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Звіт про управління Приватного підприємства
«Торговий дім «Галпідшипник» за 2020 рік

1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства

Торговий Дім «ГалПідшипник» - інжинірингова компанія техкомплектації та 
сервісного обслуговування підприємств України з багаторічним досвідом. 

Основне завдання компанії – надання українському промисловому та 
аграрному сектору якісної пропозиції з запчастин, комплектуючих та сервісу; 
забезпечення багатоваріантності вибору в розрізі «ціна-якість-доступність». 

Торговий Дім «ГалПідшипник» - мультибрендова, компанія: в лінійці 
більшості представлених нею продуктів компанія пропонує від двох до 
дванадцяти брендів, кожен з яких було ретельно відібрано. Маючи в арсеналі 
багаторічний досвід і знання ринку зсередини, підприємство посильно 
захищає українських виробників від неякісної продукції.

Підприємство володіє унікальним поєднанням широкого асортименту 
продукції, професійного технічного сервісу та ефективної комплексної 
програми обслуговування замовників. 

В асортимент пропонованої підприємством продукції входять : 
підшипники, корпусні елементи, системи лінійного переміщення, приводні 
паси, транспортерні стрічки, технічні та механічні ущільнення, ланцюги та 
зірочки, мотор-редуктори, муфти та механізми з'єднання валів, системи 
змащування і різні супутні матеріали, а також інструменти та обладнання для 
моніторингу та діагностики.

Головний офіс та центральний склад підприємства знаходяться у м. Львові. 
Враховуючи потреби клієнтів, ТД «ГалПідшипник» створив розгалужену 
мережу філій, що мають власні офісні та складські приміщення у містах Київ, 3
апоріжжя, Харків, орендовані у м. Одеса, а також представництва у містах: 
Вінниця, Кропивницький, Чернівці та Рівне. Добре налагоджена система 
логістики дозволяє підприємству обслуговувати клієнтів — покупців по 
Україні в найкоротші терміни.
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Представництва:
Львів - 1992
Київ - 1996
Запоріжжя - 1998
Донецьк - 2000 (закрито через військові дії)
Одеса - 2002
Харків - 2003
Вінниця - 2011
Кропивницький - 2012
Рівне - 2017
Чернівці - 2017

Торговий Дім "Галпідшипник" – компанія-імпортер, та є офіційним 
дистриб'ютором багатьох світових виробників наступних торгових марок : 
SKF (Швеція), NTN- SNR (Франція), URB (Румунія), ZKL (Чехія), KTR (Німеччина), 
KOYO (Німеччина), FLT (Польща), STOMIL SANOK (Польща), SAMPLA BELTING 
(Італія), OPTIBELT (Німеччина), MEGADYNE (Італія), RUBENA (Чехія), 
EAGLEBURGMANN (Німеччина), REXNORD (Німеччина), RENOLD (Німеччина), 
FREUDENBERG SEALING TECHNOLOGIES (Німеччина). А також представником 
ESBELT, FENNER DRIVES, NSK, THK, ERIKS.

Крім світових лідерів підшипникової продукції із Європи підприємство є 
офіційним дистриб'ютором заводів-виробників з Китаю таких марок TMB, JZ, 
DYZV, OST, які орієнтовані на виготовлення високоякісних підшипників для 
металургійної промисловості.
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Однією з вагомих переваг компанії є наявність технічного сервісу. Основне 
завдання сервісного центру – забезпечити максимальну ефективність 
експлуатації машин та обладнання з мінімальними витратами на відновлення, 
що досягається за рахунок своєчасної кваліфікованої оцінки технічного стану 
механізмів. Це стало можливим завдяки створенню на підприємстві чотирьох 
сервісних центрів, сертифіковані фахівці яких володіють достатнім досвідом 
для виявлення неполадок в роботі обладнання та попередження можливості 
виникнення проблем у майбутньому. Наші інженери мають досвід у 
вирішенні найскладніших технічних кейсів та проводять наступні роботи: 
вібродіагностика, моніторинг стану машин, лазерна вивірка обладнання.

У 2007 році Торговий Дім «ГалПідшипник» стала першою в Україні 
сертифікованою компанією, яка отримала статус "Партнер SKF по технічному 
обслуговуванню". Ця співпраця дає можливість замовникам отримати 
безпосередній доступ до інновацій і рішень SKF.

Торговий дім «ГалПідшипник», безумовно, можна вважати стратегічним 
підприємством України, так як на постійній основі обслуговує багато 
підприємств у різних галузях промисловості. Особливу увагу компанія 
приділяє співпраці з агропромисловим комплексом України.

2. Результати діяльності

ПП “ТД “Галпідшипник” у 2020 року залишається бути середнім 
підприємством за класифікацією Законом України” Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996 із змінами та 
доповненнями. За підсумками 2020 року підприємство є прибутковим, дохід 
від продажу товарів та послуг збільшився на 4% порівняно із минулим роком. 
Коливання валютних курсів та ситуація на ринку зумовила ріст витрат 
підприємства, в тому числі курсових різниць від валютного кредиту, що 
призвело до недоотримання чистого прибутку. 
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Чистий прибуток підприємство спрямовує на виплату грошових коштів 
засновникам, модернізацію офісних та складських приміщень, оновлення 
автопарку та вдосконалення інформаційної бази для прискорення 
прийняття управлінських та маркетингових рішень.

Товарних запасів підприємства зросли ні кінець 2020р на 20% та є 
достатніми для забезпечення операційного процесу на декілька місяців. 
Основні засоби підприємства та нематеріальні активи дають можливість 
ефективного використання власних ресурсів для отримання прибутку від 
діяльності підприємства.

3. Ліквідність та зобов'язання

Абсолютну ліквідність ПП “ТД “Галпідшипник” забезпечують грошові кошти у 
національній та іноземній валютах на рахунках в банках України. До швидко 
ліквідних активів відноситься дебіторська заборгованість за товари, роботи 
та послуги, дебіторська заборгованість за виданими авансами, інша поточна 
заборгованість. Основні фінансові зобов’язання підприємства включають 
банківський кредит, кредиторську заборгованість за товари, роботи та 
послуги, поточну кредиторську заборгованість за авансами отриманими, 
довгострокові зобов’язання та поточні забезпечення у формі фонду оплати 
відпусток працівникам. Підприємство користується банківським кредитом у 
євро, який щомісяця вчасно погашає та сплачує відсотки за користування 
ним. Використання оперативного платіжного календаря дозволило 
підприємству вчасно погасити частину кредиту та розрахуватися із 
постачальниками.
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 4. Екологічні аспекти

ПП “ТД “Галпідшипник” в процесі своєї діяльності здійснює вплив на 
навколишнє середовище, але він є несуттєвим та значно не позначається на 
використанні активів підприємства. Підприємство має дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне середовище стаціонарними 
джерелами.

5. Соціальні аспекти та кадрова політика.

Трудовий колектив підприємства налічує в собі 164 працівників різної 
кваліфікації. Колектив поповнюється молодими спеціалістами у сфері 
менеджменту, що модернізує систему внутрішнього управління та контролю 
за діяльністю підприємства та дозволяє прискорити прийняття 
управлінських рішень. Кожен працівник є важливою частиною команди та 
вносить в неї щось своє. Відмінною рисою колективу є надзвичайно низька 
плинність працівників – адже коли компанія цінує своїх людей, це завжди 
взаємно.

Менеджери з продажу мають вищу інженерну освіту кращих технічних ВНЗ 
країни. Крім того, спеціалізовані семінари та лекції є звичною практикою для 
менеджерів - компанія приділяє велику увагу навчанню працівників та 
запрошує для проведення навчання спеціалістів від постачальників. Щороку 
влітку підприємство проводить семінари у формі тімбілдінгу для кращого 
спілкування працівників підрозділів підприємства та покращення 
соціально-психологічного клімату в колективі.
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6. Ризики.

Політична та економічна ситуація, що склалася в Україні, загострює питання 
ефективного розвитку підприємства в умовах невизначеності і спричинених 
нею ризиків, що вимагає розробки заходів управліннями ризиками. Дана 
система охоплює аудит-ідентифікацію ризиків, аналіз ризику, визначення 
ступеню ризику та обробка ризику. Основні ризики для підприємства - це 
неплатоспроможність покупців, загострення конкуренції (особливо 
недобросовісної), політична ситуація в країні. Наслідком останнього для 
підприємства є втрата філії, яка була розташована на окупованих територіях. 
Підприємство вміло оцінює та управляє ризиками: ризиком зниження 
фінансової стійкості, інфляції, процентним, валютним, податковим. 
Маркетологи підприємства вміло визначають і ринкові, закупівельні, збутові 
ризики та роблять коригування до стратегії розвитку підприємства, 
створення товарних запасів, зміни чи розширення асортименту товару.

7. Дослідження та інновації.

Досліджень та інновацій підприємство у 2020 року не проводило.

8. Фінансові інвестиції.

Фінансове інвестування — це активна форма ефективного використання 
тимчасово вільних коштів підприємства. ПП “ТД “Галпідшипник” у 2020 році 
продовжує використовувати розміщення грошових коштів на 
короткотерміновому депозиті у банку. Інших фінансових інвестицій 
підприємство не проводило.
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I N D U S T R I E S

9. Перспективи розвитку.

Приватне підприємство “Торговий Дім “Галпідшипник” вважає необхідними 
умовами досягнення самоокупності та самофінансування підприємства у 
сучасних умовах є орієнтація його діяльності на споживачів і конкурентів, на 
гнучке пристосування до ринкової кон’юктури, що змінюється та визначило 
основні напрямки розвитку в майбутньому, а саме: 
- збільшення питомої ваги технічного сервісу в загальному обсязі продаж;
- створення додаткових робочих місць на підприємстві;
- оновлення та модернізація обладнання для вимірювання та діагностики.


