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 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

 

Генеральний  директор    Чаiцький В.О. 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) 

за 2019 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМАШИНА" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00214868 

4. Місцезнаходження: 61016, Україна, Харківська обл., м. Харкiв, Озерянська, 106 

5. Міжміський код, телефон та факс: 0573737500, 0573737501 

6. Адреса електронної пошти: zavod@electromashina.com.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 26.03.2020, Протокол  №13 

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 

electromashina.com

.ua/pdf/gfo/gfo_201

9.pdf 26.03.2020 

 (адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах X 

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 X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які 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) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування X 

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітент X 

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

емітента X 

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 

відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 

пакета акцій  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 

акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 

наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 

включення до біржового реєстру X 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва)  

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 

акцій) такого емітента  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 

0,1 відсотка розміру статутного капіталу X 

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів  

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 X 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами X 

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів  

26. Інформація про вчинення значних правочинів  

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 

фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)  



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: 

Протягом звiтного перiоду Товариство не приймало участi у створеннi будь-яких юридичних 

осiб. 

Посада корпоративного секретаря  у Товариствi  не створена. 

Протягом звiтного року Товариство не здiйснювало рейтингування. 

Товариство не має фiлiй або iнших вiдокремлених пiдроздiлiв. 

Протягом звiтного року Товариство не приймало участi у значних  судових справах. 

Протягом звiтного року Товариство не сплачувало штрафних санкцiй. 

Вiдповiдно до Статуту та внутрiшнiх положень Товариства виплата винагороди або 

компенсацiї у разi звiльнення посадових осiб не передбачена. 

Особа, що була засновником товариства, у звiтному роцi акцiями Товариства не володiла. 

Протягом звiтного року  у Товариствi не вiдбувалася змiна акцiонерiв, яким належать 

голосуючi акцiї з розмiром пакета бiльше 5%. 

Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не 

випускало будь-яких iнших, нiж  акцiї,  цiнних паперiв. Протягом звiтного перiоду 

товариство не приймало рiшення про викуп власних акцiй  або продаж ранiше викуплених. 

Товариство не випускало  також  iпотечнi облагацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати 



ФОН. 

Статутом Товариства не  передбачено надання згоди  власникам  на вiдчуження належних їм 

акцiй  вiд iнших власникiв або вiд Товариства,обмежень щодо здiйснення обiгу акцiй не 

встановлено.  

Iнформацiя щодо обсягiв виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та її собiвартостi 

не зазначається, оскiльки Товариство не здiйснює видовування копалин. 

Iнформацiя про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є 

заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв не 

зазначається, оскiльки  Товариство є приватним акцiонерним товариством, яке не 

здiйснювало публiчної пропозицiї акцiй. 

Вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi Товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, 

та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть не зазначаються, оскiльки  

Товариство є приватним акцiонерним товариством, яке не здiйснювало публiчної пропозицiї 

акцiй. 

 Вiдповiдно до  Закону України  " Про бухгалтерський облiк та  фiнансову звiтнiсть в 

Українi " Товариство вiдноситься до категорiї малих пiдприємств, для яких проведення аудиту 

фiнансовї звiтностi не обов'язкове. 

Товариство не має iнформацiї щодо укладення корпоративних або акцiонерних договорiв  мiж 

акцiонерами. 

Товариство не має iнформацiї щодо укладення будь-яких угод або правочинiв, умовою яких є 

незмiннiсть особи, що здiйснює контроль над Товариством. 

 

 

 

 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМАШИНА" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

 - 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 06.02.1996 

4. Територія (область) 

 Харківська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 7342058,25 

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) 

 472 

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

 27.11 - Виробництво електродвигунiв, генераторiв i трансформаторiв 

 27.12 - Виробництво електророзподiльчої та контрольної апаратури 

 47.19 - Iншi види роздрiбної торгiвлi в неспецiалiзованих магазинах 

10. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 АТ "МЕГАБАНК" 

2) МФО банку 

  

3) Поточний рахунок 

   UA763516290000000002600913352 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

 АТ "МЕГАБАНК" 

5) МФО банку 

  

6) Поточний рахунок 

 UA763516290000000002600084013352 

 

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

(за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

Придбання, зберiгання, 

використання прекурсорiв 

- 03.11.2016 Державна служба України  з 

лiкарських засобiв та  

контролю за наркотиками, 

03.11.2021 

Опис 
 Отримана лiцензiя  на придбання, зберiгання, використання 

прекурсорiв буде дiяти до 03.11.2021 року. 



 

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 

1) Найменування 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТОРГОВИЙ ДIМ 

"ЕЛЕКТРИЧНI МАШИНИ" 

2) Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 31645126 

4) Місцезнаходження 

 61016, м. Харкiв, вул. Озерянська, 106 

5) Опис  

 Емiтент є  власником 100% статутного капiталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТОРГОВИЙ ДIМ "ЕЛЕКТРИЧНI МАШИНИ". 

 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Органiзацiйну структуру пiдприємства складають пiдроздiли основного виробництва 

(виробництво двигунiв, виробництво апаратури), допомiжнi пiдроздiли (штампувальне 

виробництво, зварювальне виробництво, виробництво нормалiзованих деталей) i пiдроздiли 

технiчних служб. У структурi Товариства є  конструкторське технологiчне бюро, вiддiл 

головного технолога, вiддiл технiчного контролю, iнструментальне виробництво. 

Протягом звiтного року фiлiї та представництва Товариством не створенi. Дочiрнiм 

пiдприємством є Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТОРГОВИЙ ДIМ "ЕЛЕКТРИЧНI 

МАШИНИ", м. Харкiв. 

 

 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

 У звiтному роцi продовжувалася робота по  вдосконаленню структури управлiння та 

оптимiзацiї чисельностi працюючих.  За звiтний перiод середньооблiкова чисельнiсть 

працiвникiв облiкового складу становила   424 оособи,  за сумiсництвом 3 особи, чисельнiсть 

працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)  становила 29 осiб. 

Фонд оплати працi  за звiтний рiк становив 50283,8 тис. грн.  В порiвняннi з 2018 роком, у 2019 

р. фонд оплати працi збiльшився на 8554,3 тис.грн.  

Кадрова програма Товариства  спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв 

операцiйним потребам:  

рiвень квалiфiкацiї працiвникiв вiдповiдає операцiйним потребам Товариства. У 2019 роцi 

пiдвищило квалiфiкацiю 14 осiб , з них безпосередньо на виробництвi - 11, у навчальних 

закладах - 3 особи. 

 

 

 



 

 

 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 

місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та 

термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств. 

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 

діяльності 

Товариство  у звiтному роцi не проводило спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, 

пiдприємствами, установами. 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного року до Товариства не 

надходили. 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Нарахування зносу основних засобiв, порядок формування яких встановлений проводиться 

вiдповiдно вимог статтi 145 Податкового кодексу України. Придбанi (отриманi) запаси 

враховуються на балансi Товариства  по первiснiй вартостi з урахуванням усiх витрат, 

пов'язаних з їхнiм придбанням (фактичною собiвартiстю).  

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 

відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

Основною продукцiєю пiдприємства вже бiльш 60 рокiв є електричнi машини постiйного струму 

вiд 0,37 до 315 квт будь-якого конструктивного i клiматичного виконання, устаткування для 

рудникових, тягових, контактних та акумуляторних електровозiв, рудникова апаратура, 

регульованi перетворювачi постiйного струму.  

 За цi роки було зроблено бiльш 200 типiв серiйних i спецiальних видiв електричних машин та 

апаратiв. З урахуванням рiзних виконань по електричним параметрам, монтажним i 



приєднувальним розмiрам, способам охолодження i захисту, клiматичним факторам, 

номенклатура продукцiї, що випускається, нараховує десятки тисяч модифiкацiй. 

    Сьогоднi АТ "Електромашина" - сучасне пiдприємство, єдине в галузi по видах i 

призначенню продукцiї, що випускається: електричнi машини постiйного струму серiї 4П й 5П 

загальнопромислового виконання з висотами обертання 100, 200, 225, 250, 280, 315, 355 мм 

потужнiстю вiд 0,5 до 200 квт рiзних виконань i модифiкацiй  з висотами обертання 250, 280, 

315, 355 мм потужнiстю вiд 20 до 200 квт; силове електроустаткування для рудникових 

електровозiв у складi тягових електродвигунiв рудникового вибухобезпечного виконання 

ДРТ-10, ДРТ-13М, i рудникового нормального виконання ДТН-33М, ДТН-34М, в комплектi з 

апаратурою керування (контролери, автоматичнi вимикачi, струмоприймачi, блоки дiодiв, блоки 

резисторiв); допомiжне електроустаткування для магiстральних i маневрових тепловозiв: 

стартери-генератори  5ПСГМ, 5ПСГП, двигуни компресора П2КМ, 2П2КМ; 

краново-мєталургiйнi електродвигуни серiї Д12М, Д21М, Д22М, Д31М, Д32М, Д41М, Д806М, 

Д808М, Д810М, Д812М, ДК213Д2М, ДК309М,ДПВ52; багатофазнi двигуни  змiнного струму 

типу АЖ225 : рудникова апаратура для комплектацiї рудникових акумуляторних i контактних 

електровозiв: КРВ2М,  КС304М,  КС305М  БСВ1М,  БД2М, БРIМ, БРВ1М, ВРВ150М2, 

СНВ-2М.  

        Обсяг виробництва  продукцiї за 2019 рiк : 

208  електродвигунiв постiйного струму, 

10   електродвигунiв змiнного струму, 

 iншої продукцiї, у т.ч. зап.частини до електродвигунiв  та апаратури. 

Загальний обсяг виготовленої продукцiї  становить 271281,6 тис. грн.,  

На експорт було реалiзовано продукцiї на суму 243712,1 тис грн., що складає 91,3% в 

загальному обсязi продаж. 

Вважаємо за перспективнiсть освоєння та виробництво нових двигунiв для трамваїв.  

Основними ринками збуту продукцiї виробництва  АТ "Електромашина" є країни СНД, 

Україна, Боснiя, Герцеговина, Угорщина, Нiмеччина, Македонiя, Естонiя. Основну частку 

продажiв займають електродвигуни та стартер-генератори для комплектацiї залiзничної технiки, 

електродвигуни серiї "Д", краново-металургiйнi електродвигуни серiї ДПВ, ДПЕ - для 

комплектацiї екскаваторiв, якi працюють на гiрничо-збагачувальних комбiнатах. 

Основний обсяг реалiзованої продукцiї, яку виробляє   АТ "Електромашина" доводиться на 

частку експортних поставок в РФ. 

 До основних замовникiв також вiдноситься пiдприємство Казахстану - ТОВ "Електричнi 

машини", м. Павлодар. Основна частка замовникiв в Українi представлена металургiйними 

пiдприємствами, вугiльними, гiрсько-збагачувальними комбiнатами, великими 

машинобудiвними пiдприємствами та пiдприємствами галузi  паперового виробництва. 

З метою освоєння нових ринкiв збуту, просування продукцiї на новi географiчнi сегменти АТ 

"Електромашина" веде постiйну роботу по органiзацiї дiлових зустрiчей, розмiщення iнформацiї 

в профiльних iнформацiйних виданнях, участь в засiданнях мiжнародного Трейд-клубу в 

форматi особистих переговорiв з представниками Посольства зарубiжних країн в Українi, таких 

як: Азербайджан, Нiмеччина, Китай, Литва, Мексика, Малайзiя, Польща, Норвегiя, Росiйська 

Федерацiя, Словенiя, Канада. 

Через канали зв'язку, запропонованi ХТПП, спрямованi iнформацiйно-комерцiйнi пропозицiї в 

посольства України в країнах Латинської Америки: Аргентини, Бразилiї, Еквадор, Чилi, Перу. 

З метою вивчення та аналiзу прiоритетних напрямкiв дiяльностi для АТ "Електромашина", 

пошуку нових видiв продукцiї для виходу на новi ринки збуту провiднi технiчнi фахiвцi 

пiдприємства взяли участь в електротехнiчнiй виставцi "SPS IPC Drives" Нiмеччини м. 

Нюрнберг i виставцi гiрничо-видобувної та вугiльної промисловостi "Mining Industry Expo" м. 

Київ. 

Концепцiя маркетингової полiтики АТ "Електромашина" передбачає створення систем збуту 

готової продукцiї, здатних протягом тривалого перiоду реалiзовувати максимальну кiлькiсть 



продукцiї з мiнiмальними витратами, гнучко реагувати на змiни потреб цiльового ринку. 

Для успiшної та ефективної дiяльностi, отримання максимального прибутку АТ 

"Електромашина" використовує такi методи продажiв: 

- В2В продажу (бiзнес для бiзнесу); 

- клiєнтоорiєнтованi продажi; 

- активнi продажi i пасивнi продажi. 

Сировина використовується в основному українського походження, за винятком сталi динамної 

марки 2212, країна-виробник Росiя. 

 Основнi постачальники сировини та матерiалiв на  АТ "Електромашина", якi складають бiльше 

10 вiдсоткiв в загальному  обсязi постачання:  

- Кабельно-проводникова продукцiя:  ТОВ "Техпровiд", м. Запорiжжя  Прокат чорних металiв: 

ТОВ "АВ Металл групп" , м. Харкiв,  

-  Лиття: ТОВ "НТ и ФП Компанiя ВГИК"  м. Харкiв,   

-  Електроiзоляцiйнi матерiали: ТОВ "СОНАР", м. Харкiв. 

 

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 

діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 

вартість і спосіб фінансування  

За 2015-2019 роки Товариством були здiйсненi значнi вкладення у придбання та полiпшення 

активiв.  Придбаний гвинтовий повiтряний компресор, впроваджена вакуум-нагнiтальна 

установка для просочення якорiв компаундом Елпласт-180 ВД в МЦ. Крiм цього, впроваджена: 

технологiя виготовлення деталей коробки виводiв на двигун 4 ПНЖ 200 методом штампування, 

замiсть механiчної обробки; впроваджена технологiя виготовлення диска на вентилятор 2П2К 

методом штампування замiсть вирiзки на дискових ножицях;  впроваджена технологiя з 

виробництва листiв магнiтно-проводу на пресi з цифровим керуванням; впроваджена технологiя 

механiзованої притирки щiток електродвигунiв постiйного струму; впроваджено технологiю 

збирання тримачiв щiток електродвигунiв постiйного струму з цiльного корпусу замiсть 

збiрного. 

Також, встановленi 2 печi для сушки якорiв i впроваджена технологiя сушiння, придбана 

установка для вхiдного контролю пiдшипникiв. Було придбано ряд устаткування: - установка 

ТВЧ для пайки рiзцiв в IЦ, що дозволило зняти проблему з паяними рiзцями в цехах заводу; - 

карусельний верстат мод.1516; виконана модернiзацiя балансувального верстату; - придбана 

головка автоматична УГ9326; - придбанi ножицi гiльйотинi в ШЦ; - пiч СНО-6.20.6/13 для IЦ; - 

штампи; - виконаний капiтальний ремонт токарного верстата з ЧПУ 16А20; -  виготовлення та 

монтаж вентиляцiйної установки;  -  ремонт тролеїв мостового крану в МЦ; ремонт крiвлi 400 

м. кв. гальванiчної дiлянки ШЦ; придбання машини термiчної рiзки "Альфатех К-ПЛ" 

Зокрема, у 2019 роцi, згiдно з планом iнвестицiй було придбано основнi активи та виконанi 

наступнi роботи:  

- Завершена друга черга реконструкцiї заводської котельнi та запущенi в експлуатацiю 2 

водогрiйних котли КОЛВI-1000; 

- Проведена реконструкцiя заводського газо-розподiльчого пункту з замiною вузлу облiку; 

- Придбаний токарно-револьверний верстат з ЧПУ EBOSA;  

- Придбана система пiдготовки води ИОН 1354 Д  для системи опалення; 

Також у 2019 роцi були здiйсненi вкладення у  полiпшення активiв Товариства, а саме: 

- Поточний ремонт обробляючого центру "OKUMA MULTUS BB 400 II"; 

- Замiна кранових тролеїв штампувального цеху; 

- Замiна силового кабелю для живлення печей ОЗЦ; 

- Ремонт крiвлi площею 1000 м. кв. малярної дiльницi МЦ; 

- Ремонт фонаря СТОiРО площею 220 кв. м з замiною скла; 



- Ремонт стiни та укрiплення перекриття будiвлi СТОиРО; 

- Ремонт фасаду їдальнi; 

- Поточний ремонт крiвлi їдальнi площею 80 м. кв. 

- Ремонт крiвлi та перекриття бiблiотеки площею 60 м. кв. 

- Фарбування надземного газопроводу 380 п. м. та опор газопроводу; 

Також у 2019 роцi для технологiчного переоснащення було виготовлено наступнi штампи: 

- Для листiв якорiв електродвигунiв 2П2К; 

- Для листiв головних полюсiв електродвигунiв ДК309М; 

- Для листiв головних полюсiв електродвигунiв 4ПНЖ200М; 

- Для листiв головних полюсiв електродвигунiв Д808; 

- Для листiв головних полюсiв електродвигунiв 5ПСГ; 

 Протягом звiтного перiоду  на закупiвлю, реконструкцiю та модернiзацiю основних фондiв 

направлено 3414,2 тис. грн. с ПДВ, з них 1435,5 тис. грн. на виготовлення технологiчної 

оснастки, 127,0 тис. грн. на придбання малоцiнних необоротних матерiальних активiв. 

 За 2019 рiк було списане наступне обладнання: 

- Автомат вiдрiзний круглошлiфувальний 8Г662 

- Градирня "Ива-1-80" 

Також був реалiзований верстак для рядової намотки котушок.   

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини 

емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб 

утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати 

екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

Основнi засоби Товариства враховуються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi Товариства 

вiдповiдно до ПСБО 7 "Основнi засоби". 

Основними засобами визнаються матерiальнi активи Товариства, очiкуваний строк корисного 

використання яких бiльше одного року, первiсна вартiсть яких визначається залежно вiд класу, 

якi використовуються в процесi виробництва надання послуг, здавання в оренду iншим 

сторонам, для здiйснення адмiнiстративних або соцiальних функцiй. 

Основнi засоби Товариства облiковуються за об'єктами. Об'єкти основних засобiв 

класифiкуються за окремими класами. 

Класи основних засобiв 

 

Клас основних засобiв  Суттєвiсть, грн.  Строк корисного використання, рокiв        

Метод нарахування амортизацiї 

Будiвлi                       1000 20 Прямолiнiйний 

Споруди                        1000 15 Прямолiнiйний 

Передавальнi 

пристрої                        1000 10 Прямолiнiйний 

Машини та обладнання  1000 5 Прямолiнiйний 

Обчислювальна технiка 1000 2 Прямолiнiйний 

Транспортнi засоби              1000 5 Прямолiнiйний 

Iнструменти                  1000 4 Прямолiнiйний 

 

Готовi до експлуатацiї об'єкти, якi плануються до використання в складi основних засобiв, до 

моменту початку експлуатацiї числяться у складi класу придбанi, але не введенi в експлуатацiю 

основнi засоби. 



Придбанi основнi засоби оцiнюються за первiсною вартiстю, яка включає в себе вартiсть 

придбання i всi витрати пов'язанi з доставкою i введенням об'єкта в експлуатацiю. 

Виготовленi власними силами об'єкти основних засобiв оцiнюються за фактичними прямим 

витратам на їх створення.  

Нарахування амортизацiї по об'єктах основних засобiв проводиться прямолiнiйним способом 

виходячи з термiну корисного використання цього об'єкта. Нарахування амортизацiї основних 

засобiв починається з мiсяця, наступного за датою введення в експлуатацiю. 

Витрати на обслуговування, експлуатацiю та ремонти основних засобiв списуються на витрати 

перiоду в мiру їх виникнення. Вартiсть iстотних оновлень i удосконалень основних засобiв 

капiталiзується. Якщо при замiнi одного з компонентiв складних об'єктiв основних засобiв 

виконанi умови визнання матерiального активу, то вiдповiднi витрати додаються до балансової 

вартостi складного об'єкта, а операцiя по замiнi розглядається як реалiзацiя (вибуття) старого 

компонента. 

Товариство використовує для оцiнки основних засобiв першу модель-облiк за фактичними 

витратами. 

Екологiчнi аспекти дiяльностi пiдприємства - це своєчасне виявлення тих аспектiв,якi 

спричиняють або можуть спричинити значний вплив на навколишнє середовище: 

- викиди в атмосферне повiтря, 

- скидання в воду, 

- зберiгання токсичних вiдходiв, 

- мiсцевi проблеми (шум, вiбрацiя, запах, пил, зовнiшнiй вигляд), 

Щоб уникнути негативного впливу на навколишнє середовище пiдприємство використовує 

активи для пiдтримки територiї заводу, а також прилеглої територiї в належному станi, 

вiдповiдно до вимог екологiчного законодавства України. 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

В даний час основними проблемами в дiяльностi  Товариства є: 

- нестабiльнiсть в економiцi України i банкiвської системи країни. У зв'язку з чим падає довiра 

iноземних контрагентiв. 

- непередбачуванiсть взаємин України i Росiї по введенню санкцiй i обмежень при експортних 

поставках (введення мита, обмеження транзиту через територiю Росiї, заборона ввезення в 

Росiю). 

- постiйне подорожчання енергоресурсiв, матерiалiв i комплектуючих значно збiльшує вартiсть 

продукцiї i роблять її неконкурентоспроможною; 

- загострення конкуренцiї як вiтчизняних, так i зарубiжних виробникiв; 

- високий знос устаткування, яке застосовується при виготовленнi продукцiї ; 

- дефiцит робочих кадрiв; 

- низький рiвень пiдготовки технiчних фахiвцiв. 

 Також впливає нестабiльнiiсть цiн, що мають тенденцiю до зростання в зв'язку з мировою 

тенденцiєю,  росту заробiтної плати та енергоносiїв в Українi. 

 

 

 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Пiдприємство орiєнтується, насамперед на власнi ресурси. Коефiцiєнт покриття станом на 

31.12.2019 року становить 1,8, що вiдповiдає його оптимальному рiвню  (оптимальний рiвень 

1,0-2,0), i вказує на достатнiсть оборотних активiв Товариства  для погашення своїх поточних 



боргiв. 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Кiлькiсть та вартiсть невиконаних контрактiв на кiнець звiтного перiоду не перевищують 

необхiдний норматив для рiвномiрного завантаження виробництва. Очiкуваний прибуток  

становить  500 000 грн. 

 

 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

Основними складовими стратегiї розвитку  АТ "Електромашина" в  2020 роцi повиннi бути: 

ефективне та рацiональне бiзнес-планування, забезпечення маркетингової дiяльностi, яка 

мобiльно реагує на мiнливi ринковi потреби, розробка цiлеспрямованих заходiв по освоєнню 

нової затребуваною технiки, розширення географiчного сегмента продажiв, пiдвищення 

зацiкавленостi i довiри з боку клiєнтiв, ефективне використання ринкового потенцiалу, 

отримання конкурентних переваг шляхом посилення контролю якостi продукцiї, створення 

нових технiчних розробок, вдосконалення технологiчних процесiв i постiйна модернiзацiя 

виробництва. 

З причини конфлiкту на Сходi України, економiчної i полiтичної нестабiльностi всерединi 

країни, складними дiловими взаємовiдносинами з Росiйською Федерацiєю  та програми 

iмпортозамiщення, яка набирає обороти, а також посилення конкурентної боротьби АТ 

"Електромашина" в 2020 роцi необхiдно продовжити активно змiцнювати свої позицiї на 

електротехнiчному ринку, перетворюючи стратегiчнi мети вiдповiдно до мiнливими потребами 

ринку. 

З метою утримання наявних ринкових позицiй та адаптацiї до нових ринкових i полiтичних умов 

в 2020 роцi планується наступне: 

- Постiйний аналiз цiноутворення, дослiдження стратегiї конкурентiв, ведення гнучкої цiнової 

полiтики, яка адекватно реагує на ринковi змiни. 

- Аналiз стратегiї розвитку конкуруючих пiдприємств, оцiнка характеру i мощi конкурентних 

сил є невiд'ємною ланкою для визначення переваг нашої продукцiї в порiвняннi з продукцiєю 

конкурентiв (аналiз митної статистики, аналiз ємностi ринку продукцiї, аналiз цiнової полiтики 

конкурентiв). 

- Дослiдження i монiторинг нових ринкiв збуту для видiлення перспективних видiв товару, якi 

можуть бути затребуванi в Українi при орiєнтацiї споживчого ринку країни не тiльки на 

європейський ринок, а й на електротехнiчнi ринки країн СНД. 

- Розширення географiчного сегмента продажiв за рахунок комерцiйних угод з 

гiрничо-збагачувальним комбiнатами корпорацiї "МЕТIНВЕСТ" (реалiзацiя електродвигунiв 

виробництва ТОВ "ВО" Белелектромашина "на ГЗК та машинобудiвних заводах України). 

- Для успiшного ведення конкурентної боротьби АТ "Електромашина" необхiдно запропонувати 

на електротехнiчний ринок не тiльки продукцiю, високої якостi, але i володiє високим ступенем 

технiчної та експлуатацiйної новизни. Сучасне машинобудування вимагає випуску 

високоякiсної продукцiї, яка вiдповiдає вимогам i очiкуванням замовника, яка б вiдповiдала 

мiжнародним i  нацiональним стандартам, законодавчим i обов'язковим вимогам, стаючи все 

бiльш наукоємної.-  Удосконалення системи взаємодiї всiх функцiональних служб пiдприємства 

з замовниками продукцiї i потенцiйними споживачами для чiткого, послiдовного i обдуманого 

прийняття рiшення з виникаючих питань для визначення умов взаємовигiдного спiвробiтництва 

з замовниками. 

- Постiйне пiдвищення рiвня сервiсу, яке здатне утримати багатьох замовникiв. Сервiс повинен 



бути прiоритетом для нашого пiдприємства, щоб у покупця не було приводу шукати 

альтернативи. 

- Застосування у виробництвi рацiональної експлуатацiї виробничих фондiв. 

- Забезпечення вiдповiдностi науково-технiчного рiвня продукцiї, що виробляється i 

технологiчних процесiв на пiдприємствi вимогам сучасного електротехнiчного ринку. При 

експортної орiєнтацiї АТ "Електромашина" важливiсть даної вiдповiдностi зростає, так як умови 

конкуренцiї на ринку загострюються. 

- Акцентування всiх технологiчних процесiв на абсолютно бездефектне виробництво. Полiтика 

пiдприємства в областi полiпшення якостi повинна бути видiлена в особливу функцiю 

менеджменту заводу (атестацiя i сертифiкацiя робочих мiсць, пiдвищення значення на 

пiдприємствi культури виробництва, контроль якостi на всiх етапах виробництва i т. д.). 

- Продовжити роботу по переходу виробництва АТ "Електромашина" на освоєння продукцiї 

змiнного струму, орiєнтовану на конкретних покупцiв для успiшної дiяльностi на ринку i 

збiльшення частки ринку збуту даного географiчного сегмента в найближчому майбутньому. 

- Застосувати високопродуктивне обладнання та ресурсозберiгаючi технологiї з метою 

мiнiмiзацiї витрат на виробництво. 

- Вишукати можливостi ефективного використання вiдходiв металургiйного, зварювального, 

ковальсько-пресового i механоскладального виробничих процесiв, тобто орiєнтацiя на 

безвiдходнi технологiї виробництва. 

- Для пiдтримки позитивного iмiджу АТ "Електромашина", просування i популяризацiї 

пiдприємства на електротехнiчному ринку збуту i залучення iнтересу з боку нових замовникiв 

необхiдно виготовлення сувенiрної продукцiї, як невiд'ємної частини рекламної концепцiї 

пiдприємства. 

- Для ефективної участi в мiжнародних виставкових заходах, для об'єктивного iнформування 

потенцiйних замовникiв про продукцiю i дiяльнiсть АТ "Електромашина" та вiдповiдностi 

пiдприємства нормам сучасностi рекламних iнструментiв необхiдно розробка i виготовлення 

iнформацiйно-роздаткового матерiалу. 

- Органiзацiя цiлеспрямованих рекламних кампанiй, публiкацiя в спецiалiзованих журналах i 

каталогах, випуск iнформацiйних буклетiв та листiвок, рекламних роликiв, розмiщення 

iнформацiї про продукцiю на профiльних сайтах, участь в престижних мiжнародних 

спецiалiзованих вставках, семiнарах та конференцiях. 

- Системне навчання керiвникiв пiдприємства сучасним пiдходам до управлiння в галузi 

правової системи (митне, трудове, фiнансове законодавство, законодавство про iнтелектуальну 

власнiсть, охорона працi, охорона навколишнього середовища тощо), технiчнi правила i 

стандарти, а також iншi аспекти дiяльностi пiдприємства , певнi угодою про асоцiацiю України з 

ЄС. 

- Ефективно використовувати всi можливостi нових сайтiв    АТ "Електромашина" та ТОВ "ВО 

"Белелектромашина", як потужного iнформацiйного ресурсу (зрозумiлiсть i зручнiсть в навiгацiї, 

можливiсть подачi заявки в режимi онлайн з подальшою її обробкою, постiйне оновлення i 

наповнюванiсть iнтернет-ресурсу пiдприємства, PR - супровiд з SEO-просуванням). 

Основний обсяг реалiзованої продукцiї, виробництва   АТ "Електромашина", доводиться на 

частку експортних продажiв в Росiї, якi здiйснюються за допомогою активної 

торгово-економiчної дiяльностi ТОВ "ТД" Електромашина "на територiї РФ. ТОВ "ТД" 

Електромашина "проводить власну маркетингову полiтику, вивчає цiнову полiтику по основним 

конкурентам, аналiзує потреби ринку РФ i використовує отриману iнформацiю для реалiзацiї 

стратегiчних завдань пiдприємства. 

Динамiчно розвивається ТОВ "ВО "Белелектромашина" необхiдно продовжити нарощувати 

виробничi потужностi для змiцнення своїх позицiй на територiї РФ i Далекого зарубiжжя, 

розширюючи свої економiчнi зв'язки i пiдвищуючи зацiкавленiсть i довiру з боку потенцiйних 

клiєнтiв. У свою чергу, АТ "Електромашина" як гаранту якостi i надiйностi продукцiї, необхiдно 

продовжити технiчну i виробничу пiдтримку ТОВ "ВО "Белелектромашина" для створення 



позитивного iмiджу сучасного машинобудiвного пiдприємства. 

Для вирiшення вище перелiчених цiльових завдань необхiдно продовжити постiйне детальне 

вивчення та систематизацiю знань про промисловi ринках, перевагах i можливостях кiнцевого 

споживача i розробляти бiльш ефективнi методи впливу на потенцiйних замовникiв, спираючись 

на глибоке знання свiтової ринкової ситуацiї. Практична реалiзацiя всiх запланованих завдань 

дозволить активно адаптуватися в складнiй полiтичнiй та економiчнiй ситуацiї, як на 

зовнiшньому, так i на внутрiшньому ринку електромашинобудування. Для успiшної i плiдної 

роботи АТ "Електромашина" необхiдно об'єднати зусилля всiх пiдроздiлiв пiдприємства для 

забезпечення випуску продукцiї високої якостi в строго узгодженi договорами термiни, освоєння 

нової технiки, отримання максимального прибутку i пiдтримання позитивного iмiджу сучасного 

пiдприємства - лiдера машинобудiвної галузi. 

 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

1. СКБ АТ "Електромашина" в 2019 роцi розробило конструкторську документацiю для 

створення  асинхронного двигуна  трамваю  ТДА-72.  

Виготовлений дослiдний зразок двигуна. 

Розроблено конструкцiю вертикальних електродвигунiв постiйного струму типу 2П2К i П2К для 

Миколаївського тепловозоремонтного заводу. Двигуни переданi замовнику. 

Проведена модернiзацiя електродвигуна постiйного струму 2П2К пiд пiдвищену частоту 

обертання якоря для Полтавського тепловозоремонтного заводу. Двигун переданий замовнику.. 

2. У зв'язку з вiдмовами в роботi електродвигунiв ДПБ - 52м на Iнгулецькому i 

Центральному ГЗК корпорацiї "Метiнвест" через пiдвищеної вiбрацiї на бурильних установках 

була проведена модернiзацiя цих електродвигунiв. Була розроблена нова конструкцiя 

вентилятора обдування якоря з полiуретану, виготовлена партiя вентиляторiв. Модернiзованi 

двигуни були випробуванi в умовах заводу i вiдданi замовникам. 

3. Актуалiзовано конструкторська документацiя для проведення сертифiкацiї 

вибухозахищеного рудникового обладнання на вiдповiднiсть технiчному регламенту Митного 

союзу. Пiдготовлено дослiднi зразки двигунiв i апаратури, вiдправленi на випробування в 

сертифiкацiйний центр. Отримано сертифiкати в Московському експертному центрi "Серконс" 

на наступне вибухозахищене обладнання: двигуни ДРТ10; ДРТ13; ДРТ14; апаратура - КРВ-2М; 

БД-2М; ВРВ-150; ВРВ - 150м2; БРВ-1М. 

4. Актуалiзовано конструкторська документацiя для проведення декларування двигунiв 

серiї Д, ДК309 (ДК213), 4ПНГУК315М на вiдповiднiсть технiчному регламенту Митного союзу. 

Пiдготовлено дослiднi зразки двигунiв i вiдправленi на випробування до випробувальної 

лабораторiї сертифiкацiйного центру. Отримано декларацiї в Казахському сертифiкацiйному 

центрi залiзничного транспорту на застосування даних двигунiв в умовах Митного союзу. 

5. Пiдготовлено документи для сертифiкацiї апаратiв типу СНО-2М i переданi в ТД 

"Електромашина" для проведення сертифiкацiї. 

У 2020 роцi в СКБ плануються наступнi роботи: 

- Розробка синхронно-реактивного електродвигуна з постiйними магнiтами для пiдвагонного 

генератора пасажирських вагонiв; 

- Розробка синхронно-реактивного тягового двигуна для тролейбусiв потужнiстю 180 кВт. 

- Дослiдно-промисловi випробування трамвайного електродвигуна ТДА-72 в умовах замовника. 

- Розробка конструкторської документацiї по створенню модифiкацiй електродвигунiв 

постiйного струму, вiдмiнних вiд серiйних за заявками замовникiв. 

- Участь в освоєннi виготовлення електродвигунiв типу Д-814 - Д-818. 

 

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 



результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 

довільній формі 

- 

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Наглядова рада Колегiальний орган у складi 3 осiб: 

Голова Наглядової ради та 2 члени 

Наглядової ради. 

Бочаров Валерiй Георгiйович 

Загоруйко Наталя Володимирiвна  

Юхно Марiя Валерiївна 

Генеральний 

директор 

Одноосiбний виконавчий орган Чаiцький Вячеслав Олександрович 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
1) Посада 

 Генеральний директор 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Чаiцький  Вячеслав Олександрович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1957 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 44 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

  ПАТ "Електромашина", 00214868,  в.о. Генерального директора ПАТ "Електромашина" 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 01.05.2017, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Вiдповiдно до рiшення  Наглядової ради  вiд 24.04.2017 року призначений  з 01.05.2017 

р.  на посаду Генерального директора  з обсягом повноважень, визначених  Статутом та 

внутрiшнiми документами Товариства на 3 роки. Винагорода (заробiтна плата)  виплачувалась 

вiдповiдно до укладеного   контракту з товариством .  Загальний стаж роботи  44 роки. 

Протягом останнiх п'яти рокiв   обiймав посади  Директора з виробництва, в.о. Генерального 

директора  та Генерального директора ПАТ "Електромашина",   Посадова особа непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

1) Посада 

 Головний бухгалтер 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Суколенов Олексiй Юрiйович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1976 

5) Освіта 



 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 25 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

  ПАТ "Електромашина", 00214868, Головний бухгалтер ПАТ "Електромашина" . 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 26.05.2008, обрано бестроково 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки  Головного бухгалтера визначенi   законодаством та 

внутрiшнiми документами Товариства.  Винагорода (заробiтна плата)  виплачується вiдповiдно 

до  посадового окладу.   Призначено на посаду 26.05.2008 року Наказом голови виконавчого 

органу без обмеження термiну.   Загальний стаж роботи - 25 рокiв.    Протягом останнiх 5 

рокiв обiймав посаду Головного бухгалтера ПАТ "Електромашина" . Посадова особа 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

1) Посада 

 Голова Наглядової ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Бочаров Валерiй Георгiйович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1949 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 53 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

  ПАТ "Електромашина", 00214868, Голова Наглядової ради ПАТ "Електромашина" 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 20.04.2018, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради  визначенi   Статутом,  

Положенням про Наглядову раду  Товариства та трудовим контрактом. Винагорода (заробiна 

плата)  виплачувалась вiдповiдно до укладеного  трудового контракту з Товариством .  Є 

акцiонером товариства. Обраний членом Наглядової ради на новий строк рiшенням  Загальних 

зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2018 р.   строком   на 3 роки.  Рiшенням Наглядової ради вiд  

20.04.2018 р.  обраний на посаду Голови Наглядової ради. Загальний стаж роботи - 53 р. 

Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади   Генерального директора , Голови Наглядової ради 

ПАТ "Електромашина". Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Загоруйко Наталя Володимирiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1970 

5) Освіта 



 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 25 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

  ПАТ "Електромашина", 00214868, Директор фiнансовий ПАТ "Електромашина", Член 

Наглядової ради ПАТ "Електромашина" 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 20.04.2018, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки члена  Наглядової ради  визначенi   Статутом, положенням 

про Наглядову раду Товариства та укладеним  цивiльно- правовим договором.  Виплата 

винагороди не передбачена  цивiльно- правовим договором, укладеним з Товариством .  Є 

акцiонером товариства. Обрана на посаду  на новий строк рiшенням  Загальних зборiв 

акцiонерiв вiд 20.04.2018 р.  строком на 3 роки.   Загальний стаж роботи - 25 роки. Протягом 

останнiх 5 рокiв обiймала посади  Директора фiнансового, члена Наглядової ради  ПАТ 

"Електромашина". Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

має. 

 

 

 

1) Посада 

 Голова Ревiзiйної комiсiї 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Колесник Валентина Iванiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1961 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 40 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

  ПАТ "Електромашина", 00214868, Начальник бюро вiддiлу органiзацiї працi   та 

заробiтної плати ПАТ "Електромашина", голова Ревiiйної комiсiї. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 21.04.2017, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки Голови  Ревiзiйної комiсiї  визначенi   Статутом, 

Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства та укладеним  цивiльно- правовим договором.   

Договором  не передбачено виплати винагороди .  Обрана членом  Ревiзiйної комiсiї на новий 

строк рiшенням  Загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2017 р.   строком на 3 роки,  Рiшенням 

Ревiзiйної комiсiї  вiд  21.04.2017 р.  обрана на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї. Загальний 

стаж роботи 40 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади  Начальника бюро вiддiлу 

органiзацiї працi   та заробiтної плати,   Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Електромашина". 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

 

 

1) Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 



2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Таранова Iрина Iванiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1974 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 28 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

  ПАТ "Електромашина", 00214868, Начальника департаменту зовнiшньоекономiчного 

управлiння ПАТ "Електромашина", члена Ревiзiйної комiсiї. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 21.04.2017, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки члена  Ревiзiйної комiсiї  визначенi   Статутом Положенням 

про Ревiзiйну комiсiю Товариства та укладеним  цивiльно- правовим договором. Договором не 

передбачено виплати винагороди .  Обрана членом  Ревiзiйної комiсiї  на новий строк 

рiшенням  Загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2017 р.  строком на 3 роки,  Загальний стаж 

роботи 28 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала   посади  Начальника управлiння 

економiки - начальника ПЕВ, Начальника департаменту зовнiшньоекономiчного управлiння,  

члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Електромашина". Посадова особа непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. 

 

 

 

 

1) Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Юхно Андрiй Олександрович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1978 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 19 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

  ПАТ "Електромашина", 00214868, Начальник Служби економiчної безпеки   ПАТ 

"Електоромашина" 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 21.04.2017, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки члена  Ревiзiйної комiсiї  визначенi  Статутом,  

Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства та укладеним  цивiльно- правовим договором. 

Договором не передбачено виплати винагороди .  Обраний членом  Ревiзiйної комiсiї рiшенням  

Загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2017 р.  строком на 3 роки,  Загальний стаж роботи 19 

рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади:  Начальника СЕБ  ПАТ "Електромашина" , 



прокурора Ленiнського вiддiлу Харкiвської мiсцевої прокуратури №1 Харкiвської областi,  

старшого прокурора прокуратури м. Харкова,  начальника вiддiлу захисту прав громадян та 

iнтересiв держави при застосуваннi законiв про адмiнiстративнi правопорушення прокуратури 

Харкiвської областi. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

має. 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Юхно Марiя  Валерiївна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1981 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 15 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

  ПАТ "Електромашина", 00214868,   Начальник планово-економiчного вiддiлу  ПАТ 

"Електромашина" 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 20.04.2018, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки члена  Наглядової ради  визначенi   Статутом, положенням 

про Наглядову раду Товариства та укладеним  цивiльно- правовим договором.  Виплата 

винагороди не передбачена  цивiльно- правовим договором, укладеним з Товариством .  Є 

акцiонером товариства. Обрана на посаду   рiшенням  Загальних зборiв акцiонерiв вiд 

20.04.2018 р.  строком на 3 роки.   Загальний стаж роботи - 15 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв 

обiймала посади    помiчника суддi господарського суду Харкiвської областi;  провiдного 

економiста з планування планово-економiчного вiддiлу ПАТ "Електромашина"; Начальника 

планово-економiчного вiддiлу  АТ "Електромашина" . Посадова особа непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини не має. 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи  

 Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейо-вані іменні 

1 2 3 4 5 6 7 

Генеральний 

директор 

Чаiцький Вячеслав 

Олександрович 

 0 0 0 0 

Головний 

бухгалтер 

Суколенов 

Олексiй Юрiйович 

 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Загоруйко Наталя 

Володимирiвна 

 7 341 100 24,9967 7 341 100 0 

Голова Наглядової 

ради 

Бочаров  Валерiй 

Георгiйович 

 10 0,00003 10 0 

Голова Ревiзiйної 

комiсiї 

Колесник 

Валентина 

Iванiвна 

 3 000 0,0103 3 000 0 

Член Ревiзiйної 

комiсiї 

Таранова Iрина 

Iванiвна 

 117 0,0003 117 0 

Член Ревiзiйної 

комiсiї 

Юхно Андрiй 

Олександрович 

 1 0,000003 1 0 

Член  Наглядової 

ради 

Юхно Марiя 

Валерiївна 

 18 467 37

2 

62,8821 18 467 372 0 

Усього 25 811 60

0 

87,889433 25 811 600 0 

 



VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
Планом роботи на 2020 рiк передбаченi такi перспективи: 

- утримання позицiй на електротехнiчному ринку, забезпечення обсягiв виробництва на рiвнi не 

менш 270,7 млн. грн.;  

- збiльшення обсягiв виробництва та реалiзацiї товарної продукцiї на електротехнiчному ринку 

за рахунок вдосконалення та налагодження технологiї серiйного випуску машин змiнного 

струму. зокрема, виготовлення 2573 двигунiв; 

- розширення географiчного сегмента продажiв на Українському ринку, Європейських та 

Азiатських ринках збуту, пiдвищення зацiкавленостi i довiри з боку клiєнтiв, отримання 

конкурентних переваг шляхом посилення контролю за якiстю продукцiї, застосування 

ресурсозберiгаючих технологiй i високопродуктивного обладнання; 

- освоєння нової продукцiї електротехнiчного призначення та забезпечення зростання доходiв i 

рентабельностi на рiвнi не менше 15%. 

 

 

2. Інформація про розвиток емітента 
Вiдкрите акцiонерне товариство "Електромашина" засноване вiдповiдно до рiшення 

Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по  Харкiвськiй  областi вiд 05 

лютого 1996 року №131-П  шляхом перетворення державного пiдприємства "Харкiвський завод 

Електромашина".  

З 15.04.2010 року ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМАШИНА" є новим 

найменуванням Вiдкритого акцiонерного товариства "Електромашина" вiдповiдно до вимог 

Закону України "Про акцiонернi товариства". 

З 04.05.2018 року  на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2018 року змiнено 

тип товариства на приватний , у зв'язку з чим  ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЕЛЕКТРОМАШИНА" перейменоване в АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМАШИНА".  

  

 

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: 
Товариство не приймало рiшень про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо 

похiдних цiнних паперiв. 

 

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 
 Окремого документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та 

управлiння ризиками в Товариствi не прийнято. Проте, при здiйсненнi внутрiшнього контролю 

використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, як: 

1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний 

запис); 

2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат); 

3) ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi розрахункiв, перевiрка дотримання 

правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, 

пiдтвердження i простежування). 

Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i  використовуються  в  цiлях 

оптимiзацiї управлiння Товариством. 



 

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 
Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Наражання на 

ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства. 

Зокрема, це: 

1) цiновий ризик. З метою попередження цiнових ризикiв у Товариствi здiйснюються: 

- постiйне пiдвищення якостi продукцiї, що виготовляється Товариством.  Один раз на 

мiсяць на пiдприємствi  проводяться Днi якостi, на яких комiсiєю розглядаються питання щодо 

пiдвищення якостi продукцiї, що випускається,  розглядаються випадки отримання рекламацiй 

вiд  покупцiв та приймаються рiшення щодо визначення перелiку заходiв для пiдвищення якостi 

продукцiї; 

- регулярно на пiдприємствi Департаментом з маркетингу та збуту  Товариства проводяться 

маркетинговi дослiдження щодо цiн на матерiали та  комплектуючi для власного виробництва, 

дослiдження конкурентоспроможностi продукцiї Товариства, цiнової полiтки конкурентiв.  З 

урахуванням отриманих результатiв цих дослiджень Планово - економiчним вiддiлом  

Товариства аналiзується собiвартiсть продукцiї, що виробляється Товариством,  та перiодично 

переглядаються цiни на продукцiю,  що  потiм затверджуються на засiданнях Наглядової ради.  

-  Товариство регулярно розширює номенклатуру та розробляє  новi види продукцiї. 

 

2) кредитний ризик. Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик 

того, що контрагент - дебiтор не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої 

зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. 

- Один раз на квартал на пiдприємствi проходять засiдання комiсiї, яка проводить аналiз 

дебiторської та кредиторської заборгованостi у Товариствi та контролює строки обертання 

дебiторської заборгованостi. У разi прострочення оплати дебiторами, Юридичний вiддiл 

направляє їм претензiї щодо стягнення основної заборгованостi та вiдповiдав них штрафних 

санкцiй. У разi невиконання претензiйних вимог, позовнi заяви направляються на розгляд до 

суду.  

- Полiтикою Товариства щодо укладання договорiв з покупцями встановлений прiоритет умов 

повної або часткової передплати за продукцiю, що виготовляється та поставляється 

Товариством. У виняткових випадках застосовується мiнiмальна розстрочка платежу за 

виготовлену продукцiю. Крiм того, до моменту укладання договору Службою економiчної 

безпеки Товариства надається висновок щодо ризику укладення договору з визначеним 

контрагентом. 

 

3) Ризик втрати лiквiдностi. Товариство перiодично проводить монiторинг показникiв 

лiквiдностi та вживає заходiв для запобiгання їх зниженню.  

У Товариствi постiйно проводиться дiяльнiсть з планування доходiв та витрат,  виплати 

плануються у вiдповiдностi до надходжень. Виплати щоденно здiйснюються у вiдповiдностi до 

затвердженого Фiнансовою службою  вiдповiдний реєстру платежiв. Якщо їх недостатньо, 

визначаються джерела додаткових надходжень, зокрема, використання  овердрафту (кредитної 

лiнiї).  

У Товариствi розробленi правила закупiвельної дiяльностi. Договори з постачальниками на 

придбання матерiалiв та комплектуючих укладаються на умовах по факту постачання або 

вiдстрочки платежу. Закупiвля матерiалiв здiйснюється у суворiй вiдповiдностi до плану 

виробництва на мiсяць та плану закупiвлi з урахуванням дефiциту. Впроваджено нормативи 

зберiгання запасiв сировини та матерiалiв у складському господарствi. Раз на рiк вiдповiдною 

комiсiєю проводиться iнвентаризацiя, зокрема, основних засобiв, майна, капiталу, зобов'язань, 

грошових коштiв та дорогоцiнних металiв. 



 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
Товариство у своїй дiяльностi керується власним Кодексом   корпоративного управлiння, 

прийнятим на  рiчних Загальних зборах акцiонерiв 19.04.2019р., доступного для ознайомлення 

на власному сайтi Товариства www:electromashina.com.ua 

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
Iншi кодекси  Товариство не застосовує у своїй дiяльностi. 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 
Понад визначенi законодаством вимоги практика корпоративного управлiння у Товариствi 

вiдсутня. 

 

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 
В своїй дiяльностi Товариство дотримується власного  Кодексу   корпоративного управлiння, 

вiдхилень вiд його положень протягом звiтного перiоду  не виявлено. 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 19.04.2019 

Кворум зборів 97,3 

Опис  Рiчнi Загальнi збори скликалися Наглядовою радою з власної iнiцiативи. 

Порядок денний рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства:  

1. Обрання голови та членiв Лiчильної комiсiї. 

ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:  

Обрати на час проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Лiчильну  

комiсiю у складi:  

- Хорова Наталiя Миколаївна, 

- Проценко Лiдiя Анатолiївна, 

- Пiкалова Майя Анатолiївна. 

Обрати Головою Лiчильної комiсiї  Хорову Наталiю Миколаївну. 

 

2. Розгляд звiту Генерального директора Товариства про пiдсумки 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2018 роцi, визначення 

основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2019 рiк. 

ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: затвердити Звiт Генерального директора 

Товариства про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 

2018 роцi, затвердити запропонованi основнi напрямки дiяльностi 



Товариства на 2019 рiк. 

 

3. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2018 рiк.  

ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: затвердити звiт Наглядової ради Товариства про 

дiяльнiсть у 2018 роцi.  

 

4 Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 

2018 рiк. 

ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї 

Товариства за 2018 рiк. 

 

5. Затвердження рiчного звiту Товариства та результатiв дiяльностi 

Товариства за 2018 рiк. 

ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: затвердити рiчний звiт Товариства та фiнансовi 

результати дiяльностi Товариства  за 2018 рiк. 

 

6. Прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiтiв органiв  

ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: визнати  дiяльнiсть Товариства за 2018 рiк 

задовiльною. 

 

7. Розподiл прибутку Товариства за 2018 рiк, затвердження розмiру та 

способу виплати дивiдендiв. 

ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: розподiлити чистий прибуток за 2018 рiк в сумi 4 

616 тис. грн. в наступному порядку: 

- на виплату дивiдендiв акцiонерам  направити 3 000 тис. грн., з 

розрахунку 0,10 грн. на одну акцiю з урахуванням округлення; виплату 

дивiдендiв здiйснювати безпосередньо акцiонерам у порядку, 

встановленому дiючим законодавством; 

- решту прибутку у розмiрi 1 616 тис. грн. залишити нерозподiленим. 

 

8. Затвердження Кодексу корпоративного управлiння Товариства. 

ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: затвердити Кодекс корпоративного управлiння 

Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборiв пiдписати його вiд 

iменi зборiв. 

 

9. Схвалення значного правочину. 

ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: схвалити  значний правочин - Додаткову угоду 

до Контракту поставки № 32 вiд 16.02.2018 р., що була укладена 

Генеральним директором  Товариства 04.02.2019 р.  

 

10. Надання згоди на укладення значного правочину. 

ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: надати згоду на укладення Генеральним 

директором Товариства Контракту поставки Товариством товару, кiлькiсть 

цiна та асортимент якого визначатиметься у специфiкацiях, на загальну 

орiєнтовну суму  500 000 000 гривень. 

 

11. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi 

можуть укладатися Товариством протягом року. 

ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: попередньо надати згоду на вчинення значних 

правочинiв, якi можуть укладатися Генеральним директором Товариства 

протягом року з дати прийняття рiшення Загальними зборами акцiонерiв з 



обов'язковим погодженням iз Наглядовою радою, вартiсть предмету 

кожного з яких перевищує 25% вартостi активiв Товариства за даними 

фiнансової звiтностi Товариства за 2018 рiк (27064,5тис.грн.), граничною 

сукупною вартiстю 500 000 000 грн.,  а саме: 

- будь-яких договорiв (контрактiв, угод) купiвлi-продажу (поставки) 

на придбання вiд постачальникiв товарiв (продукцiї, сировини, тощо); 

- будь-яких договорiв (контрактiв, угод) на реалiзацiю товарного ряду 

продукцiї Товариства; 

- будь-яких договорiв (контрактiв, угод) на придбання устаткування, 

його модернiзацiю, дослiдницько-конструкторськi розробки, розробки на 

придбання технiчної документацiї; 

- будь-яких договорiв (контрактiв, угод) на вiдчуження та придбання 

об'єктiв нерухомостi; 

- кредитних угод та договорiв позики, а також угод (договорiв),  

пов'язаних з пролонгацiєю термiнiв дiючих кредитних угод, з отриманням 

кредитiв та позик, у тому числi, але не виключно, договорiв застави, 

iпотеки, поруки, банкiвської гарантiї тощо; 

- будь-яких договорiв (контрактiв, угод) застави майна Товариства 

кредиторами та/або поручительства за третiх осiб; 

- угод про надання та отримання фiнансової допомоги. 

 Рiшення з усiх питань прийнятi одноголосно. 

 Позачерговi збори не скликалися. 

 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

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 

відсотками акцій 
 X 

 

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 Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

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 Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги 

сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків 

простих акцій товариства  

 

Інше (зазначити)  

 

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення:  
 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина 

їх непроведення: Не скликалися позачерговi збори. 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)? 

 
Кількість 

осіб 

членів наглядової ради - акціонерів 3 

членів наглядової ради - представників акціонерів 0 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 



 Так Ні 

З питань аудиту  X 

З питань призначень  X 

З винагород  X 

Інше (зазначити)  

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:  
 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:  
 

Персональний склад наглядової ради  
 

Прізвище, ім'я, по 

батькові 
Посада 

Незалежний член 

Так Ні 

Бочаров Валерiй 

Георгiйович 

Голова Наглядової ради  X 

Опис: До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 

 затвердження програм фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства вiдповiдно до основних напрямкiв дiяльностi 

Товариства, технiчного переозброєння виробництва та iншi; 

затвердження загальної цiнової полiтики, товарного 

кредитування та стратегiю маркетингу для продажу продукцiї 

Товариства; 

затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язанi з 

дiяльнiстю Товариства, крiм положень, затвердження яких 

вiднесено до виключної компетенцiї Загальних зборiв та тих, що 

рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження 

виконавчому органу. 

пiдготовка  проекту порядку денного та порядку денного 

Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та 

про включення пропозицiй до  проекту порядку денного, крiм 

скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;  

прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових 

Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв, Ревiзiйної комiсiї  або за 

пропозицiєю Генерального директора;  

затвердження проектiв рiшень Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства; 

затвердження проекту рiчного звiту та балансу, складеного 

Товариством;  

затвердження форми та тексту бюлетенiв для голосування на 

Загальних зборах; 

розгляд питання щодо фiнансового становища Товариства, 

включаючи своєчаснiсть сплати заробiтної плати працiвникам 

Товариства;  

прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних 

паперiв, крiм акцiй;  

прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, 

крiм акцiй, цiнних паперiв;  

затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених 

законодавством;  



обрання та припинення повноважень Генерального директора;  

затвердження умов трудового контракту, який укладатиметься з 

Генеральним директором, встановлення розмiру винагороди; 

прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора 

вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово 

здiйснюватиме повноваження Генерального директора; 

пiдготовка проектiв цивiльно-правових, трудових договорiв 

(контрактiв), якi укладатимуться з членами органiв управлiння, 

визначення їх умов для подальшого затвердження Загальними 

зборами; 

обрання членiв Реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв, за 

винятком випадкiв, встановлених законодавством;  

створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя структурних пiдроздiлiв 

Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, 

затвердження їх статутiв та положень; 

обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для 

проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного 

та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов 

договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру 

оплати  послуг;  

визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на 

отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у 

межах граничного строку, визначеного законом; 

визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути 

повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на 

участь у Загальних зборах; 

вирiшення питань про участь Товариства у 

промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях 

пiдприємств, про заснування та/або участь у будь-яких 

юридичних особах, їх лiквiдацiю та реорганiзацiю; 

вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, в разi 

злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;  

визначення ймовiрностi визнання Товариства 

неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе 

зобов'язань або їх виконання, у т.ч. внаслiдок виплати дивiдендiв 

або викупу акцiй;  

обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов 

договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру 

оплати його послуг;  

призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього 

аудиту (внутрiшнього аудитора), затвердження умов трудових 

договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу, 

встановлення розмiру їх винагороди; 

обрання  Голови та Секретаря Загальних зборiв; 

надання згоди на вчинення вiд iменi Товариства будь-яких 

договорiв (угод), у тому числi, але не обмежуючись, щодо 

кредитiв, позик, застав та iнших правочинiв на суму, що складає 

вiд 5% до 10% балансової вартостi активiв Товариства за даними 

останньої фiнансової  рiчної звiтностi Товариства; 

надання згоди на вчинення вiд iменi Товариства будь-яких 

значних правочинiв на суму, що складає вiд 10% до 25% 



балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої 

рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 

погодження вчинення вiд iменi Товариства будь-яких значних 

правочинiв на суму, що перевищує 25% балансової вартостi 

активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi Товариства, за умови попереднього надання згоди на 

вчинення таких правочинiв Загальними зборами Товариства; 

прийняття рiшення про надання згоди на вчинення вiд iменi 

Товариства правочину iз заiнтересованiстю, крiм випадкiв 

обов'якового розгляду цього питання Загальними зборами; 

попереднiй розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї, затвердження 

рекомендацiй Загальними зборам за результатами його розгляду; 

розгляд звiту Генерального директора та затвердження заходiв за 

результатами його розгляду; 

прийняття рiшень про створення фондiв Товариства, зазначених 

у п. 5.4. статтi 5 Статуту, затвердження положень про них, 

розпорядження коштами цих фондiв; 

 прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, 

яка надає Товариству послуги, затвердження умов договору, що 

укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 

iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських 

перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 

надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозицiй 

акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою 

(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет 

акцiй Товариства, визначення способу надсилання акцiонерам 

повiдомлення про проведення Загальних зборiв та визначення 

порядку повiдомлення акцiонерiв, якi мають право обов'язкового 

викупу акцiй, про таке  право; 

здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) 

Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть 

вiдповiдно до вимог законодавства; 

здiйснення контролю за  виконанням рiшень Загальних зборiв;  

вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї 

Наглядової ради згiдно iз законом або Положенням про 

Наглядову раду Товариства. 

 

Загоруйко Наталя 

Володимирiвна 

Член Наглядової ради  X 

Опис:  

Юхно Марiя Валерiївна Член Наглядової ради  X 

Опис:  До складу Наглядової ради  у 2018 роцi обранi акцiонери. 

 

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 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та 

обов'язками 

 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний 

строк або не було обрано нового члена 
 X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень 
Протягом року проведено 18  засiдань. Протягом звiтного перiоду Наглядовою радою 

розглядалися   питання та приймалися рiшення, зокрема, про:  

- надання згоди на укладення значних правочинiв (вiд 10% до 25% вартостi активiв), 

- погодження укладення Генеральним директором правочинiв на суму, що перевищує 25% 

вартостi активiв, вiдповiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв про надання 

попередньої згоди на укладення таких правочинiв, 

- затвердження базових цiн на продукцiю Товариства для її реалiзацiї, 

- органiзацiю  процедури скликання та проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства 19.04.2019 року, 

- порядок та строки виплати дивiдендiв акцiонерам Товариства, 

 -              затвердження рiчного звiту емiтента за 2018 рiк. 

 

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою X  

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X  

Інше 

(запишіть) 

Голова Наглядової ради отримує фiксовану винагороду згiдно  

трудового Контракту з Товариством. Члени Наглядової ради  вiдповiдно 

до цивiльно- правових договорiв винагороди не отримують. 

 

Інформація про виконавчий орган 
 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

Генеральний директор - Чаiцький Вячеслав Генеральний директор вправi без довiреностi 



Олександрович здiйснювати дiї вiд iменi Товариства, у тому 

числi, але не обмежуючись: представляти 

iнтереси Товариства у вiдносинах з 

юридичними та фiзичними особами, органами 

державної влади та управлiння, вести з ними 

переговори та вчиняти вiд iменi Товариства 

юридичнi дiї та правочини, вiдкривати 

рахунки у банкiвських та iнших установах та 

проводити операцiї по них, пiдписувати всi 

необхiднi для цього документи в межах 

компетенцiї, визначеної цим Статутом; 

пiдписувати звiтнiсть Товариства. 

Генеральний директор вирiшує всi питання 

дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi 

до виключної компетенцiї Загальних зборiв 

акцiонерiв i Наглядової ради. Генеральний 

директор вирiшує питання одноособово, 

оформляє їх у виглядi наказiв та 

розпоряджень. 

Опис До компетенцiї Генерального директора 

належить: 

розробка та затвердження бiзнес-планiв, 

поточних фiнансово-господарських планiв i 

оперативних завдань Товариства та 

забезпечення їх реалiзацiї;  

забезпечення виконання планiв розвитку 

Товариства та iнших рiшень, прийнятих 

Загальними зборами та Наглядовою радою 

Товариства; 

розпорядження майном Товариства в межах, 

встановлених Статутом Товариства; 

списання з балансу Товариства основних 

засобiв та iнших необоротних активiв, 

непридатних для подальшого використання, 

морально застарiлих, фiзично зношених, 

пошкоджених внаслiдок аварiї чи стихiйного 

лиха, зниклих внаслiдок крадiжок або 

виявлених у результатi iнвентаризацiї як 

нестача, вiдповiдно до законодавства; 

прийняття рiшень про вчинення вiд iменi 

Товариства будь-яких правочинiв (укладення 

договорiв), що укладаються Товариством в 

порядку звичайної господарської дiяльностi, в 

ходi реалiзацiї власної продукцiї, 

розпорядження майном Товариства, якщо 

ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що 

є предметом правочину (договору), становить 

менше 5% вартостi активiв Товариства за 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi; 

вчинення вiд iменi Товариства будь-яких 

договорiв (угод), у тому числi, але не 



обмежуючись, щодо кредитiв, позик, застав та 

iнших правочинiв на суму, що складає вiд 5% 

до 10% балансової вартостi активiв 

Товариства за даними останньої  рiчної 

фiнансової звiтностi Товариства, за умови 

надання згоди Наглядовою радою Товариства; 

вчинення вiд iменi Товариства будь-яких 

значних правочинiв на суму, що складає вiд 

10% до 25% балансової вартостi активiв 

Товариства за даними останньої  рiчної 

фiнансової звiтностi Товариства, за умови 

надання згоди Наглядовою радою Товариства; 

вчинення вiд iменi Товариства будь-яких 

значних правочинiв на суму, що перевищує 

25% балансової вартостi активiв Товариства 

за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi Товариства, за умови попереднього 

надання згоди на вчинення таких правочинiв 

Загальними зборами Товариства з 

погодженням їх  Наглядовою радою; 

вчинення вiд iменi Товариства правочинiв iз  

заiнтересованiстю, згода на вчинення яких 

надана Наглядовою радою або Загальними 

зборами Товариства у межах їх компетенцiї; 

використання коштiв фондiв Товариства у 

цiлях, визначених вiдповiдними рiшеннями 

Наглядової ради;  

прийняття рiшення про використання власних 

коштiв (чистого прибутку) Товариства у 

випадках, коли згiдно з законодавством 

вiдповiднi платежi є обов'язковими i 

невiдкладними, а рiшеннями iнших органiв 

управлiння Товариства не було визначене 

джерело для вiдповiдних витрат. Про таке 

рiшення на найближчому засiданнi має бути 

поiнформована Наглядова рада; 

подання Наглядовiй радi вимоги про 

необхiднiсть скликання позачергових 

Загальних зборiв та позачергових засiдань 

Наглядової ради; 

складання та подання Наглядовiй радi 

квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх 

оприлюднення або подання на розгляд 

Загальних зборiв; 

розробка та затвердження штатного розкладу, 

правил внутрiшнього трудового розпорядку, 

посадових iнструкцiй працiвникiв Товариства, 

вчинення iнших необхiдних дiй, пов'язаних iз 

забезпеченням функцiонування Товариства як 

юридичної особи та суб'єкта господарювання; 

встановлення умов оплати працi та 



матерiального стимулювання працiвникiв 

Товариства, крiм керiвникiв фiлiй та 

представництв та посадових осiб органiв 

управлiння Товариства; 

визначення умов цивiльно-правових угод 

(пiдряду, доручення та iншi), якi 

укладатимуться  Товариством  для 

виконання окремих робiт (надання послуг); 

найм та звiльнення працiвникiв Товариства, 

вживання до них заходiв заохочення та 

накладення стягнення вiдповiдно до чинного 

законодавства України, Статуту та внутрiшнiх 

документiв Товариства, розгляд заяв 

працiвникiв про переведення, перемiщення, 

надання їм вiдпусток, про притягнення 

працiвникiв до матерiальної вiдповiдальностi;  

призначення за погодженням з Наглядовою 

радою на посаду та звiльнення керiвникiв 

фiлiй та представництв Товариства та їх 

заступникiв;  

прийняття рiшень щодо вiдрядження, 

визначення розмiр добових понад 

установлений законом розмiр, встановлення 

обмежень щодо граничних витрат на 

вiдрядження; 

видання наказiв, розпоряджень, доручень та 

вказiвок в межах своєї компетенцiї, 

обов'язкових для виконання працiвниками 

Товариства; 

органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та 

звiтностi Товариства; 

забезпечення дотримання норм законодавства 

України про працю, правил внутрiшнього 

трудового розпорядку;  

призначення та вiдкликання осiб, якi беруть 

участь у колективних переговорах як 

представники вiд Товариства, за погодженням 

iз Наглядовою радою; 

пiдписання колективного договору з 

трудовим колективом або його 

уповноваженим органом, змiн i доповнення 

до нього, органiзацiя його виконання; 

забезпечення проведення аудиторських 

перевiрок дiяльностi Товариства у  випадках, 

визначених Законом та Статутом; 

встановлення за погодженням з Наглядовою 

радою змiсту та обсягу конфiденцiйної 

iнформацiї та комерцiйної таємницi 

Товариства та забезпечення їх захисту; 

надання зацiкавленим особам (у тому числi  

незалежному аудитору) iнформацiї та 



документiв, що стосуються Товариства, з 

урахуванням вимог, встановлених чинним 

законодавством та цим Статутом; 

подання до Наглядової ради пропозицiй щодо 

участi Товариства в iнших юридичних особах; 

затвердження символiки Товариства, знакiв 

для товарiв та послуг та iнших реквiзитiв i 

ознаки Товариства, якi потребують 

затвердження; 

затвердження внутрiшнiх документiв чи 

прийняття окремих рiшень з питань 

дiяльностi Товариства (зокрема, дотримання 

лiцензiйних вимог, забезпечення оперативної 

господарської дiяльностi), крiм тих, якi згiдно 

з цим Статутом або внутрiшнiми 

положеннями належать до компетенцiї iнших 

органiв Товариства; 

координацiя роботи фiлiй, представництв, 

затвердження їх планiв та кошторисiв та 

контроль за виконанням покладених на них 

завдань; 

винесення питань, якi вiдповiдно до 

законодавства та цього Статуту пiдлягають 

розгляду та вирiшенню iншими органами 

Товариства, на їх розгляд, пiдготовка 

вiдповiдних матерiалiв та пропозицiй з цих 

питань; 

призначення внутрiшнiх ревiзiй, перевiрок, 

iнвентаризацiй та службових розслiдувань; 

розгляд матерiалiв ревiзiй та перевiрок, звiтiв 

керiвникiв структурних пiдроздiлiв i фiлiй 

Товариства та прийняття рiшень за ними; 

прийняття рiшень щодо доцiльностi 

здiйснення будь-яких поточних 

фiнансово-господарських операцiй (крiм тих, 

якi мають характер значного правочину), у 

т.ч. тих, якi у податковому облiку мають 

здiйснюватись за рахунок власних коштiв 

Товариства; 

визначення доцiльностi здiйснення 

фiнансово-господарських операцiй в 

iнтересах Товариства на умовах, 

запропонованих контрагентами Товариства 

(крiм тих, якi мають характер значного 

правочину); 

затвердження  номенклатури Товариства; 

забезпечення розробки концепцiї цiнової та 

тарифної полiтики щодо послуг, якi 

надаються Товариством, визначення цiн на 

продукцiю Товариства, тарифiв на послуги 

Товариства;  



пiдписання довiреностей, договорiв та iнших 

документiв вiд iменi Товариства,  рiшення 

про укладення (видачу) яких прийнято 

уповноваженим органом Товариства в межах 

його компетенцiї вiдповiдно до положень 

цього Статуту; 

оформлення векселiв в оплату товарiв, робiт, 

послуг, поставлених Товариству; 

визначення розмiру плати за користування 

об'єктами авторського права, якi належать 

Товариству, розмiру iншої плати, що має 

сплачуватись Товариству за використання 

належних йому майнових та/або немайнових 

прав; 

затвердження кошторисiв проведення 

поточних заходiв, кошторисiв створення 

Товариством об'єктiв майнових та/або 

немайнових прав; 

розгляд звернень, що надходять до 

Товариства та прийняття рiшень за ними; 

прийняття рiшень про пред'явлення претензiй 

та позовiв вiд iменi Товариства; 

надання Наглядовiй радi проекту правочину i 

пояснень щодо заiнтересованостi протягом 

п'яти днiв з моменту отримання  вiдповiдної 

iнформацiї вiд особи, яка є зацiкавленою у 

вчиненнi правочину; 

вирiшення будь-яких iнших питань поточної 

дiяльностi Товариства i виконання iнших 

функцiй, крiм тих, якi цим Статутом 

вiднесено до компетенцiї iнших органiв 

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? 



 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не 

належит

ь до 

компете

нції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності 

(бізнес-планів) 
ні так так ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

ні так ні ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так так ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
так так ні ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  

так 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  



Положення про акції акціонерного товариства  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) 

у Товариствi розроблено також Положення про розкриття 

iнформацiї акцiонерам ,  Про нарахування та  про виплату 

дивiдендiв, Про комерцiйну таємницю. 

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюджує

ться на 

загальних 

зборах 

Інформаці

я 

оприлюдн

юється в 

загальнод

оступній 

інформаці

йній базі 

даних 

Національ

ної комісії 

з цінних 

паперів та 

фондового 

ринку про 

ринок 

цінних 

паперів 

або через 

особу, яка 

провадить 

діяльність 

з 

оприлюдн

ення 

регульова

ної 

інформації 

від імені 

учасників 

фондового 

ринку 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосеред

ньо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докумен

тів 

надають

ся на 

запит 

акціонер

а 

Інформаці

я 

розміщуєт

ься на 

власній 

інтернет-с

торінці 

акціонерн

ого 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так ні так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 

відсотками та більше 

статутного капіталу 

ні ні так так так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так ні так так так 



Статут та внутрішні 

документи 
так ні так так так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення 

ні ні так так ні 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

так ні так так ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні 

 

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 

відсотками голосів 
 X 

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 - 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 



власника (власників) значного 

пакета акцій 

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 

юридичної особи - 

нерезидента) 

статутного 

капіталу) 

1 Юхно Марiя Валерiївна - 62,88 

2 Загоруйко Наталя Володимирiвна - 24,99 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 

на загальних зборах емітента 

 

Загальна 

кількість 

акцій 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

29 368 233 2 845 608 пункт 10 Роздiлу VI Прикiнцевих та 

перехiдних положень Закону 

України "Про депозитарну систему 

України"  

11.10.2014 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які 

винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх 

звільнення 
Вiдповiдно до ст. 2 Закону України "Про акцiонернi товариства"  посадовими особами 

Товариства є: голова та члени Наглядової ради, голова та члени Ревiзiйної комiсiї та 

Генеральний директор Товариства. Створення iнших органiв Статутом Товариства не 

передбачено. 

Вiдповiдно до ст. 10 Статуту Товариства Наглядова рада створюється у складi 3 осiб. Обрання 

членiв Наглядової ради здiйснюється Загальними зборами  акцiонерiв Товариства шляхом 

кумулятивного голосування строком на 3 роки.  До складу Наглядової ради обираються  

фiзичнi особи - акцiонери або особи, якi представляють їх iнтереси (представники акцiонерiв). 

Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання. Голова Наглядової ради 

Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд 

кiлькiсного складу Наглядової ради. Загальнi збори  акцiонерiв Товариства можуть в будь-який 

час та з будь-яких пiдстав (причин) прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень 

членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. Без рiшення Загальних зборiв 

повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: 

- за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; 

- у разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; 

- у разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено - до покарання,  

що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; 

- у разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, 



померлим. 

Вiдповiдно до ст. 11 Статуту Товариства Генеральний директор призначається Наглядовою 

радою  строком на 3 роки, якщо iнший термiн не  встановлено рiшенням Наглядової ради.  

Повноваження Генерального директора припиняються достроково у разi: 

- подання ним до Наглядової ради заяви про складання повноважень за власним бажанням; 

- його смертi, визнання його судом недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно 

вiдсутнiм; 

- в разi набрання чинностi рiшенням чи вироком суду, яким його засуджено до покарання, 

що виключає можливiсть виконання обов'язкiв; 

- прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою з одночасним призначенням iншої 

особи на цю посаду або призначенням особи, яка тимчасово здiйснюватиме цi повноваження; 

- визнання Загальними зборами або Наглядовою радою роботи виконавчого органу 

незадовiльною. 

Вiдповiдно до ст. 12 Статуту Товариства Ревiзiйна комiсiя створюється рiшенням Загальних 

зборiв акцiонерiв у складi трьох осiб. Члени Ревiзiйної комiсiї обираються шляхом 

кумулятивного голосування строком на  3 роки.   У випадку спливу цього строку 

повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї продовжуються до дня проведення найближчих 

Загальних зборiв. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа 

простою бiльшiстю голосiв вiд обраного кiлькiсного складу. 

 Статутом Товариства та положенням про органи Товариства не передбачається виплата 

винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх 

звiльнення. 

 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 
Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового або 

трудового договору (контракту) з Товариством та вiдповiдно до Статуту Товариства, а 

представник акцiонера здiйснює свої повноваження вiдповiдно до вказiвок акцiонера, iнтереси 

якого вiн представляє у Наглядовiй радi. Члени Наглядової ради, зокрема, мають право: 

отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для 

виконання своїх функцiй знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також 

копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства, вимагати скликання засiдання Наглядової 

ради Товариства, надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради 

Товариства. 

Генеральний директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених законом, Статутом 

Товариства та Положенням про виконавчий орган Товариства. 

Генеральний директор вправi без довiреностi здiйснювати дiї вiд iменi Товариства, у тому числi, 

але не обмежуючись: представляти iнтереси Товариства у вiдносинах з юридичними та 

фiзичними особами, органами державної влади та управлiння, вести з ними переговори та 

вчиняти вiд iменi Товариства юридичнi дiї та правочини, вiдкривати рахунки у банкiвських та 

iнших установах та проводити операцiї по них, пiдписувати всi необхiднi для цього документи в 

межах компетенцiї, визначеної цим Статутом; пiдписувати звiтнiсть Товариства. Генеральний 

директор вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної 

компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i Наглядової ради.   

Повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї визначаються Статутом та Положенням про Ревiзiйну 

комiсiю Товариства. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право отримувати повну, достовiрну та 

своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, знайомитися iз 

документами Товариства, отримувати їх копiї, вимагати скликання засiдання Ревiзiйної комiсiї 

Товариства. бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку 

денного з правом дорадчого голосу, а також  брати участь у засiданнях Наглядової ради 

Товариства у випадках, передбачених Статутом або внутрiшнiми положеннями Товариства. 



 

 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  

З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТI  

ЩОДО ЗВIТУ КЕРIВНИЦТВА ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ 

Призначається для власникiв цiнних паперiв АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЕЛЕКТРОМАШИНА" (далi за текстом - Товариство), управлiнського персоналу пiдприємства 

та для Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. 

Основнi вiдомостi про Товариство: 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМАШИНА". 

Код за ЄРДПОУ 00214868. 

Мiсцезнаходження: 61016, Харкiвська обл., мiсто Харкiв, вулиця Озерянська, будинок 106 

Дата державної реєстрацiї: 06.02.1996р. 

Основнi види дiяльностi за КВЕД: 

27.11 Виробництво електродвигунiв, генераторiв i трансформаторiв (основний); 

27.12 Виробництво електророзподiльчої та контрольної апаратури; 

47.19 Iншi види роздрiбної торгiвлi в неспецiалiзованих магазинах; 

49.41 Вантажний автомобiльний транспорт; 

72.19 Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук. 

 

Iдентифiкацiя звiту 

Ми виконали завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової 

iнформацiї, щодо окремих роздiлiв Звiту про корпоративне управлiння Товариства (далi - Звiт) 

за 2019 рiк. Звiт пiдготовлений на вимогу статей 40 "Регулярна iнформацiя про емiтента" та 401 

"Звiт керiвництва" Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року 

№3480-IV (зi змiнами та доповненнями) (далi - ЗАКОН № 3480). 

Нашу роботу ми спланували i провели у вiдповiдностi iз Мiжнародним стандартом завдань з 

надання впевненостi (МСЗНВ) 3000 "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитами чи 

оглядами iсторичної фiнансової iнформацiї", а також iнших вимог чинного законодавства 

України щодо акцiонерних товариств.  

 

Iдентифiкацiя застосовних критерiїв 

У звiтi iз завдання з надання впевненостi щодо щодо окремих роздiлiв Звiту про корпоративне 

управлiння Товариства iдентифiкуються застосовнi критерiї, вiдносно яких оцiнювався предмет 

завдання, щоб визначенi користувачi могли зрозумiти основу для висновку аудитора.  

Джерела застосовних критерiїв базуються на положеннях Законiв України вiд 17 вересня 2008 

року № 514-VI  "Про акцiонернi товариства",  вiд 23 лютого 2006 року № 3480-IV "Про цiннi 

папери та фондовий ринок",  вiд 30 жовтня 1996 року N 448/96-ВР "Про державне регулювання 

ринку цiнних паперiв в Українi", Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв, затвердженого Рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 року № 2826, та Принципiв 

корпоративного управлiння, затверджених Рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014 № 955. 

 

Властивi обмеження 

 Вважаємо доречним зазначити, що оцiнка ефективностi внутрiшнього контролю 

Товариства не стосується майбутнiх перiодiв внаслiдок ризику, що внутрiшнiй контроль може 

стати неадекватним через змiни в обставинах або погiршення дотримання його полiтики та 

процедур. 

 

Застосовнi критерiї 

Метою нашого завдання є отримання достатнiх та вiдповiдних доказiв для надання звiту щодо 



надання впевненостi користувачам Звiту щодо результатiв перевiрки та висловлення думки про 

окремi статтi Звiту, як цього вимагає  Закон України вiд 23 лютого 2006 року № 3480-IV "Про 

цiннi папери та фондовий ринок" та  Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв, затверджене Рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 року № 2826. 

У вiдповiдностi до вимог Закону України вiд 23 лютого 2006 року № 3480-IV "Про цiннi папери 

та фондовий ринок" емiтент зобов'язаний залучити аудиторську фiрму, яка повинна висловити 

свою думку щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9 статтi 401, а також перевiрити 

iнформацiю, зазначену в пунктах 1-4 цiєї статтi. Саме ця  iнформацiя входить до складу Звiту 

про корпоративне управлiння емiтента. 

Для запобiгання непорозумiнь аудитор попереджає про цей факт користувачiв цього Звiту iз 

завдання з надання впевненостi та зазначає, що внаслiдок цього iнформацiя про предмет 

завдання може не пiдходити для iнших цiлей. 

 

Iдентифiкацiя вiдповiдальностi 

 Управлiнський персонал Товариства вiдповiдає за предмет завдання, аудитор вiдповiдає 

за вимiрювання чи оцiнювання предмета завдання стосовно застосовних критерiїв i незалежне 

надання висновку щодо iнформацiї про предмет завдання. 

             

Застосованi стандарти 

 Завдання виконувалось вiдповiдно Мiжнародного стандарту завдань з надання 

впевненостi 3000 "Завдання з надання впевненостi що не є аудитом чи оглядом iсторичної 

фiнансової iнформацiї". 

 

Контроль якостi та iншi професiйнi вимоги 

 ПП "Аудиторська фiрма "БГС АУДИТ" дотримується вимог Мiжнародного стандарту 

контролю якостi 1 та вiдповiдно впровадила комплексну систему контролю якостi, включаючи 

задокументовану полiтику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професiйних 

стандартiв i застосовних вимог законодавчих та нормативних актiв. 

 

Незалежнiсть та вимоги етики 

 Аудитор дотримався вимог незалежностi та iнших етичних вимог, викладених у Кодексi 

етики затвердженого наказом фiрми, який ?рунтується на фундаментальних принципах чесностi, 

об'єктивностi, професiйної компетентностi та належної ретельностi, конфiденцiйностi та 

професiйної поведiнки. 

 

Iнформативний перегляд виконаної роботи 

Досвiд  та методика  виконання завдання з надання впевненостi аудиторської фiрми 

включають:  

o застосування професiйного скептицизму i професiйного судження; 

o планування та виконання завдання з надання впевненостi, включаючи отримання й оцiнку 

доказiв; 

o розумiння iнформацiйних систем та ролi й обмежень внутрiшнього контролю;  

o пов'язування розгляду суттєвостi та ризикiв завдання з характером, часом й обсягом процедур;  

o застосування процедур вiдповiдно до умов завдання  (запити, опитування, перегляд 

документiв, пiдтвердження, порiвняння документiв);    

o практику систематичного документування та навикiв пiдготовки звiтiв iз завдання з надання 

впевненостi.         

Аудитор  перевiрив iнформацiю, наведену Товариством у Звiтi про корпоративне управлiння за 

2019 рiк, та порiвняв її з iнформацiєю з вiдкритих джерел i наданими управлiнським персоналом 

Товариства документами. Зокрема: 

наявнiсть кодексу корпоративного управлiння, яким керується Товариство; 



застосовану  Товариством практику корпоративного управлiння; 

проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на зборах рiшень;  

персональний склад наглядової ради, iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис 

прийнятих на них рiшень;  

персональний склад виконавчого органу; 

опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента; 

перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента; 

iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на 

загальних зборах емiтента; 

порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента; 

повноваження посадових осiб емiтента. 

Ми вважаємо, що на основi результатiв виконаного нами завдання отримали достатнi та 

вiдповiднi докази для надання висновку.   

 

 

Висновок 

На нашу думку нiщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що Товариство при 

складаннi окремих роздiлiв Звiту про корпоративне управлiння Товариства за 2019 рiк, що 

перевiрялись з урахуванням застосованих критерiїв завдання, не дотрималось в усiх суттєвих 

аспектах вимог статтi 401 "Звiт керiвництва" Закону України "Про цiннi папери та фондовий 

ринок" вiд 23.02.2006 року №3480-IV (зi змiнами та доповненнями) i не розкрило необхiдну 

iнформацiю вiдповiдно до встановлених законодавством критерiїв. 

 

 

Ю. О. Семенiхiна 

Директор         

Сертифiкат аудитора  

№ 006838, виданий  

06.07.2011р. АПУ 

 

25 березня 2020р.  

м. Харкiв, Україна 

 

Основнi вiдомостi про аудитора 

Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "БГС Аудит" 

(код за ЄДРПОУ 31235849) 

Мiсцезнаходження: 

61145, м. Харкiв, вул. Космiчна, 26 

тел. (057)7 140 190 

 

 Свiдоцтво про включення до Реєстру  

аудиторських фiрм та аудиторiв,  

видане Аудиторською палатою України  

№ 4659 вiд 28.01.2016 р., чинне до 28.01.2021 р. 

 

 

 

 

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
Товариство не є фiнансовою  установою . 



 

 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

немає - -, -, - р-н, -, - 0 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Юхно Марiя Валерiївна 18 467 372 62,8821 18 467 372 0 

Загоруйко Наталя Володимирiвна 7 341 100 24,9967 7 341 100 0 

Усього 25 808 472 87,8788 25 808 472 0 



X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

акцiї простi iменнi 29 368 233 0,25  Права акцiонерiв: 

1.Кожною простою акцiєю Товариства її 

власнику-акцiонеру надається однакова сукупнiсть 

прав, включаючи права на: 

-участь в управлiннi Товариством; 

-отримання дивiдендiв; 

-отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його 

майна або вартостi частини майна Товариства; 

-отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть 

Товариства. 

2. Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один 

голос для вирiшення кожного питання на Загальних 

зборах акцiонерiв, крiм випадкiв проведення 

кумулятивного голосування. 

3. Кожний акцiонер-власник простих акцiй Товариства 

має право вимагати здiйснення обов'язкового викупу 

Товариством  належних йому  голосуючих акцiй, 

якщо вiн зареєструвався для участi у Загальних зборах 

та голосував проти прийняття Загальними зборами 

акцiонерiв рiшення про: 

-злиття, приєднання, перетворення, подiл, видiл, змiну 

типу Товариства; 

-надання згоди на вчинення Товариством значних 

правочинiв; 

-надання згоди на вчинення Товариством правочину, 

щодо якого є заiнтересованiсть; 

-змiну розмiру статутного капiталу; 

-вiдмову вiд використання переважного права 

акцiонера на придбання акцiй додаткової емiсiї у 

процесi розмiщення. 

Реалiзацiя акцiонерами права вимоги обов'язкового 

викупу Товариством належних їм акцiй здiйснюється 

вiдповiдно до дiючого законодавства. 

4. Акцiонери-власники простих акцiй Товариства 

можуть мати й iншi права, передбаченi актами 

законодавства. 

5. Акцiонер - власник простих акцiй Товариства має 

немає 



переважне право придбавати розмiщуванi Товариством 

простi акцiї у процесi додаткової емiсiї акцiй 

пропорцiйно частцi належних йому простих акцiй у 

загальнiй кiлькостi простих акцiй, крiм випадкiв, коли 

Загальними зборами акцiонерiв Товариства прийнято 

рiшення про невикористання такого права. 

       Обов'язки акцiонерiв.  

-дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв 

Товариства; 

-виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства; 

-виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у 

тому числi пов'язанi з майновою участю; 

-оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що 

передбаченi Статутом Товариства; 

-не розголошувати комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. 

Акцiонери можуть мати iншi обов'язки, встановленi 

законами України. 

 

 

 

Примітки: 

 





XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

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) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14.06.2010 56/20/1/10 Харкiвське 

територiальне 

управлiння ДКЦПФР 

UA4000075055 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

0,25 29 368 23

3 

7 342 058,25 100 

Опис 

Протягом звiтного перiоду акцiї Товариства не перебували у бiржовому списку  на фондовiй бiржi.  

Торгiвля  акцiями  Товариства не здiйснюється на  зовнiшнiх ринках. 

 Iнших цiнних паперiв, нiж  зазначенi акцiї, Товариство не випускало. 

 

 



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

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість цінних 

паперів (шт.) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

прості іменні привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 

Юхно Марiя Валерiївна 7 341 100 62,88 7 341 100 0 

Загоруйко Наталя Володимирiвна 18 467 372 24,99 18 467 372 0 

Усього 25 808 472 87,87 25 808 472 0 

 

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 

обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 
 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна вартість 

(грн) 

Загальна 

кількість 

голосуючих 

акцій (шт.) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, права 

голосу за 

якими 

обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

14.06.2010 56/20/1/10 UA4000075055 29 368 233 0,25 26 522 625 2 845 608 0 

Опис: 

14.06.2010 року  рiшенням ДКЦПФР  зареєстровано випуск простих iменних акцiй Товариства, що iснують у бездокументарнiй формi. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 

на кiнець звiтного перiоду  складала 26522625 шт.,  передача права голосу не вiдбувалася. Обмеження щодо прав голосу  здiйснюється вiдповiно  до пункту 10 Роздiлу VI 

Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про депозитарну систему України". 

 



XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними 

паперами у звітному році 

Інформація про виплату дивідендів 

За результатами звітного 

періоду 
У звітному періоді 

за простими 

акціями 

за 

привілейова

ними 

акціями 

за простими 

акціями 

за 

привілейова

ними 

акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 3 000 000 0 

Нараховані дивіденди на одну акцію, 

грн. 

0 0 0,1 0 

Сума виплачених/перерахованих 

дивідендів, грн. 

0 0 0 0 

Дата прийняття уповноваженим 

органом акціонерного товариства 

рішення про встановлення дати 

складення переліку осіб, які мають 

право на отримання дивідендів 

  02.05.2019  

Дата складення переліку осіб, які 

мають право на отримання 

дивідендів 

  20.05.2019  

Спосіб виплати дивідендів   беспосереднь

о акцiонерам 

 

Дата (дати) перерахування 

дивідендів через депозитарну систему 

із зазначенням сум (грн) 

перерахованих дивідендів на 

відповідну дату 

    

Дата (дати) перерахування/ 

відправлення дивідендів 

безпосередньо акціонерам із 

зазначенням сум (грн) 

перерахованих/відправлених 

дивідендів на відповідну дату 

  18.10.2019, 

3 000 000 

 

Опис Рiшення щодо виплати дивiдендiв за результатами звiтного  перiоду (за 2019) 

винесене на розгляд рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 17.04.2020р.  

 У звiтному перiодi Товариством виплаченi дивiденди за 2018 рiк, рiшення щодо 

виплати яких прийняте Загальними зборами 19.04.2019р. . 

 

 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 17 481 17 772 0 0 17 481 17 772 

  будівлі та споруди 8 362 7 703 0 0 8 362 7 703 

  машини та обладнання 6 420 6 318 0 0 6 420 6 318 

  транспортні засоби 130 204 0 0 130 204 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 2 569 3 547 0 0 2 569 3 547 



2. Невиробничого 

призначення: 
59 55 0 0 59 55 

  будівлі та споруди 59 55 0 0 59 55 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 17 540 17 827 0 0 17 540 17 827 

Опис 

Знос основних засобiв становить 76,5%. Нарахування амортизацiї 

малоцiнних необоротних активiв передбачено в розмiрi 100% їхньої 

вартостi в першому мiсяцi використання об'єкта. Обмежень на 

використання немає. Всi основнi засоби знаходяться за мiсцем 

знаходження товариства. Зарахування на баланс придбаних, або 

виготовлених основних засобiв  здiйснюється згiдно ПСБО 7  i 

включає наступне : витрати нарахованi (сплаченi) постачальникам 

активiв, реєстрацiйнi збори, збори сплаченi в зв'язку з придбанням 

права на об'єкт основних засобiв. У випадку вибуття, об'єкт 

виключається з активiв (списується з балансу) у вiдповiдностi з ПСБО 

7. 

Показники за попореднiй  рiк перерахованi у зв'язку з прийняттям 

рiшення про застосування у Товариствi  з 01.01.2019 року 

Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. 

 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

37 707 37 360 

Статутний капітал (тис.грн) 7 342 7 342 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

7 342 7 342 

Опис Наявнi чистi  активи АТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА" станом на 31.12.2019 р. є вищими нiж 

статутний капiтал пiдприємства,  що свiдчить про ефективне використання акцiонерного 

капiталу з метою отримання прибутку, забезпеченню iнтересiв кредиторiв, збереження 

статутного капiталу на рiвнi заявленого та дотримання норм Цивiльного Кодексу 

України, зокрема ст.155 " Статутний капiтал акцiонерного товариства " про наявнiсть 

чистих активiв, величина яких на дату балансу є бiльшою вiд статутного капiталу,  

 та ст. 158 , вiдповiдно до якої акцiонерне товариство не має права оголошувати та 

виплачувати дивiденди при зменшеннi вартостi чистих активiв акцiонерного товариства 

до розмiру, меншого, нiж розмiр статутного капiталу i резервного фонду. 

Висновок Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв (37707 тис. грн.) та статутним 

капiталом (7 342,0 тис. грн.) станом на 31.12.2019 року становить  30365 тис. грн. Це 

вiдповiдає вимогам п.3. статтi 155 Цивiльного кодексу України. Величина статутного 

капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року. 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 74 695 X X 

у тому числі:  

кредитна лiнiя невiдновлювальна 26.12.2019 40 000 18 27.02.2020 



овердрафт 19.11.2019 4 232 18 18.11.2020 

кредитна лiнiя  вiдновлювальна 29.01.2019 30 463 22 28.12.2021 

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

-  0 0  

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

-  0 0  

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

-  0 0  

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

-  0 0  

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

-  0 X  

Податкові зобов'язання X 177 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 1 947 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 76 819 X X 

Опис Загальна сума заборгованостi за кредитами станом на 

31.12.2019 року становить 74695 тис. грн.  

Вiдновлювальна кредитна лiнiя є мультивалютною з рiзними 

вiдсотковими ставками. (18-22% у гривнi, 9% у дол. сша). 

Ставки за овердрафтом нараховуються у розмiрi 18-20% у 

залежностi вiд суми. 

Невiдновлювальна кредитна лiнiя розраховується за ставкою  

18%. 

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги за 

звiтний перiод становить 7278 тис. грн. Поточнi зобов'язання 

за розрахунками з - бюджетом -74 тис. грн.;- страхування - 103 

тис. грн.; - оплати працi - 1929 тис. грн. Iншi поточнi 

зобов'язання за звiтний перiод 10971 тис. грн. 

 

  

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Фiнансова компанiя 

"Перший фiнансовий посередник" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 35669968 

Місцезнаходження 01030, -, м .Київ, Богдана 

Хмельницького, 16-22 



Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ № 263404 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.09.2013 

Міжміський код та телефон (044)3747375 

Факс - 

Вид діяльності професiйна дiяльнiсть на  фондовому 

ринку: депозитарна дiяльнiсть 

Опис ТОВ "Фiнансова компанiя "Перший 

фiнансовий посередник" є 

депозитарною установою  та надає  

АТ "Електромашина"  послуги  

обслуговування рахункiв у цп згiдно 

укладеного  договору.  

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Акцiонерне товариство "МЕГАБАНК" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 09804119 

Місцезнаходження 61002, -, Харківська обл., м. Харкiв, 

Алчевських, 30 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ № 263494 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

Міжміський код та телефон (057)7602087 

Факс - 

Вид діяльності професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку: депозитарна дiяльнiсть 

Опис Акцiонерне товариство "МЕГАБАНК"  

є депозитарною установою та  надає  

послуги вiдповiдно до  укладеного 

договору. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04107, -, м. Київ, Тропiнiна, 7-г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

- 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044)3630401 

Факс - 

Вид діяльності обслуговування  випускiв  цiнних 

паперiв 

Опис Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональний депозитарiй України" є  

установою, що надає послуги з  

обслуговування випускiв цiнних 



паперiв.  

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма 

"СПIКА-АУДИТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 23464570 

Місцезнаходження 61003, -, Харківська обл., м. Харкiв, 

Майдан Павлiвський, б. 1/3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

№0861 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон (057)7648154 

Факс - 

Вид діяльності послуги  аудиту 

Опис Товариство з обмеженою 

вiдповiльнiстю Аудиторська фiрма" 

Спiка - аудит"  надавало послуги щодо  

звiту про корпоративне управлiння 

вiдповiдно до укладеного договору. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Страхова компанiя "Кремiнь" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 24559002 

Місцезнаходження 01021, -, м. Київ, Iнститутська, 19-Б. 

к.33 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

№ 1893 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацкомфiнпослуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 06.08.2015 

Міжміський код та телефон (044)3603959 

Факс - 

Вид діяльності послуги страхування 

Опис Публiчне акцiонерне товариство 

"Страхова компанiя "Кремiнь" надавало 

послуги з добровiльного  страхування 

вантажiв та багажу,  а також 

добровiльного страхування фiнансових 

ризикiв. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Агентство з розвитку iнфраструктури 

фондового ринку України 

Організаційно-правова форма Державна організація (установа, 

заклад) 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 

Місцезнаходження 03150, -, м. Київ, Антоновича, 51, офiс 

1206 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

DR/00001/APA 



Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044)4983815 

Факс (044)4983816 

Вид діяльності iнформацiйнi послуги на фондовому 

ринку 

Опис  Державна установа "Агентство з 

розвитку iнфраструктури фондового 

ринку України" надає  iнформацiйнi 

послуги на фондовому  ринку з 

подання звiтностi до НКЦБФР  та 

розмiщення iнформацiї в iнформацiйнiй 

базi. 

 

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 

суб'єкта малого підприємництва 

КОДИ 

Дата (рік, місяць, 

число) 
2020.01.01 

Підприємство 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЕЛЕКТРОМАШИНА" 
за ЄДРПОУ 00214868 

Територія Харківська область, Ленiнський р-н за КОАТУУ 6310137200 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Виробництво електродвигунів, генераторів і 

трансформаторів 
за КВЕД 27.11 

Середня кількість працівників, осіб: 472 

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком 

Адреса, телефон: 61016, Харківська обл., м. Харкiв, Озерянська, 106, 0573737500 

 

1. Баланс 
на 31.12.2019 p. 

Форма №1-м 

Код за ДКУД 1801006 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного року 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи    

Незавершені капітальні інвестиції 1005 1418 1628 

Основні засоби 1010 17540 17827 

    первісна вартість 1011 72636 75713 

    знос 1012 (55096) (57886) 

Довгострокові біологічні активи  1020 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції 1030 600 600 

Інші необоротні активи 1090 0 5 

Усього за розділом I 1095 19591 20070 

II. Оборотні активи    

Запаси: 1100 27730 24771 

    у тому числі готова продукція 1103 6843 10358 



Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 37999 32597 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 8734 4750 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2884 2392 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 1958 40003 

Витрати майбутніх періодів 1170 74 206 

Інші оборотні активи 1190 9288 8651 

Усього за розділом II 1195 88667 113370 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 108258 133440 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного року 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 7342 7342 

Додатковий капітал 1410 11576 11528 

Резервний капітал 1415 1101 1101 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 17341 17736 

Неоплачений капітал 1425 (0) (0) 

Усього за розділом I 1495 37360 37707 

II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування 

та забезпечення 
1595 44025 31089 

III. Поточні зобов'язання    

Короткострокові кредити банків 1600 0 44232 

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими 

зобов'язаннями 
1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 10963 7335 

    розрахунками з бюджетом 1620 1097 74 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 989 0 

    розрахунками зі страхування 1625 243 103 

    розрахунками з оплати праці 1630 1963 1929 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Інші поточні зобов'язання 1690 12607 10971 

Усього за розділом III 1695 26873 64644 

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Баланс 1900 108258 133440 

Примітки: Облiкова полiтика на пiдприємствi встановлена наказом вiд 30.10.2018 року № 184/1 "Про 

органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику пiдприємства", протягом звiтного року облiкова 

полiтика не змiнювалась.  

По балансу є основнi засоби по первiснiй вартостi на суму 75713,0 тис. грн., амортизацiя (знос) яких 

складає 57886,0 тис. грн.  

Залишкова вартiсть становить 17827,0 тис. грн.  

Синтетичний та аналiтичний облiк основних засобiв здiйснюється вiдповiдно чинному законодавству та 

НСБО № 7 "Основнi засоби".  

Iндексацiї основних засобiв у 2019 роцi не було. Амортизацiя (знос) нараховується вiдповiдно до чинного 

законодавства та НСБО № 7 "Основнi засоби" по кожному об'єкту. Методи визначення зносу вибранi на 

пiдприємствi (прямолiнiйний) протягом року не змiнювались.  



Запаси: Виробничi запаси (сировина i матерiали) на 31.12.2019 року складають 6166,0 тис. грн.  

Оцiнка запасiв на дату балансу вiдповiдає положенням прийнятої на пiдприємствi облiкової полiтики.  

Метод оцiнки вибуття запасiв на протязi звiтного перiоду не змiнювався.  

Дебiторська заборгованiсть складає - 39739,0 тис. грн., а саме: - за продукцiю, товари, роботи, послуги - 

32597,0 тис. грн..;  - з бюджетом - 4750,0 тис. грн. - iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 2392,0 

тис. грн.  

Облiк грошових коштiв i розрахункiв здiйснюється згiдно дiючого законодавства. На 31 грудня 2019 року 

грошовi кошти та їх еквiваленти у нацiональнiй валютi складають - 40003,0 тис. грн.  

Зобов'язання: Облiк зобов'язань здiйснюється у вiдповiдностi до Нацiонального положення (стандарту) 

бухгалтерського облiку 11 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" "Зобов'язання".  

Довгостроковi зобов'язання складають 31089,0 тис. грн., в т. ч. кредити банкiв - 30463,0 тис. грн.; 

вiдстроченi податковi зобов'язання - 626,0 тис. грн. 

Поточнi зобов'язання:  - 64644,0 тис. грн., в т. ч. - кредити банкiв - 44232,0 тис. грн.; - за товари, роботи, 

послуги - 7335,0 тис. грн.; з оплати працi - 1929,0 тис. грн.;  - з бюджетом - 74,0 тис. грн.; - розрахунки iз 

страхування  - 103,0 тис. грн.; - iншi поточнi зобов'язання - 10971,0 тис. грн.  

У звiтному роцi не здiйснювалось розмiщення акцiй.  

Надходжень грошових коштiв (у гривнi та iноземнiй валютi) чи майна, внесених як плата за акцiї не 

здiйснювалося.  

Статутний капiтал складається з 29368233 штук простих iменних акцiй загальною номiнальною вартiстю 

7342000,00 грн. Неоплачена частина статутного капiталу вiдсутня - статутний капiтал сплачений 

повнiстю. Номiнальна вартiсть однiєї акцiї становить 0,25 грн. 

 Протягом звiтного перiоду змiн у кiлькостi акцiй, що перебувають в обiгу не вiдбувалося. Акцiї надають 

права акцiонерам, передбаченi законодавством. Додаткових прав або обмежень пов'язаних з акцiями 

немає.  

Емiтент чи його дочiрнi i асоцiйованi пiдприємства не володiють акцiями емiтента власного випуску. 

Акцiї, зарезервованi для випуску згiдно з опцiонами та iншими контрактами вiдсутнi. Привiлейованi акцiї 

не випускались.  

Iншої iнформацiї, що пiдлягає розкриттю згiдно НП(С)БО немає. 

 

 



2. Звіт про фінансові результати 
за 2019 р. 

Форма №2-м 

Код за ДКУД 1801007 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 266948 260960 

Інші операційні доходи 2120 24756 17145 

Інші доходи 2240 67 16 

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 291771 278121 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (194433) (187970) 

Інші операційні витрати 2180 (84886) (77832) 

Інші витрати 2270 (8374) (6271) 

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (287693) (272073) 

Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 4078 6048 

Податок на прибуток 2300 (736) (1432) 

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 3342 4616 

Примітки: Дохiд, пов'язаний з наданням послуг, визнається, виходячи зi ступеня завершеностi операцiї з 

надання послуг шляхом вивченням виконаної роботи. При цьому в бухгалтерському облiку доходи 

вiдображались у звiтному перiодi шляхом пiдписання акту приймання-передавання послуг.  

Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) складаються з: 

- реалiзацiї продукцiї  - 266948,0 тис. грн.,  

- всього на суму - 266948,0 тис. грн.  

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї складається з:  

- собiвартостi реалiзованої продукцiї - 194433,0 тис. грн.;               

- всього на суму - 194433,0 тис. грн.  

Iншi операцiйнi доходи  складаються з: 

- реалiзацiї товарiв - 12977,0 тис. грн.; 

- реалiзацiї оборотних активiв - 4378,0 тис. грн.; 

- операцiйна курсова рiзниця - 7110,0 тис. грн.; 

- iншi доходи - 291,0 тис. грн.  

- всього на суму -24756,0 тис. грн.  

Iншi операцiйнi витрати складаються з: 

- адмiнiстративнi витрати - 21078,0 тис. грн.; 

- витрати на збут продукцiї - 40818,0 тис. грн.; 

- iншi операцiйнi витрати - 22990,0 тис. грн.; 

- всього на суму - 84886,0 тис. грн. 

Фiнансовий результат - 4078,0 тис. грн. 

Податок на прибуток - 736,0 тис. грн. 

Чистий прибуток - 3342,0 тис. грн. 

 

 

 

 

Керівник    Чаiцький В.О. 

 

Головний бухгалтер   Пiкалова М.А. 



XVI. Твердження щодо річної інформації 
 Генеральний директор стверджує, що, наскiльки це йому вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, 

пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз 

Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить 

достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, 

прибутки та збитки емiтента, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та 

об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан 

емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими емiитент стикається у 

своїй господарськiй дiяльностi. 

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних НКЦПФР або 

через особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від імені 

учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

08.01.2019  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

11.01.2019  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

23.01.2019  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

19.02.2019  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

22.02.2019  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

19.04.2019  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

19.04.2019  Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів 

02.05.2019  Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів 

21.05.2019  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

07.08.2019  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

26.12.2019  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

 


