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АКЩОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЕЛЕКТРОМАШИНА”

за 2020 piic

N° Напрямок Змют шформацн

Оргашзащйна 
структура та опис 
дПльност! 
шдприемства

АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМАШИНА» е правонаступником 
Bcix майнових та особистих немайнових прав та обов’язюв Вщкритого 
акцюнерного товариства «ЕЛЕКТРОМАШИНА», заснованого вщповщно до 
pinieHHa Регюнального вщцшення Фонду державного майна Укра'ши по 
Харювськш обласН вщ 05 лютого 1996 року №131-П шляхом перетворення 
державного шдприемства “Харшвський завод Електромашина” у вщкрите 
акцюнерне товариство вщповщно до Указу Президента Укра'ши “Про заходи 
щодо забезпечення прав громадян на використання приватизацшних майнових 
сертифшаНв” вщ 26 листопада 1994 року № 699/94 та Постанови Кабшету 
м1н1стр1в Укра'ши № 686 вщ 07 грудня 1992 року “Про затвердження порядку 
перетворення в nponeci приватизацй' державних пщприемств у вщкриД 
акц1онерн1 товариства”.

На пщстав1 р1шення р1чних Загальних збор1в акцюнер1в (Протокол № 1 
вщ 20.04.2018р.) ПУБЛ1ЧНЕ АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕЛЕКТРОМАШИНА» перейменоване в АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕЛЕКТРОМАШИНА»
1дентиф1кацшний код товариства 00214868
Товариство взято на податковий облш платника ПДВ 03.07.1997 р.

Основною продукщею АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЕЛЕКТРОМАШИНА» вже бшын 60 роюв е електричш машини постшного 
струму вщ 0,37 до 315 квт будь-якого конструктивного i юпматичного 
виконання, устаткування для рудникових, тягових, контактних та 
акумуляторних електровоз1в, рудникова апаратура, регульован1 перетворювач1 
постшного струму.

За щ роки було зроблено бшын 200 тишв сершних i спец1альних вид1в 
електричних машин та апарапв. 3 урахуванням р1зних виконань по 
електричним параметрам, монтажним i приеднувальним розм1рам, способам 
охолодження i захисту, кл1матичним факторам, номенклатура продукцп, що 
випускаеться, нараховуе десятки тисяч модиф1кац1й.

Сьогодн1 АТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА" - сучасне п1дприемство, едине в 
галуз1 по видах i призначенню продукцй', що випускаеться: електричн1 машини 
постшного струму cepii 4П й 5П загальнопромислового виконання з висотами 
обертання 100, 200, 225, 250, 280, 315, 355 мм потужшстю вщ 0,5 до 200 квт 
рпних виконань i модифшащй з висотами обертання 250, 280, 315, 355 мм 
потужн1стю в1д 20 до 200 квт; силове електроустаткування для рудникових 
електровоз1в у склад1 тягових електродвигушв рудникового вибухобезпечного 
виконання ДРТ-10, ДРТ-13М, i рудникового нормального виконання ДТН-ЗЗМ, 
ДТН-34М, в комплект! з апаратурою керування (контролери, автоматичш



вимикачц струмоприймачц блоки дюд^в, блоки резистор! в); допо\пжне 
електроустаткування для мапстральних i маневрових тепловоз1в: стартери- 
генератори 5ПСГМ, 5ПСГП, двигуни компресора П2КМ, 2П2КМ; краново-

металургшш електродвигуни cepii' Д12М, Д21М, Д22М, Д31М, Д32М, Д41М, 
Д806М, Д808М, Д810М, Д812М, ДК213Д2М, ДК309М,ДПВ52; багатофазш 
двигуни змшного струму типу АЖ225 : рудникова апаратура для комплектацн 
рудникових акумуляторних i контактних електровоз1в: КРВ2М, КС304М, 
КС305М БСВ1М, БД2М, БР1М, БРВ1М, ВРВ150М2, СНВ-2М.

Юридична i фактична адреса шдприемства:
61016 м.Харюв вулиця Озерянська будинок 106.

Основними видами д1яльност1 п1дприемства е :

Код КВЕД Види економ1чно1 д1яльност1
27.11 Виробництво електродвигушв, генератор1в i 

трансформатор1в (основний);
27.12 Виробництво електророзпод1льно1 та контрольно! 

апаратури .
47.19 1нш1 види роздр1бно! торг1вл1 в неспец1ал1зованих 

магазинах
49.41 Вантажний автомобшьний транспорт
72.19 Досл1дження й експериментальш розробки у сфер1 

шших природнич1х i техн1чних наук.

Чисельшсть пращвниюв та зарплата:

3 метою стабшзацй ф1нансового становища п1дприемства, керуючись 
спшьним р1шенням адмшютраци, профспшкового ком1тету i пост1йно-д1ючо1 
групи з питания стабтзацй ф1нансового-економ1чного положения 
шдприемства, прийнято рйнення про пщвищення на пщприемств1 з 01.01.2020 
р. було встановлено мЫмальну заробптсу плату у po3Mipi 4723 грн., з 01.09.2020 
р. -5000 грн. зпдно законодавства Украши.

Середня заробДна плата на одного пращвника за 2020 piK на 
шдприемств1 склала 8307,30 грн., а середньооблпсова чисельн1сть штатних 
прац1вник1в склала 404 чол.



СХ
ЕМ

А 
С

ТР
У

К
ТУ

РИ
 

У
П

РА
ВЛ

1Н
Н

Я
 

АТ
 

"Е
Л

Е
К

Т
РО

М
А

Ш
И

Н
А

"

Вщ
щ

л 
ох

ор
он

и 
пр

ащ
, 

по
ж

еж
но

! 
бе

зп
ек

и 
i 

ек
ол

ог
й'



результата
д1яльност|'

Л1кв1днють та 
зобов’язання

Обсяг виробництва продукцп за 2020 рис: “
140 електродвигун1в постшного струму,
1 електродвигун зм1нного струму,
41 одиниця електрично! апаратури
та шшоУ продукщУ на суму 178,1 млн.грн (частини до електродвигушв та 
генератор1в)

Загальний обсяг виготовленоУ продукцп за 2020 р. склав: 198,2 млн.грн
S f - cnopT бУД0 Реатзовано продукщУ на суму 188,0 млн.грн., що складае 
90,6/о в загальному обсяз1 продаж.
Ф1нансов1 результата.

Загальна сума доход1в за 2020р. склала 227,2 млн.грн., в тому рахунку:
Чистий дох1д вщ реалiзадii' продукщУ склав 207,6 млн.грн., mini операцшш 
дохода - 19,6 млн.грн., загальна сума витрат - 224,5 млн.грн., соб1варт1сть 
реал1зовано-1 продукщУ - 150,2 млн.грн.,mini витрати - 9,1 млн.грн., шнп 
операщйн! витрати -  64,6 млн.грн, ветрам на податок з прибутку -  0,6 млн грн 
Фшансовий результат вщ Д1яльност1 за 2020р1к -  прибуток 2млн.627 тис грн

У Товариств1 постшно проводиться д1яльн1сть з планування доход1в та витрат 
виплати плануються у вщповщносм до надходжень. Виплати щоденно 
здшснюються у вщповщност! до затвердженого фшансовою службою реестру 
платежш. Якщо ix недостатньо, визначаються джерела додаткових надходжень, 
зокрема, використання овердрафту (кредитноУ лшп).

У Товариств1 розроблен1 правила закутвельноУ д1яльност1. Договори з 
постачальниками на придбання матещашв та комплектуючих укладаються на 
умовах по факту постачання або в1дстрочки платежу. Закушвля матер!ал1в 
здшснюеться у сувор1й вщповщност! до плану виробництва на мюяць та плану 
закушвл1 з урахуванням деф1циту. Впроваджено нормативи збер!гання запаДв 
сировини та матер1ал1в у складському господарствь Раз на piK в1дпов1дною 
комююю проводиться Унвентаризащя, зокрема, основних засоШв, майна, 
капщалу, зобов язань, грошових к о н тв  та дорогоц1нних метал1в.
Один раз на квартал на пщприемств! проходять засщання KOMicii, яка проводить 
аналщ деб1торсько1 та кредиторськоУ заборгованост1 у Товариств1 та контролюе 
строки обертання дебморськоУ заборгованост!. У раз! прострочення оплати 
дешторами, Юридичний вщдш направляе Ум претенз!У щодо стягнення основноУ 
заборгованост1 та в!дпов!дав них штрафних санкцш. У раз! невиконання 
претензшних вимог, позови! заяви направляються на розгляд до суду.
- Пол!тикою Товариства щодо укладання договор!в з покупцями встановлений 
прюритет умов повноУ або частковоУ передплати за продукщю що 
виготовляеться та поставляеться Товариством. У виняткових випадках 
застосовуеться мшшальна розстрочка платежу за виготовлену продукщю. Кр!м 
того, до моменту укладання договору Службою економ!чноУ безпеки 
1 овариства надаеться висновок щодо ризику укладення договору з визначеним 
контрагентом.

Генеральний директор AT «EJIEKTPOM. 

Fоловний бухгалтер

В.О.Ча!цький

О.М.Азарова


