            В.О. Рибинок
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  Давньою, критичною проблемою є доступ вітчизняних 

товаровиробників реального сектору економіки до фінансових 

ресурсів. Пільгове кредитування відсутнє. Головним джерелом 

фінансування інновацій у виробництво залишаються власні кошти 

підприємств – держпідтримка склала в минулому році лише 1,9% від 

загального обсягу українських інвесторів, а на кредити виробникам 

промислової продукції припали мізерні 0,8%.   

   Високий розмір відсотків за кредитом в українських банках 

негативно позначається й на конкурентоспроможності товарів. 

   Окрема тема в контексті відновлення роботи промислового 

сектору економіки – діяльність державних монополій. Це − високі 

тарифи на електроенергію і газ для виробництва, здирництво у 

вигляді авансованої сплати підприємств до 7 числа кожного місяця 

зможуть налагодити належний технологічний цикл виготовлення 

такої складної продукції як пасажирський транспорт, збільшити 

завантаження виробничих потужностей, зменшити витрати на 

обслуговування та розміри банківських кредитів, знизити вартість 

виробничих затрат, що в підсумку економить бюджетні кошти, 

підвищує конкурентоспроможність вітчизняної продукції та 

допоможе вирішити проблему забезпечення українських міст 

сучасним пасажирським транспортом.

    Вагомою перешкодою у розвитку, з якою стикнулись підпри-

ємства Товариства, стала існуюча висока трудова міграція людей, 

зокрема до Польщі. З метою протидії прямим кадровим втратам 

підприємства концерну забезпечують наших працівників гідною 

офіційною зарплатою, яка в 1,5 рази перевищує середню зарплату в 

області, діє власна система підвищення кваліфікації кадрів, 

запроваджено додаткові умови соцпакету. Товариство є соціально 

відповідальним роботодавцем.
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     1. Про обрання лічильної комісії.
Проект рішення: 
     Обрати лічильну комісію у складі:
Голова комісії − Руденко Л.Ф.;
члени комісії: Бондаренко Н.М., Гуськова Ю.О., Матис В.С., Медведєва
Сиворотка Н.Я., Шаліна А.С.
   2. Звіт Правління про результати діяльності Товариства у 2017 
році, розподіл прибутку за 2017 р., затвердження розміру дивідендів 
по результатах роботи за 2017 р.
Проект рішення: 
    Затвердити звіт Правління про результати діяльності Товариства у 
2017 році.
     Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі:
− баланс Товариства та консолідований баланс станом на 31.12.2017 
року;
− звіт та консолідований звіт про фінансові результати діяльності 
Товариства за 2017 рік.
      Виплату дивідендів здійснити у розмірі не менше, ніж за минулий рік.
    Остаточний розмір дивідендів та порядок розподілу прибутку визна-
чити на Загальних зборах, враховуючи нароблені напрямки діяльності.
  3. Звіт і висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки 
діяльності Товариства у 2017 р.
Проект рішення:
      Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.
   4. Звіт про діяльність Наглядової ради в період між Загальними 
зборами.
 Проект рішення:
    Затвердити звіт про діяльність Наглядової ради в період між Загаль-
ними зборами.
     5. Про схвалення укладених Товариством значних правочинів.
Проект рішення: 
   Схвалити укладені Товариством значні правочини, договори, угоди, 
контракти згідно з переліком:

     

 

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ 

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

Н.Є.,
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за електроенергію. Де-факто монополістами стали також й 

комунальні підприємства та органи місцевого самоврядування, 

зокрема щодо встановлення розмірів земельного податку, який з 

року в рік зростає. 

    Серед позитивних моментів у звітному році можна відзначити 

поступове відновлення попиту на продукцію Товариства, наявність 

купівельної спроможності у потенційних замовників − міських рад та 

комунальних підприємств, а також загальне пожвавлення бізнесу в 

країні.

     Помітною подією звітного року стала участь Товариства у форумі 

екологічного транспорту, який проходив у Кам'янець-Подільському у 

листопаді 2017 р. Для участі в цьому заході електробус Електрон 

Е19101 відправився зі Львова до Кам'янця-Подільського своїм 

ходом, а це - майже 320 км. 

 Електрон Е19101 проде-

монстрували міській владі, 

після чого перший укра-

їнський електробус покатав 

гостей форуму та після всіх 

заходів відправився в 

зворотний шлях, який також 

пройшов без пригод. 

Електробус вже більше двох 

років активно експлуатується 

на 9-му маршруті м. Львова.   

Електробус "Електрон" на виставці

у Кам'янець-Подільському

    Значна частина обсягів СП "Електронтранс" у 2017 р. отримана 

завдяки реалізації 55-ти автобусів для АТП м. Львова. 

Низькопідлогові автобуси оснащуються дизельними двигунами 

Cummins потужністю 285 к.с., які відповідають стандарту Євро-5. Ав-
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- обрання посадових осіб Наглядової ради (заступника Голови, 

секретаря, членів комітетів) у зв'язку з обранням нового складу 

Ради.

    Всього за звітний період на засіданнях Ради розглянуто і прий-

нято відповідні рішення щодо 28 питань.

  У підсумковому рішенні Ради про результати діяльності 

Товариства у 2017 році зазначено таке:

- основні планові показники діяльності Товариства за обсягами 

доходу від реалізації продукції, робіт, послуг та прибутку виконані;

- досягнуто значного зростання цих показників в порівнянні з 

минулорічним періодом: за обсягами – на 19%, прибутку – в 2,6 

рази;

- переважною більшістю підприємств Товариства виконані планові 

завдання та забезпечено зростання обсягів і прибутків;

- планові завдання з інвестиційної діяльності виконані. Інвестиції в 

ремонт, придбання основних засобів та нематеріальних активів 

склали 40,7 млн. грн. На собівартість реалізованої продукції, робіт, 

послуг списано ремонт необоротних активів на суму 7,6 млн. грн., 

амортизацію − на суму 15,9 млн. грн.;

- схвалити дії і заходи, проведені Правлінням протягом звітного 

року, по забезпеченню обсягів реалізації продукції, робіт, послуг у 

2018 році;

- фінансовий стан Товариства оцінюється як стабільний і 

залишається на високому рівні;

- розміри грошових резервів достатні для продовження технічного 

переоснащення та виплати дивідендів за підсумками 2017 року в 

розмірі не нижче рівня попереднього року;

- пропонувати Загальним зборам акціонерів затвердити річний звіт 

Товариства за 2017 рік.



 

тис.Cгрн.
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тобусC пристосованийC дляC перевезенняC пасажирівC зC особливимиC

потребами:C так,C середніC дверіC обладнаніC пандусом,C якийC витримуєC

80C кг,C аC навпротиC створеноC спеціальнийC накопичувальнийC

майданчик.C ЗаC рахунокC пневматичноїC підвіскиC можливеC невеликеC

зниження,C нахилянняC вC сторонуC дверейC (kneeling)C −C дляC зручностіC

входуCтаCвиходуCпасажирів.

 

ТрамвайCOЕлектронOCпоCдорозі
уCм.CКиїв

C C C C УC травніC 2017C р.C СПC

OЕлектронтрансOC вигралоC

тендерC наC поставкуC 7-миC

трамваївC доCм.C Київ.CОднакC

авансC поC замовленнюC

надійшовC пізноC іC неC вC

повномуC обсязі,C такимC

чиномCрозпочатиCзакупівлюC

комплектаціїC таC виробництвоC сталоC можливоC лишеC уC вересні.C

ВиробничийCциклCдляCтрамваївCвCнормальнихCумовахCстановитьC 12C

місяців,C проте,C завдякиC домовленостямC керівництваC ТоваристваC ізC

постачальникамиC таC напруженійC праціC робітниківC підприємств,C

чотириCготовихCтрамваїCвжеCдоставленоCуCм.Київ,CдеCвониCпроходятьC

тестування.CЩеCтриCзнаходятьсяCнаCзаводіCтаCочікуютьCпоставкиCаг-

регатів.CВиконанняCдоговоруCбудеCзавершеноCуCвстановленіCстроки.

C ОбсягиC реалізаціїC продукціїC найбільшимиC підприємствамиC

ТоваристваCнаведеніCуCтаблиці.

2017Cр. 2016Cр.

СПCOЕлектронтрансO 295C935 259C393

СПCOСферос-ЕлектронO 91C668 61C016

НазваCпідприємства
ДохідCвідCреалізаціїC(безCПДВ)
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C C C CЗвітCпроCдіяльністьCНаглядовоїCрадиCскладенийCзаCперіодCзCдатиC

проведенняC минулихC ЗборівC акціонерівC ТоваристваC 22.04.2017C поC

датуCйогоCзатвердженняCнаCЗборахCакціонерівC21.04.2018.

CCCCCУCвідповідностіCдоCПоложенняCпроCНаглядовуCрадуCТоваристваCтаC

плануCроботиCРадиCпроведеноCчотириCплановихC засідання,CнаCякихC

розглянутіCіCприйнятіCрішенняCщодо:

-CпоточнихCпідсумківCдіяльностіCТоваристваCзаC1-йCквартал,C6Cмісяців,C

9CмісяцівCтаC2017CрікCвCцілому;

-CпідготовкиCдоCпроведенняCЗборівCакціонерівC21.04.2018;

-C затвердженняC консолідованихC планівC заC обсягамиC доходівC таC

прибуткуCнаC2018Cрік;

-CпорядкуCвиплатиCдивідендівCзаCпідсумкамиC2016CрокуCіCконтролюCзаC

їхCвиплатою.

C C C CПоCміріCвиникненняCнеобхідностіCприйняттяCрішеньCпоCпитаннях,C

якіC відносятьсяC доC компетенціїC НаглядовоїC ради,C проведеноC шістьC

позаплановихCзасіданьCщодо:

-CнаданняCзгодиCПравліннюCтаCдочірнімCпідприємствамCнаCздійсненняC

значнихCправочинівC(іпотеки,Cакредитивів,Cгарантій,Cпорук,Cкредитів),C

пов'язанихC зC виробництвомC трамваївC таC автобусів,C вC томуC числіC

затвердженняCоцінювачівCмайнаCтаCринковоїCйогоCвартості;

-C наданняC згодиC наC відчуженняC акціонерногоCмайна,C затвердженняC

оцінювачівCтаCринковоїCвартостіCтакогоCмайна;

-C реорганізаціїC ДПC OЕлектронМашOC таC наданняC згодиC наC участьC уC

акціонерномуCтовариствіCGREENCELECTRONC(РеспублікаCПольща);

-C збільшенняC кількісногоC складуC ПравлінняC доC дев'ятиC осібC таC

дообранняCчленівCПравління;

CC CC C

 

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 

В ПЕРІОД МІЖ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ
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частин.A СПA /Сферос-Електрон/A такожA готуєтьсяA доA ребрендингуA іA

плануєAвипускатиAпродукціюAзокремаAпідAбрендомAЕлектрон-Valeo.

A A A СПA /Сферос-Електрон/A уA звітномуA роціA розпочатоA побудовуA

технологічноїA лініїA серійногоA виробництваA теплообмінниківA серіїA

ТТР-120,A щоA єA результатомA багаторічноїA співпраціA зA компанієюA

Webasto.A НаA 2018A рікA запланованеA проектуванняA новогоA продуктуA

дляAринківAСхідноїAЄвропиAтаAАзіїA−AпідігрівачаAThermo-EAplus,AякийA

дозволитьAзменшитиAшкідливийAвпливAнаAнавколишнєAсередовище.

A УA 2016A роціA компаніяA

Spheros,A якаA єA співзас-

новникомA СПA /Сферос-

Електрон/,AувійшлаAдоAскладуA

компаніїA ValeoA −A відомогоA

французькогоA виробникаA іA

постачальникаAавтомобільнихA

комплектуючихAіAзапаснихAA

A A A A КонсолідованийA дохідA ТоваристваA :зA ПДВ;A заA звітнийA рікA склавA

майжеA600Aмлн.Aгрн.AНайбільшеAзростанняAдоходівA:1507;AдосягнутоA

СПA /Сферос-Електрон/.A ЯкA іA уA минулихA роках,A експортнаA складоваA

обсягівA реалізаціїA підприємстваA забезпечуєA уникненняA ризикуA

коливанняAвалютногоAкурсуAгривніAвідносноAосновнихAвалют.

ПідігрівачAThermoAAC/DCAвиробництваA
СПA/Сферос-Електрон/

ЗаводA/Полімер-Електрон/ 47A313 40A126

НВПA/Карат/ 16A927 12A871

ЗаводA/Електронпобутприлад/ 15A676 11A199

ТелевізійнийAзаводA/Електрон/ 6A312 5A558

ОКБA/Текон-Електрон/ 2A274 5A958
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A A

 

A A УA відповідностіA доA діючогоA законодавстваA проведеноA

документальнуA ревізіюA заA результатамиA фінансово-господарськоїA

діяльностіAПрАТA/Концерн-Електрон/AуA2017Aроці.

A A A AЗAвисновкамиAревізіїAознайомленіAНаглядоваAрадаAтаAПравлінняA

Товариства.A ДетальнийA звітA поA проведенійA ревізіїA будеA доведенийA

зборамAакціонерів.

A A A AУAзвітномуAперіодіAвеличинаAСтатутногоAкапіталуAТоваристваAнеA

зміниласьAіAскладаєA57A400A000Aгривень.

AAAAAНезміннийAпорядокAреєстраціїAтаAведенняAрахунківAакціонерів:

депозитарійA−AПАТA/НаціональнийAдепозитарійAУкраїни/A:м.AКиїв,Aвул.A

Грінченка,A3;,AкодAЄДРПОУA30370711;

депозитарнаAустанова-зберігачA :веденняAрахунківAакціонерів;A−AПАТA

АКБA/Львів/,AкодAЄДРПОУA09801564.

AAAAAОсновніAфінансово-економічніAпоказникиAнаступні:

−AчистийAконсолідованийAприбутокA−A34A168Aтис.Aгрн.;

−AдивідендиAвиплаченіAзаAрезультатамиA2016AрокуA−A15A475Aтис.Aгрн.;

−AуAкапітальніAінвестиціїAвкладеноA−A33A118Aтис.Aгрн.

−AсередньозваженаAзарплатаAштатнихAпрацівниківAA−A11A128Aгрн./міс.

AAAAAРевізійнаAкомісіяAпідтверджуєAвідповідністьAдіяльностіAТоваристваA

СтатутуA таA законодавствуA України,A достовірністьA фінансовоїA

звітності,A стабільнийA фінансовийA станA таA пропонуєA ЗагальнимA

зборамA акціонерівA затвердитиA балансA таA консолідованийA балансA

ПрАТA/Концерн-Електрон/AзаA2017AрікAвідповідноAвAсуміA375A473Aтис.A

грн.AтаA653A360Aтис.Aгрн.

ЗВІТ І ВИСНОВКИ

РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ЗА ПІДСУМКАМИ ПЕРЕВІРКИ

ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА У 2017 РОЦІ

ГоловаAревізійноїAкомісіїAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAМ.С.AКачмар

ФЛКA/Електрон-Лізинг/ 49A431 40A317
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    Сукупний дохід Товариства від лізингової діяльності за звітний рік 

склав 43,6 млн. грн., з яких 34,6 млн. грн. − обсяги від діяльності 

ФЛК "Електрон-Лізинг. Крім доходів по оренді ФЛК у звітному році 

збільшено доходи по філіях − підприємству "Енергосервіс-Електрон" 

та СТО "Електрон-Авто".

  Зростання доходів та прибутків заводу "Полімер-Електрон" в 

порівнянні з відповідним періодом минулого року відбулося 

найбільше  через збільшення реалізації пінополістирольних виробів, 

продукції інструментального виробництва, реалізації пластикових 

деталей для фірми "Євроголд", ТзОВ "Стандарт Парк", 

пластмасових ящиків та сидінь. Завдяки професійним якостям 

колективу значно покращено фінансове становище заводу, 

збільшено оборотні засоби, робочий капітал підприємства, рівень 

зарплат та амортизації.

    Науково-технічна діяльність НВП "Електрон-Карат" протягом 2017 

року була зосереджена, головним чином, на науково-дослідних та 

науково-технічних роботах, що виконувалися як в інтересах 

держави, так і на замовлення вітчизняних та закордонних 

замовників. Витрати на виконання робіт покривалися коштом 

державного бюджету, а також фінансувалися прямими 

двохсторонніми договорами і контрактами. Підприємство брало 

активну участь у наукових проектах, що виконувались за 

міждержавними програмами науково-технічного співробітництва з 

закордонними країнами. Так, за договорами з МОН у 2017 році було 

започатковано спільну НДР "Наноструктурована функціонально-

покращена халькогалогенідна склокераміка для прогресивних 

телекомунікаційних застосувань", що виконувалась за Програмою 

спільних дій між Україною та Францією в галузі науково-

технологічного співробітництва "Дніпро". Успішно завершено вико- 
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корення обороту та ритмічного забезпечення виробництва 

комплектацією. 

   Як і у минулому році, отримання нових замовлень на продукцію 

підприємства залежатиме від умов тендерів. Товариство на чолі з 

Президентом п. Бубесом Ю.Г. активно виступає проти закупівлі 

українськими містами, зокрема столицею, трамваїв без низького 

рівня підлоги. Повністю низькопідлоговий трамвай − це зручно 

насамперед для людей з дітьми, похилого віку, з обмеженими 

можливостями. Крім того це економічно вигідно. Збільшується до 

40-50% швидкість посадки і висадки пасажирів. Однак, тендерні 

умови часто прописують під ремонтні, модернізовані старі трамваї. 

Український споживач отримує фізично і морально застарілі 

продукти, від яких відмовляються у Європі. Так у Німеччині 

прийнято рішення до 2020 року позбутись усіх трамваїв, які не є 

повністю низькопідлоговими. Комплектування транспортної мережі 

сучасного міста застарілою технікою – шлях до консервування 

технологічної та урбаністичної відсталості.

    Основною перешкодою на шляху виходу продукції на зовнішній 

ринок залишається проблема сертифікації продукції − українські 

національні сертифікати не визнаються в Європі, у державі немає 

жодної атестованої в ЄС спеціалізованої лабораторії. Міністерство 

інфраструктури підтримало нашу пропозицію щодо приведення 

українських стандартів до вимог євронорм.

  Товариство планує продовжити співпрацю з навчальними 

закладами, брати участь у трансформації системи дуальної освіти, 

проводити навчання та підвищення кваліфікації працівників, 

організовувати навчально-виробничі практики студентів вищих та 

професійно-технічних закладів.

     

 

Президент-Голова Правління                                            Ю.Г. Бубес
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   Розроблена спеціалістами Телевізійного заводу нова 

мультиплексна система керування низьковольтними колами 

пасажирського транспорту впроваджена в 2017 році у 55-ти 

львівських автобусах та 7-ми київських п'ятисекційних трамваях. 

 Електронівська CAN-

система вперше поєднана з 

силовою електронікою 

польських партнерів. У 

виробничих планах 

Телевізійного заводу в 2018 

році передбачено забезпе-

чення продукції СП "Елект-

ронтранс" та заводу "Елект-

ронМаш"   низьковольтними

електронними системами, а також продовження робіт з подальшої 

модернізації електронних систем для транспорту та системи 

керування тяговими акумуляторними батареями електробуса.

    ОКБ "Текон-Електрон" зменшено дохід в порівнянні з 2016 р. 

через перенесення замовниками частини робіт на наступний рік. 

Наявні укладені контракти на конструкторські роботи проавансовано 

вже на початку 2018 р. на суму 6,7 млн. грн.

нання спільної україно-індійської розробки "Використання 

магнітооптичної взаємодії в епітаксійних плівках гранатів для 

квантового розподілу ключа".

    В 2017 році завод "Електронпобутприлад" продовжував розпо-

чату в минулих роках роботу з розширення асортименту двигунів та 

мотор-редукторів, комплектації для авто та електротранспорту 

виробництва СП "Електронтранс". Інвестиції були спрямоваі в 

освоєння принципово нового, більш потужного двигуна ДСМ 107, 

двигуна ДСМ 62 та мотор-редукторів на їх базі.

Автобус "Електрон" на маршруті 
в м. Львові

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ 
НА НАСТУПНИЙ РІК
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  Частка меншості відображає частину чистого прибутку, що 

припадає на долю партнерів у товариствах СП "Сферос-Електрон", 

СП "Електронтранс" та ТзОВ "Завод "Електронпобутприлад".

    Капітальні інвестиції (ремонт, придбання, НА, НКР) підприємств 

Товариства за 2017 рік у загальному склали 33 млн. грн. Найбільші 

суми вкладено у ремонт корпусів, систем опалення та приведення 

приміщень Товариства до належного стану. Силами ФЛК "Електрон-

Лізинг" влаштовано сучасну котельню та проведено опалювальну 

систему в корпусі В-Д − одному з найбільших виробничих корпусів 

Товариства.

  

 

   У наступному році продовжиться робота з підвищення якості 

транспортних засобів. Запроваджено проведення спільних нарад 

безпосередньо на підприємствах ЛКП "Львівелектротранс" з метою 

виявлення виробничих та експлуатаційних недоліків та 

забезпечення конкретних заходів з їх усунення. 

    Проводиться активна робота щодо виходу на нові ринки збуту. 

Створено польсько-українське підприємство з фінансуванням за 

рахунок єврогрантів. Ведеться підготовка до участі в тендерах на 

поставку трамваїв у Прибалтику, автобусів у Польщу, а також до 

участі в українських тендерах − трамваїв, автобусів, електробусів до 

м.м. Львів, Одеса, Київ, Дніпро та інших.

    СП "Електронтранс" визнано переможцем тендерних торгів на 

поставку 10 автобусів у м. Ужгород. Поставка запланована до 

серпня 2018 р.

  Проводяться перемовини щодо забезпечення фінансування 

проектів Товариства, зокрема щодо пільгового кредитування або 

передачі виробів у лізинг. Лізингова схема дозволить зменшити 

розрив між поставкою та отриманням коштів, що важливо для приc-
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   Фінансовий стан на кінець звітного року (баланс та консолідо-

ваний баланс Товариства) наведено у таблиці.

 тис. грн. 

Стаття 
Баланс 

Консолідований 

баланс 

на поч. на кін. на поч. на кін. 

Активи         

Необоротні активи 260 797 269 095 266 969 279 014 

Запаси 9 8 138 822 119 677 

Дебіторська заборгованість 56 694 62 317 88 666 102 076 

Грошові кошти 48 111 44 053 104 590 152 470 

Інші оборотні активи - - 108 123 

Усього активів 365 611 375 473 599 155 653 360 

Пасиви         

Зареєстрований капітал 57 400 57 400 57 400 57 400 

Додатковий та вилучений 

капітал  
240 572 240 563 216 169 216 160 

Резервний капітал 37 887 35 642 42 767 41 315 

Нерозподілений прибуток 13 230 34 168 32 753 52 898 

Неконтрольована частка - - -1 306 2 496 

Кредити банків  - - 32 315 72 432 

Інші зобов'язання 16 522 7 700 219 057 210 659 

Усього пасивів 365 611 375 473 599 155 653 360 

 
    У звітному році підприємствами концерну сплачено 73 млн. грн. 

податків та зборів, зокрема ПДВ − 18 млн. грн., податку на прибуток 

− 8 млн. грн., податку на дохід та військового збору − 20 млн. грн., 

єдиного соціального внеску − 20 млн. грн.
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    Фінансовий результат Товариства за 2017 р. склав 34 168 тис. 

грн. Значний внесок у формування консолідованого прибутку 

внесено СП "Сферос-Електрон", СП "Електронтранс" та 

материнським підприємством. У звітному році отримано дохід від 

продажу корпоративних прав ДП "Інститут суспільних технологій 

"Електрон" у розмірі 30 млн. грн.

    Звіт про фінансові результати Товариства за 2017 р. та 

консолідований звіт про фінансові результати наведено у таблиці.

    тис. грн.  

 

Стаття 
Звіт про 
фінансові 
результати 

 

Чистий дохід від реалізації продукції 

(товарів робіт, послуг) 
387 505 678 

Собівартість реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг) 
-417 -404 825 

Інші операційні доходи та витрати 4 986 10 728 

Адміністративні витрати та витрати збуту -20 674 -86 823 

Інші доходи та витрати 29 024 28 850 

Фінансові доходи та витрати 391 -5 682 

Доходи (втрати) від участі в капіталі 20 841 - 

Фінансові результати до оподаткування 34 538 47 926 

Податок на прибуток -370 -7 911 

Частка меншості - -5 847 

Чистий прибуток 34 168 34 168 

Чистий прибуток на одну просту акцію, 

грн. 
2,08 2,08 

Консолідо-
ваний звіт 
про фін-
результати
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   Фінансовий стан на кінець звітного року (баланс та консолідо-

ваний баланс Товариства) наведено у таблиці.

 тис. грн. 

Стаття 
Баланс 

Консолідований 

баланс 

на поч. на кін. на поч. на кін. 

Активи         

Необоротні активи 260 797 269 095 266 969 279 014 

Запаси 9 8 138 822 119 677 

Дебіторська заборгованість 56 694 62 317 88 666 102 076 

Грошові кошти 48 111 44 053 104 590 152 470 

Інші оборотні активи - - 108 123 

Усього активів 365 611 375 473 599 155 653 360 

Пасиви         

Зареєстрований капітал 57 400 57 400 57 400 57 400 

Додатковий та вилучений 

капітал  
240 572 240 563 216 169 216 160 

Резервний капітал 37 887 35 642 42 767 41 315 

Нерозподілений прибуток 13 230 34 168 32 753 52 898 

Неконтрольована частка - - -1 306 2 496 

Кредити банків  - - 32 315 72 432 

Інші зобов'язання 16 522 7 700 219 057 210 659 

Усього пасивів 365 611 375 473 599 155 653 360 

 
    У звітному році підприємствами концерну сплачено 73 млн. грн. 

податків та зборів, зокрема ПДВ − 18 млн. грн., податку на прибуток 

− 8 млн. грн., податку на дохід та військового збору − 20 млн. грн., 

єдиного соціального внеску − 20 млн. грн.

9

    Фінансовий результат Товариства за 2017 р. склав 34 168 тис. 

грн. Значний внесок у формування консолідованого прибутку 

внесено СП "Сферос-Електрон", СП "Електронтранс" та 

материнським підприємством. У звітному році отримано дохід від 

продажу корпоративних прав ДП "Інститут суспільних технологій 

"Електрон" у розмірі 30 млн. грн.

    Звіт про фінансові результати Товариства за 2017 р. та 

консолідований звіт про фінансові результати наведено у таблиці.

    тис. грн.  

 

Стаття 
Звіт про 
фінансові 
результати 

 

Чистий дохід від реалізації продукції 

(товарів робіт, послуг) 
387 505 678 

Собівартість реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг) 
-417 -404 825 

Інші операційні доходи та витрати 4 986 10 728 

Адміністративні витрати та витрати збуту -20 674 -86 823 

Інші доходи та витрати 29 024 28 850 

Фінансові доходи та витрати 391 -5 682 

Доходи (втрати) від участі в капіталі 20 841 - 

Фінансові результати до оподаткування 34 538 47 926 

Податок на прибуток -370 -7 911 

Частка меншості - -5 847 

Чистий прибуток 34 168 34 168 

Чистий прибуток на одну просту акцію, 

грн. 
2,08 2,08 

Консолідо-
ваний звіт 
про фін-
результати
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   Розроблена спеціалістами Телевізійного заводу нова 

мультиплексна система керування низьковольтними колами 

пасажирського транспорту впроваджена в 2017 році у 55-ти 

львівських автобусах та 7-ми київських п'ятисекційних трамваях. 

 Електронівська CAN-

система вперше поєднана з 

силовою електронікою 

польських партнерів. У 

виробничих планах 

Телевізійного заводу в 2018 

році передбачено забезпе-

чення продукції СП "Елект-

ронтранс" та заводу "Елект-

ронМаш"   низьковольтними

електронними системами, а також продовження робіт з подальшої 

модернізації електронних систем для транспорту та системи 

керування тяговими акумуляторними батареями електробуса.

    ОКБ "Текон-Електрон" зменшено дохід в порівнянні з 2016 р. 

через перенесення замовниками частини робіт на наступний рік. 

Наявні укладені контракти на конструкторські роботи проавансовано 

вже на початку 2018 р. на суму 6,7 млн. грн.

нання спільної україно-індійської розробки "Використання 

магнітооптичної взаємодії в епітаксійних плівках гранатів для 

квантового розподілу ключа".

    В 2017 році завод "Електронпобутприлад" продовжував розпо-

чату в минулих роках роботу з розширення асортименту двигунів та 

мотор-редукторів, комплектації для авто та електротранспорту 

виробництва СП "Електронтранс". Інвестиції були спрямоваі в 

освоєння принципово нового, більш потужного двигуна ДСМ 107, 

двигуна ДСМ 62 та мотор-редукторів на їх базі.

Автобус "Електрон" на маршруті 
в м. Львові

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ 
НА НАСТУПНИЙ РІК
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  Частка меншості відображає частину чистого прибутку, що 

припадає на долю партнерів у товариствах СП "Сферос-Електрон", 

СП "Електронтранс" та ТзОВ "Завод "Електронпобутприлад".

    Капітальні інвестиції (ремонт, придбання, НА, НКР) підприємств 

Товариства за 2017 рік у загальному склали 33 млн. грн. Найбільші 

суми вкладено у ремонт корпусів, систем опалення та приведення 

приміщень Товариства до належного стану. Силами ФЛК "Електрон-

Лізинг" влаштовано сучасну котельню та проведено опалювальну 

систему в корпусі В-Д − одному з найбільших виробничих корпусів 

Товариства.

  

 

   У наступному році продовжиться робота з підвищення якості 

транспортних засобів. Запроваджено проведення спільних нарад 

безпосередньо на підприємствах ЛКП "Львівелектротранс" з метою 

виявлення виробничих та експлуатаційних недоліків та 

забезпечення конкретних заходів з їх усунення. 

    Проводиться активна робота щодо виходу на нові ринки збуту. 

Створено польсько-українське підприємство з фінансуванням за 

рахунок єврогрантів. Ведеться підготовка до участі в тендерах на 

поставку трамваїв у Прибалтику, автобусів у Польщу, а також до 

участі в українських тендерах − трамваїв, автобусів, електробусів до 

м.м. Львів, Одеса, Київ, Дніпро та інших.

    СП "Електронтранс" визнано переможцем тендерних торгів на 

поставку 10 автобусів у м. Ужгород. Поставка запланована до 

серпня 2018 р.

  Проводяться перемовини щодо забезпечення фінансування 

проектів Товариства, зокрема щодо пільгового кредитування або 

передачі виробів у лізинг. Лізингова схема дозволить зменшити 

розрив між поставкою та отриманням коштів, що важливо для приc-
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    Сукупний дохід Товариства від лізингової діяльності за звітний рік 

склав 43,6 млн. грн., з яких 34,6 млн. грн. − обсяги від діяльності 

ФЛК "Електрон-Лізинг. Крім доходів по оренді ФЛК у звітному році 

збільшено доходи по філіях − підприємству "Енергосервіс-Електрон" 

та СТО "Електрон-Авто".

  Зростання доходів та прибутків заводу "Полімер-Електрон" в 

порівнянні з відповідним періодом минулого року відбулося 

найбільше  через збільшення реалізації пінополістирольних виробів, 

продукції інструментального виробництва, реалізації пластикових 

деталей для фірми "Євроголд", ТзОВ "Стандарт Парк", 

пластмасових ящиків та сидінь. Завдяки професійним якостям 

колективу значно покращено фінансове становище заводу, 

збільшено оборотні засоби, робочий капітал підприємства, рівень 

зарплат та амортизації.

    Науково-технічна діяльність НВП "Електрон-Карат" протягом 2017 

року була зосереджена, головним чином, на науково-дослідних та 

науково-технічних роботах, що виконувалися як в інтересах 

держави, так і на замовлення вітчизняних та закордонних 

замовників. Витрати на виконання робіт покривалися коштом 

державного бюджету, а також фінансувалися прямими 

двохсторонніми договорами і контрактами. Підприємство брало 

активну участь у наукових проектах, що виконувались за 

міждержавними програмами науково-технічного співробітництва з 

закордонними країнами. Так, за договорами з МОН у 2017 році було 

започатковано спільну НДР "Наноструктурована функціонально-

покращена халькогалогенідна склокераміка для прогресивних 

телекомунікаційних застосувань", що виконувалась за Програмою 

спільних дій між Україною та Францією в галузі науково-

технологічного співробітництва "Дніпро". Успішно завершено вико- 
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корення обороту та ритмічного забезпечення виробництва 

комплектацією. 

   Як і у минулому році, отримання нових замовлень на продукцію 

підприємства залежатиме від умов тендерів. Товариство на чолі з 

Президентом п. Бубесом Ю.Г. активно виступає проти закупівлі 

українськими містами, зокрема столицею, трамваїв без низького 

рівня підлоги. Повністю низькопідлоговий трамвай − це зручно 

насамперед для людей з дітьми, похилого віку, з обмеженими 

можливостями. Крім того це економічно вигідно. Збільшується до 

40-50% швидкість посадки і висадки пасажирів. Однак, тендерні 

умови часто прописують під ремонтні, модернізовані старі трамваї. 

Український споживач отримує фізично і морально застарілі 

продукти, від яких відмовляються у Європі. Так у Німеччині 

прийнято рішення до 2020 року позбутись усіх трамваїв, які не є 

повністю низькопідлоговими. Комплектування транспортної мережі 

сучасного міста застарілою технікою – шлях до консервування 

технологічної та урбаністичної відсталості.

    Основною перешкодою на шляху виходу продукції на зовнішній 

ринок залишається проблема сертифікації продукції − українські 

національні сертифікати не визнаються в Європі, у державі немає 

жодної атестованої в ЄС спеціалізованої лабораторії. Міністерство 

інфраструктури підтримало нашу пропозицію щодо приведення 

українських стандартів до вимог євронорм.

  Товариство планує продовжити співпрацю з навчальними 

закладами, брати участь у трансформації системи дуальної освіти, 

проводити навчання та підвищення кваліфікації працівників, 

організовувати навчально-виробничі практики студентів вищих та 

професійно-технічних закладів.

     

 

Президент-Голова Правління                                            Ю.Г. Бубес
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частин.A СПA /Сферос-Електрон/A такожA готуєтьсяA доA ребрендингуA іA

плануєAвипускатиAпродукціюAзокремаAпідAбрендомAЕлектрон-Valeo.

A A A СПA /Сферос-Електрон/A уA звітномуA роціA розпочатоA побудовуA

технологічноїA лініїA серійногоA виробництваA теплообмінниківA серіїA

ТТР-120,A щоA єA результатомA багаторічноїA співпраціA зA компанієюA

Webasto.A НаA 2018A рікA запланованеA проектуванняA новогоA продуктуA

дляAринківAСхідноїAЄвропиAтаAАзіїA−AпідігрівачаAThermo-EAplus,AякийA

дозволитьAзменшитиAшкідливийAвпливAнаAнавколишнєAсередовище.

A УA 2016A роціA компаніяA

Spheros,A якаA єA співзас-

новникомA СПA /Сферос-

Електрон/,AувійшлаAдоAскладуA

компаніїA ValeoA −A відомогоA

французькогоA виробникаA іA

постачальникаAавтомобільнихA

комплектуючихAіAзапаснихAA

A A A A КонсолідованийA дохідA ТоваристваA :зA ПДВ;A заA звітнийA рікA склавA

майжеA600Aмлн.Aгрн.AНайбільшеAзростанняAдоходівA:1507;AдосягнутоA

СПA /Сферос-Електрон/.A ЯкA іA уA минулихA роках,A експортнаA складоваA

обсягівA реалізаціїA підприємстваA забезпечуєA уникненняA ризикуA

коливанняAвалютногоAкурсуAгривніAвідносноAосновнихAвалют.

ПідігрівачAThermoAAC/DCAвиробництваA
СПA/Сферос-Електрон/

ЗаводA/Полімер-Електрон/ 47A313 40A126

НВПA/Карат/ 16A927 12A871

ЗаводA/Електронпобутприлад/ 15A676 11A199

ТелевізійнийAзаводA/Електрон/ 6A312 5A558

ОКБA/Текон-Електрон/ 2A274 5A958
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A A

 

A A УA відповідностіA доA діючогоA законодавстваA проведеноA

документальнуA ревізіюA заA результатамиA фінансово-господарськоїA

діяльностіAПрАТA/Концерн-Електрон/AуA2017Aроці.

A A A AЗAвисновкамиAревізіїAознайомленіAНаглядоваAрадаAтаAПравлінняA

Товариства.A ДетальнийA звітA поA проведенійA ревізіїA будеA доведенийA

зборамAакціонерів.

A A A AУAзвітномуAперіодіAвеличинаAСтатутногоAкапіталуAТоваристваAнеA

зміниласьAіAскладаєA57A400A000Aгривень.

AAAAAНезміннийAпорядокAреєстраціїAтаAведенняAрахунківAакціонерів:

депозитарійA−AПАТA/НаціональнийAдепозитарійAУкраїни/A:м.AКиїв,Aвул.A

Грінченка,A3;,AкодAЄДРПОУA30370711;

депозитарнаAустанова-зберігачA :веденняAрахунківAакціонерів;A−AПАТA

АКБA/Львів/,AкодAЄДРПОУA09801564.

AAAAAОсновніAфінансово-економічніAпоказникиAнаступні:

−AчистийAконсолідованийAприбутокA−A34A168Aтис.Aгрн.;

−AдивідендиAвиплаченіAзаAрезультатамиA2016AрокуA−A15A475Aтис.Aгрн.;

−AуAкапітальніAінвестиціїAвкладеноA−A33A118Aтис.Aгрн.

−AсередньозваженаAзарплатаAштатнихAпрацівниківAA−A11A128Aгрн./міс.

AAAAAРевізійнаAкомісіяAпідтверджуєAвідповідністьAдіяльностіAТоваристваA

СтатутуA таA законодавствуA України,A достовірністьA фінансовоїA

звітності,A стабільнийA фінансовийA станA таA пропонуєA ЗагальнимA

зборамA акціонерівA затвердитиA балансA таA консолідованийA балансA

ПрАТA/Концерн-Електрон/AзаA2017AрікAвідповідноAвAсуміA375A473Aтис.A

грн.AтаA653A360Aтис.Aгрн.

ЗВІТ І ВИСНОВКИ

РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ЗА ПІДСУМКАМИ ПЕРЕВІРКИ

ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА У 2017 РОЦІ

ГоловаAревізійноїAкомісіїAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAМ.С.AКачмар

ФЛКA/Електрон-Лізинг/ 49A431 40A317



 

тис.Cгрн.
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тобусC пристосованийC дляC перевезенняC пасажирівC зC особливимиC

потребами:C так,C середніC дверіC обладнаніC пандусом,C якийC витримуєC

80C кг,C аC навпротиC створеноC спеціальнийC накопичувальнийC

майданчик.C ЗаC рахунокC пневматичноїC підвіскиC можливеC невеликеC

зниження,C нахилянняC вC сторонуC дверейC (kneeling)C −C дляC зручностіC

входуCтаCвиходуCпасажирів.

 

ТрамвайCOЕлектронOCпоCдорозі
уCм.CКиїв

C C C C УC травніC 2017C р.C СПC

OЕлектронтрансOC вигралоC

тендерC наC поставкуC 7-миC

трамваївC доCм.C Київ.CОднакC

авансC поC замовленнюC

надійшовC пізноC іC неC вC

повномуC обсязі,C такимC

чиномCрозпочатиCзакупівлюC

комплектаціїC таC виробництвоC сталоC можливоC лишеC уC вересні.C

ВиробничийCциклCдляCтрамваївCвCнормальнихCумовахCстановитьC 12C

місяців,C проте,C завдякиC домовленостямC керівництваC ТоваристваC ізC

постачальникамиC таC напруженійC праціC робітниківC підприємств,C

чотириCготовихCтрамваїCвжеCдоставленоCуCм.Київ,CдеCвониCпроходятьC

тестування.CЩеCтриCзнаходятьсяCнаCзаводіCтаCочікуютьCпоставкиCаг-

регатів.CВиконанняCдоговоруCбудеCзавершеноCуCвстановленіCстроки.

C ОбсягиC реалізаціїC продукціїC найбільшимиC підприємствамиC

ТоваристваCнаведеніCуCтаблиці.

2017Cр. 2016Cр.

СПCOЕлектронтрансO 295C935 259C393

СПCOСферос-ЕлектронO 91C668 61C016

НазваCпідприємства
ДохідCвідCреалізаціїC(безCПДВ)
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C C C CЗвітCпроCдіяльністьCНаглядовоїCрадиCскладенийCзаCперіодCзCдатиC

проведенняC минулихC ЗборівC акціонерівC ТоваристваC 22.04.2017C поC

датуCйогоCзатвердженняCнаCЗборахCакціонерівC21.04.2018.

CCCCCУCвідповідностіCдоCПоложенняCпроCНаглядовуCрадуCТоваристваCтаC

плануCроботиCРадиCпроведеноCчотириCплановихC засідання,CнаCякихC

розглянутіCіCприйнятіCрішенняCщодо:

-CпоточнихCпідсумківCдіяльностіCТоваристваCзаC1-йCквартал,C6Cмісяців,C

9CмісяцівCтаC2017CрікCвCцілому;

-CпідготовкиCдоCпроведенняCЗборівCакціонерівC21.04.2018;

-C затвердженняC консолідованихC планівC заC обсягамиC доходівC таC

прибуткуCнаC2018Cрік;

-CпорядкуCвиплатиCдивідендівCзаCпідсумкамиC2016CрокуCіCконтролюCзаC

їхCвиплатою.

C C C CПоCміріCвиникненняCнеобхідностіCприйняттяCрішеньCпоCпитаннях,C

якіC відносятьсяC доC компетенціїC НаглядовоїC ради,C проведеноC шістьC

позаплановихCзасіданьCщодо:

-CнаданняCзгодиCПравліннюCтаCдочірнімCпідприємствамCнаCздійсненняC

значнихCправочинівC(іпотеки,Cакредитивів,Cгарантій,Cпорук,Cкредитів),C

пов'язанихC зC виробництвомC трамваївC таC автобусів,C вC томуC числіC

затвердженняCоцінювачівCмайнаCтаCринковоїCйогоCвартості;

-C наданняC згодиC наC відчуженняC акціонерногоCмайна,C затвердженняC

оцінювачівCтаCринковоїCвартостіCтакогоCмайна;

-C реорганізаціїC ДПC OЕлектронМашOC таC наданняC згодиC наC участьC уC

акціонерномуCтовариствіCGREENCELECTRONC(РеспублікаCПольща);

-C збільшенняC кількісногоC складуC ПравлінняC доC дев'ятиC осібC таC

дообранняCчленівCПравління;

CC CC C

 

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 

В ПЕРІОД МІЖ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ
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за електроенергію. Де-факто монополістами стали також й 

комунальні підприємства та органи місцевого самоврядування, 

зокрема щодо встановлення розмірів земельного податку, який з 

року в рік зростає. 

    Серед позитивних моментів у звітному році можна відзначити 

поступове відновлення попиту на продукцію Товариства, наявність 

купівельної спроможності у потенційних замовників − міських рад та 

комунальних підприємств, а також загальне пожвавлення бізнесу в 

країні.

     Помітною подією звітного року стала участь Товариства у форумі 

екологічного транспорту, який проходив у Кам'янець-Подільському у 

листопаді 2017 р. Для участі в цьому заході електробус Електрон 

Е19101 відправився зі Львова до Кам'янця-Подільського своїм 

ходом, а це - майже 320 км. 

 Електрон Е19101 проде-

монстрували міській владі, 

після чого перший укра-

їнський електробус покатав 

гостей форуму та після всіх 

заходів відправився в 

зворотний шлях, який також 

пройшов без пригод. 

Електробус вже більше двох 

років активно експлуатується 

на 9-му маршруті м. Львова.   

Електробус "Електрон" на виставці

у Кам'янець-Подільському

    Значна частина обсягів СП "Електронтранс" у 2017 р. отримана 

завдяки реалізації 55-ти автобусів для АТП м. Львова. 

Низькопідлогові автобуси оснащуються дизельними двигунами 

Cummins потужністю 285 к.с., які відповідають стандарту Євро-5. Ав-
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- обрання посадових осіб Наглядової ради (заступника Голови, 

секретаря, членів комітетів) у зв'язку з обранням нового складу 

Ради.

    Всього за звітний період на засіданнях Ради розглянуто і прий-

нято відповідні рішення щодо 28 питань.

  У підсумковому рішенні Ради про результати діяльності 

Товариства у 2017 році зазначено таке:

- основні планові показники діяльності Товариства за обсягами 

доходу від реалізації продукції, робіт, послуг та прибутку виконані;

- досягнуто значного зростання цих показників в порівнянні з 

минулорічним періодом: за обсягами – на 19%, прибутку – в 2,6 

рази;

- переважною більшістю підприємств Товариства виконані планові 

завдання та забезпечено зростання обсягів і прибутків;

- планові завдання з інвестиційної діяльності виконані. Інвестиції в 

ремонт, придбання основних засобів та нематеріальних активів 

склали 40,7 млн. грн. На собівартість реалізованої продукції, робіт, 

послуг списано ремонт необоротних активів на суму 7,6 млн. грн., 

амортизацію − на суму 15,9 млн. грн.;

- схвалити дії і заходи, проведені Правлінням протягом звітного 

року, по забезпеченню обсягів реалізації продукції, робіт, послуг у 

2018 році;

- фінансовий стан Товариства оцінюється як стабільний і 

залишається на високому рівні;

- розміри грошових резервів достатні для продовження технічного 

переоснащення та виплати дивідендів за підсумками 2017 року в 

розмірі не нижче рівня попереднього року;

- пропонувати Загальним зборам акціонерів затвердити річний звіт 

Товариства за 2017 рік.



 

2

  Давньою, критичною проблемою є доступ вітчизняних 

товаровиробників реального сектору економіки до фінансових 

ресурсів. Пільгове кредитування відсутнє. Головним джерелом 

фінансування інновацій у виробництво залишаються власні кошти 

підприємств – держпідтримка склала в минулому році лише 1,9% від 

загального обсягу українських інвесторів, а на кредити виробникам 

промислової продукції припали мізерні 0,8%.   

   Високий розмір відсотків за кредитом в українських банках 

негативно позначається й на конкурентоспроможності товарів. 

   Окрема тема в контексті відновлення роботи промислового 

сектору економіки – діяльність державних монополій. Це − високі 

тарифи на електроенергію і газ для виробництва, здирництво у 

вигляді авансованої сплати підприємств до 7 числа кожного місяця 

зможуть налагодити належний технологічний цикл виготовлення 

такої складної продукції як пасажирський транспорт, збільшити 

завантаження виробничих потужностей, зменшити витрати на 

обслуговування та розміри банківських кредитів, знизити вартість 

виробничих затрат, що в підсумку економить бюджетні кошти, 

підвищує конкурентоспроможність вітчизняної продукції та 

допоможе вирішити проблему забезпечення українських міст 

сучасним пасажирським транспортом.

    Вагомою перешкодою у розвитку, з якою стикнулись підпри-

ємства Товариства, стала існуюча висока трудова міграція людей, 

зокрема до Польщі. З метою протидії прямим кадровим втратам 

підприємства концерну забезпечують наших працівників гідною 

офіційною зарплатою, яка в 1,5 рази перевищує середню зарплату в 

області, діє власна система підвищення кваліфікації кадрів, 

запроваджено додаткові умови соцпакету. Товариство є соціально 

відповідальним роботодавцем.

 

 

15

     1. Про обрання лічильної комісії.
Проект рішення: 
     Обрати лічильну комісію у складі:
Голова комісії − Руденко Л.Ф.;
члени комісії: Бондаренко Н.М., Гуськова Ю.О., Матис В.С., Медведєва
Сиворотка Н.Я., Шаліна А.С.
   2. Звіт Правління про результати діяльності Товариства у 2017 
році, розподіл прибутку за 2017 р., затвердження розміру дивідендів 
по результатах роботи за 2017 р.
Проект рішення: 
    Затвердити звіт Правління про результати діяльності Товариства у 
2017 році.
     Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі:
− баланс Товариства та консолідований баланс станом на 31.12.2017 
року;
− звіт та консолідований звіт про фінансові результати діяльності 
Товариства за 2017 рік.
      Виплату дивідендів здійснити у розмірі не менше, ніж за минулий рік.
    Остаточний розмір дивідендів та порядок розподілу прибутку визна-
чити на Загальних зборах, враховуючи нароблені напрямки діяльності.
  3. Звіт і висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки 
діяльності Товариства у 2017 р.
Проект рішення:
      Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.
   4. Звіт про діяльність Наглядової ради в період між Загальними 
зборами.
 Проект рішення:
    Затвердити звіт про діяльність Наглядової ради в період між Загаль-
ними зборами.
     5. Про схвалення укладених Товариством значних правочинів.
Проект рішення: 
   Схвалити укладені Товариством значні правочини, договори, угоди, 
контракти згідно з переліком:

     

 

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ 

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

Н.Є.,



ЗВІТ ПРАВЛІННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ 

ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА У 2017 РОЦІ

1

    Зусилля Правління Товариства у звітному році були спрямовані 

на подальший розвиток напрямку виробництва електротранспорту, 

вдосконалення якості виробів, оптимізацію ланцюгів поставок 

комплектації, локалізацію виробництва.

     Багато сил покладено на виправлення законодавчих перекосів у 

дотичних до діяльності Товариства нормативних актах. Так 

Президентом Товариства п. Бубесом Ю.Г. ініційовано відповідні 

пропозиції для розгляду Верховною Радою та Кабінетом Міністрів 

України, покликані усунути перешкоди у просуванні і реалізації 

вітчизняних високотехнологічних товарів. 

   Необхідно посилити підтримку національних виробників. Зва-

жаючи на те, що до ступеня локалізації складної продукції 

виробників-нерезидентів немає вимог, українські постачальники 

промислової продукції опиняються в нерівних умовах з такими 

компаніями. Це і держпідтримка з фондів регіонального розвитку, і 

скасування орендної плати за землю, і звільнення від дольової 

участі в розвитку місцевої інфраструктури, сплати імпортного мита 

при ввезенні обладнання та комплектуючих, тощо. Вітчизняні 

виробники при цьому жодних пільг та послаблень не отримують.

   Прийняття парламентом і урядом ініційованих "Електроном" 

рішень щодо визначення термінів авансових платежів без 

прив'язування до відповідного бюджетного року при публічних 

закупівлях для виробників трамваїв, тролейбусів, автобусів, 

електробусів та інших колісних транспортних засобів та щодо 

врахування тривалості виробничих циклів їх виготовлення стало 

надзвичайно потужним кроком у промисловій політиці держави.

       Завдяки прийнятому урядовому рішенню підприємства нарешті 
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- договір купівлі-продажу корпусу № 6а, що знаходиться за адресою: 
м.Львів, вул. Грабовського, 11;
- договори поруки, укладені ПрАТ "Концерн-Електрон", ФЛК "Електрон-
Лізинг", СП ТОВ "Сферос-Електрон" з ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" за 
кредитними операціями  ТОВ СП "Електронтранс";
- договір купівлі-продажу приміщень другого поверху адміністративно-
побутового корпусу за літ. "О-3", що знаходяться за адресою м. Мос-
тиська, Львівська область, вул. Полуботка, 5;
- договір купівлі-продажу 100% корпоративних прав належних ПрАТ 
"Концерн-Електрон" у Дочірньому підприємстві "Інститут суспільних 
технологій "Електрон" та припинення участі у цьому дочірньому 
підприємстві;
- договір купівлі-продажу ФЛК "Електрон-Лізинг" реальних часток (при-
міщень) в будинку № 29 по вул. Стороженка у м. Львові;
- договори іпотеки та договори про задоволення вимог іпотекодержателя  
на виробничий цех (блок А) літ. Б-5 та нежитлові приміщення 
адміністративного корпусу № 3 літ. М-5, що знаходяться за адресою: 
м.Львів, вул. О. Степанівни, 45, укладених ФЛК "Електрон-Лізинг" з ПАТ 
"ВіЕС Банк" за кредитними зобов’язаннями СП "Електронтранс".
     6. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.
Проект рішення:
    Враховуючи необхідність у 2018 році участі ПрАТ "Концерн-Електрон", 
його дочірніх підприємств та підприємств, в яких Товариство має істотну 
участь (надалі - Підприємства) у тендерах, конкурсах, торгах щодо 
закупівель продукції, що виробляється Підприємствами, надати згоду 
Президенту-Голові Правління Товариства, керівникам Підприємств за 
відповідними рішеннями Наглядової ради на вчинення Товариством і 
Підприємствами значних правочинів та попередньо схвалити ці 
правочини, якщо гранична сукупна ринкова вартість майна, робіт, послуг, 
що буде предметом кожного з таких правочинів, не перевищуватиме 1 
млрд. грн., а саме: укладення договорів (угод, контрактів) купівлі-продажу, 
поставки, підряду продукції (товарів, робіт, послуг), а також на укладення 
для їх виконання кредитних договорів, договорів банківських гарантій, 
позик, позичок, застави, іпотеки, поруки, тощо, які можуть укладатися 
протягом не більш одного року з дати прийняття цього рішення.

Голова Наглядової ради                                            В.О. Рибинок




