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l. оргдtIзлцЙ}и структурА тА опис дяJьносп IпддриемствА
Пiдприсмство було створене згiдно iз рiше1,1trям установчих зборiв та

заресстровацо Святошинськото районною в MicTi Кисвi дерх(авною
адмirriстрацiею 29.05.200l за номером 1 072 l20 0000 002267, як товариство
з обмея(еною вiдловiдальнiстtо,

Iнформашiя про засuовпикiв
(KoHTporrepiB)) Пiлприемства:

(кiнцевих беt-rефiцiарцих ll, il(II1lKll]

' Виробвичтво сухих булiвельяих сумiшей (осuовI,rий)
ВиробНицтво цемешту
Оптова торгiвля деревиною, будiвельними MaTcpiaJIaMц та

caBiTapHo-TexBi чttим обладнанням
роздрiбяа торгiвля iншими невхиваними товарами в

спецiалiзованих магазинах
Вантах{ний аsтомобiльний транспорт

]

L

L

L

L

t
t

. Пiдприемство е фридичtlою особоюj мас самостiйний баланс,
вiдокремлене майно, розрахунковий, валIотниЙ та iншi рахунки вбаакiвських ycTarioBaх, Пiдприемство молtе набувати 

""irо"r* ,u
особистi.lХ немайнових лрав, вступати з зобов'язанtrя, здiйснювати
правочини, виступати в загальвих та спецiалiзованих судах рiзяих судових
юрисдикцiй вiд свого iMeHi.

. Вiлповiдпо_ до iнформацiТ Uаведе]]о]' в €диному державному peccтpl
пlдорисмство займа€ться fi аступtiими видами дiяльностi :

2з.64
2з.5]
46.7з

47 _78

49,41

. З появоtо в дрУгiй половинi 90-х poKiB tlа украТнсысому ринку IIерших
iмtlортлtих сухих булiвельних сумiш"й почали пчрдrп-опо rri"оuчr"""
методи оздоблtовальних робiт в
yKpaiHcbKoMy будiвництвi iTOB <Фоммьгаут-Полiмiн>, одним з першrих в
Утсраiпi, почав виробляти вiтчизпянl сумtшt,

Сумiшi <Роlimiп> с першими украifiськими сумiшами, якi оl.рималlt
сертифiкат СС i з 2015 р. з успiхом екслортуються в краiни европи
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Дсортимент сумiшей <Polimin), сьогодцi налiчус понад 120
найме!tувань, серед яких: сумiшi для влаштуван}rя пiдлоги, клеi для плиткtt,
заповнювачi швiв, сумiшi для систем теплоiзоляцiТ фасадiв, штукаryрки
(цементнi, гiпсовi, вапнянi, декоративнi, акриловi), шпаклiвкtt, фунтовкиl
сумiшi лля кладки, сумiшi для газобетону та акриловi фарби.

З 200З р. виробництво сухих булiвельних сумiшей <Polimin>
сертифiкусться за мiжнародною системою IS0 900l .

КомпанiЙ (ФомАльгАут-полIмll-Ь - uайбiльшиЙ уlФаiнськиЙ
виробник будiвельпих MaTepiMiB, який мас бiзнес-iнтереси в iумiх<них
галузях промисловостi. Метою дiяльпостi koмnaнii € максималы]о повliе
задоволення вимог i очJкувашь сложивачiв шляхом вилуску якiсноt та
лоступноi продукцii' в vilriмrльнi термiни.

],ll,r,Il

Пi,,tприсмства

L

t

L

t

L

t

__ О!сяг tIистого доходу Пiдприемства за 20l9 р., вiдповiдно до рядка
2000 Звiту про QliHaпcoBi результати стаповить 5552i6,0 тис, грн.

Фiиансова звiтнiсть пiдприсмства формуеться з до.lриманням
принцилiв, зокрема - нарахуванця та вiдповiдностi доходiв i витра.r, за яким
для визначе}ltlЯ фiнансовогО результаry звiтного перiоду слiл порiвняти
доходи звiтвого перiоду з витратами, якi були злiйсненi дrlя отримаllня цих

]. 1,1, i}.l1,1 ,\lI1 ,1Iя. l1,1l()(,,!,I

доходlв,.

До/я витрат, Що були rtoнeceнi у чистому доходi
скJ]адас _ l5,23% (84565,0т.грв/555226,0т.грн) * ]00 = l5,2З%)

отриманця доходу,

<DiпaHcoBi показники за 20I9pol(y, r,ис.грfi,:

Собiвартiстьреалiзованиtiiтоварiв 4549з9,0
Валовий прибуток (збиток) 100287,0
[цшi операцiйлIi доходи l 164,0
Алм iп iстрати в t-ti витрати t5З i2,0
Витрати на збуr 65925,0
Iншli операшiйнi витрати ЗЗ28,0
Фiнансовий результат вiд операцiйноТ
liяльностi (лрибуток/збиl.ок) iбs86,0

Попесенi Пiлtlрисмством протягом 20I 9 р. витрати здiйсt,tенi саме дLlя

]

L

L

lL

L

t

t

L



t.
Аналiзуrочи фiяаlлсовi результати за 20l9poky можна дiйти tsисliовку,

що в порiвнянвi з попереднiм 2018 роком Чистий дохiл вiд реа,тiзацii зяачно
зрiс на 1З5184,0 тис.грlt., що вплицуло uа прибlток, який вiдловjдяо
збiльшився 899З,0 тис.грн. Фактори, що вплинули па економiчне пiдвищенirя
trрибугкУ це збiльшення обсягiв виробr.tицтва rra пiдставi пiдвищення попиту
ча рин1,1 сдих булiвельних сумiшiв,

освовцими джерелами забезпечеrпrя лiквiдностi лiдприсмства с
оборотнi акгиви,

Розрахуtlок l<осфiuiснта по.гочно'i лi квiлностi

llx _! l l] ]l)lli

l

L

L

ll!.]l l2 2(| l9

]l, ( )l,(,l\ ) l IIl \h,llIIlll
i457з0

Nх lx!l(lpl oBi,l1.1t, |66199

l poшll,si Kotпl|| Ia IpouloBi
-Е;- ists

.lb l llllt 1.1 l1i,i1,1пг|,r-, F"'"- 10666

]г.tзом 
по воздrлv rl ,] 27005

I l1.Ii(ll{)lli()( l],( )li( )l]l l()ln)ll.ri l.\tlllrl

L

L
t

t-
li|)c lл!оl(,l,Ёi 

'!ln)|)l 
(,bx,l !( l,, i|]sj]

Il]llli N,l)l) l ,i)(, 1,1lБ(lBi li,60п',

|,л ]()п,l Il() P()]j(I.rI}, l!l 1jl l
]

l].]ýi]
]

1{оефiшiснт поточ Boi л iквiдносlj (20l 8 ) : l l 9з9зl47 з 14 : 2,52

Коефiцiснт поточноi лiквiдностi (20l9; = 1279657'r2874 = 0,gб

розрахованi коефiчiснти поточноi лiквiдностi свiдчать лро досить
низьку лiквiднiсть пiдлрисмства, оборотних активiв недостатньо для
забезпеченяя своечасного виколiання за поточпими зобов'язаltнямtа,

Проаналiзувавши вмовий прибуток lliдприсмства спостерimсться
тенденцiЯ росry в порiвнянНi з 2018р, gа ЗЗ,ЗlУо I-Ia приброк вiл реалiзацiТ
продукцiТ мали позитивt{ий вплив зростання обсягiв реалiзацii (в результатi
росту випуску i змеIJше1ll1я заJlишкiв нереалiзованоi продукцiТ).
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(l\lpNl}Btlllltrl Illtcl()t() ll|)llб\ lbi\ lti tlll)lt( \tclt]il

Ng за звiтний 8iдхилеNн %до

року
] 2 з 6

] Дохiд (виручка) вИ реалiзацii продукцii 555226 1] )ll1, з2,18

coбisapTicTb репл зовано] лролукцi (4549з9) (]]]_lli1,1) з1,94
l]аrrовий прибуток (] 2) t 00287 ', ]:l

l l64 1l)1 .11/,

5 ful,,, )riстр.тизвI нитJ)аrи (l5зl2) (j28]7) 19,д7
6 Витрати на з6}т (65925) (41102) 39,96
l iRитрати (:] ]28)

8

з+4_5-6-
l()lili(l ]:]5l0 зз76 24,99

] 0750 j:5{) 5,]t)l] 104,76
]0 iHaHcoBi витрати (i924) (l ] 91) 61,55
11 витратй (90) (2914) 2 824 96,91
12 Фiнансовий результат до огI9дат]

кування (8+9-11-12)
25622 l4655 ] 09б7 14,8з

1з Витрати(дохiд) з податку на прибуток (46l2) (2638) 1914 74,Sз

]l

(12 1з)

.] ]()li) l20l7 74,8з

L

L

l
L

L

llаведеяi даЕi свiдчать, цlо у Пiлприсмства, лалвЕi icToTHi резерви
збiльшеднЯ чистого прибуткУ. l!охiд (виручка) вiл реалiзаltii продукцii
пiдприсмства в звiтвомУ перiодi порiвнянО iз минулим перiодом зрЙ lla
З2,18%, тодi як чистий прибутоlt пiдприсмства збiльшився gа 7 4,8ЗVо,
OcItoBfloIO причиноЮ цього с зроýтапня у звiтному порiвняно iз минулим
перiодом - iнших операцjйних та фiнавсових доходiв.f
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з. IнflовАцIi, цlлI тА пЕрспЕктиви розвитку
Освовлtим завдаltяям Пiдприсмства с лiдвищення eKoяoMi.tHoi

ефективпос,гi дiяльлtостi з метою отримання максиммьЕого
Стратегiя нацiлена !la довгострокове зростання бiзпесу.

Цiлi та стратегii розвитку на 2020 року:

IIрпбу,гку

_ розширення риtlкiв збуry з метою максимаJIьного забезпечення потреб
внуфiшнього ринку за рахунок гнучкоi цiновот полiтики та високого
рiвня cepBicy;
планомiрне збiльruеFIня обсягiв експорry за рахунок пiдвицеttня якостi
продукчiI до рiвнл закордонних зналогiв;

- знижецня витрат виробництва за рахунок подаJlьшого освоення нових
методiв сиптезу та вhроваджеfiня енергозберiгаючих технологiй

OcnoBrrиMIr наrrрямками в сФерi якостi с:

, Зберех<ення й змiцнеItня позиtliй вl,tробвика вtlсокоякiсно.i продукцii;_ Розробка й освоенtlЯ виробництва нових видiв продукцii;. Забезпечепня вцсоких темпiв виробrп,Iцтва;
Розвиток паранерських вiдносин;

. Змiцнення авторитету налiйного партнера;
UтиI\.rаl{ня стабiльllого прlлбутку для пiдвищенвя фiнаясовоi

_ cTiйKocTl лlдприсмства та рiвяя добробуr,у кожлtого праlliвпика,
реалiзацiя осповних шапрямкiв в областi якостi здiйснюсться шлахом:

_ Вдосконалення й розвитку системи менеджменry якостi та
забезпеченням вiдповiдностi ii вимогам системи якостi IS0 900l .

Лiдерства вицогО керiвпицтва й ксрiвникiв коlкного пiдроздillу в
дirльlIостi щодо поJliпшенlля якостi, постiйлIоi демонстрацi'i
вiдношення до пiдвищеиня якостi на особистому прикладi iза.jlучення
персонаJту в проltес управлiння якiстю,, Застосування сучасвих техпологiй, Еового обладнаппя та постiйноi
модернiзацii виробництва.
ГТосliйIlого розширеIlня номенклатури ToBapiB i випуском нових видiо
продукцii,

_ Розвитку дttлерськоI MeperKi з метою стати ближче до
споживача.
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Ковтролю якостi пролукчii па Bcix сталiях виробничого цlаклу,
проведеllня свосчасних кориг}ваJIьних i лоttерелжуючих заходi в,

Пiдвищення загальноi культури виробництва.
Пiдтримки необхiдного рiвня компетентносli персонaulу за
рахунок aTecTauii, перепiдготовки та пiдвищення професiоналiзму.

Пiлприемством запроваджено систему пакування палет за допомогою
спецiальчоi термозбiжноi плiвки. Запровалхено систему обдувки та
вирiввlовання мiшкiв сухих булiвельнrах сумiшей.

4. ризики

Розвиток Пiдприсмства, орiснтованиЙ иа споживача та йоr.о потреби як
усвiдомленi, так i Hi, хаliактеризусться викорисlанням принципово цових
проФесивlлих технологiй, переходом до випуску високотехпологiч]]оТ
продукцiТ, проФесивIlими органiзацiйними та управлiнськими рiшеннями в
iнновацiйнiй дiяльностi, що стосусться MiKpo- i макроекономiчних процесiв
розвитку, Однак, tlаслiдки iнновацiй амбiвалелrтшi, вони можуть принести не
тiльки блага, але i непередбачуваlti збитки. Будь-якi iнновацii ризиковi за
свосю природою, тому в умовах iнновацiйного розвитк} необхiдпо очiкувати
помiтною збiльшення ризикiв.

ПроЦеси, що визначають майбутнс пiдприсмства - це бiзнес-rlроцеси
розвитк1l Вони tle cTBoptolo.гb поточшого лриб)тцу, а нацiленi па отрималtпя
виго,а У довгостроковiй перспективi, забеiпечують розвиток або
влоскоцалення дiяльностi комлаltii. основою розвитку с iнвестицiйно-
iвновацiйна дiяльнiсr-ь лiдприсмства.

Бiзнес-прочеси розвитку - логiчна, послiдовиа сукулнiсть
взасмопов|язаних операчiй, спрямоваtIих на впровадхенtlя науковrх
дослiджелtь i розробок у виробничий процес з метою I]еретворевня
iнлtовацiйвоТ iдеi в готовий iЕновацiйний продукт, що дозволить учасr{икам
цього бiзиес-процесу отримати прибу.гок.

Бiзнес_процес розвитку lvtac своi елемецти - пiдпроцеси (операцii)
викоIJаIIня. В загальному виглядi послiдовнiсть управлiняя роз8итком
пiдприсмства показаца ца рис,1,
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вiдображена схема с достатньо унiверсмьною та враховую
вайхарактернiшi ризики для кожного з пiдлроцесiв, якi функцiонмьно
зображеуi на зноскаХ пiдпроцесу, чlо робитЬ представ.rlеяий 

'rрЬц"" 
.ny",a"tra

ло зQвi]lшнlх впливlв.

. З точки зору теорii ризику, будь-який розвиток, а особливо
iнло_вацiйний, за своею природоIо с спекулятивIlою ризиковоlо катеlорiсю.
щоб вижити в умовах ринкових вiдяосин, потрiбно постiйно влроваджувати
технiчнi нововведення, наtsыt{уватись i на смiливi радикальнi iнньвацii, а це в
рази посилюс ризик. Iliдприсмство прагне fiе уникати ризикiв, а вмiти
оцiнювати сryпiнь ризику та управляти l{им,

Управлiннл ризиками на пiдприсмствi Iрунтусться на послiдовlлому
процесi лослiджсlrнi 'ti впливу та обраннi напрямкiв rx реryлювання.

flporrec управлiнпя ризиками включас в себе пастyлiIj етапи:1. Взасмодiя i консультуванtlя - на rrожнiй стадii'IIроцесу ризик-менеджменту нсобхiдно взаемодiяти та проводити
консультацii як iз зовнiшнiми, таlt i з вну-трiшнiми учасIIиками
irrновацiйного процесу
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2. Визначення контексту ризик-менеджменту - необхiдно визtiачити
зовнiшнi характерист1.1ки пiдприсмницького середовища. внутрiшнi
параметри органiзаuii, а 1акож параметри ризик-менеджмепry, в яких буде
ро,}виватись процес.

З. Iдентифiкацiя ризикiв - визначе}Iня ризиl<iв, здатних вплиrlу,ги на
iнновацiйний розви,гок.

4. Аналiз ризикiв - визначенля наслiдкiв, iMoBipяocTi виникнення, i, як
результат, сryпеЕя ризику, а також причини та фактори виникнення
ризикових сиryацiй.

5. оцiвка ризикiв, полiлясться на якiсву та кiлькiсну. Якiсний аналiз
ризикiв та умов ix виниtсrrенпя з MeToIo визIлаченн:t ix влливу на успjх
iняовацii, Кiлькiсца оцiнка ризtlкiв - числове визltачення велltчин окремих
ризикiв i ризику iнлtовацii в цiлому. При кiлькiсному аналiзi
вLlкористовуеться iяструментарiй TeopiT йMoBipH<lcTi, математичноj'
статистики, TeopiT дос.ttiджепня операцiI!, фiиаIiсовоrо аЕалiзу.

6. ПрийняттЯ та фшiзачiя ризикового рiшення це визначепЕя
необхiдних дiй лля попередження ризикiв i реакцii на загрози дrя лодiй
iнновацiйного ризику, ща вимагас реаryваЕня.

7, Мовiторинг ризикiв - постiйиий i сцстематичний контроль сиryацiТ з
метою свосчасного виявлепня сигнмjв i ознак виникtIення ризикових
ситуацiй i прийняття адекватних заходiв щодо ix розв'язаннr.

Оцiнювання ризику бiзнес-процесу розвитку мас фундаментальl.ле
значенля при формувавнi виходу (результаry) процесу, Оскiльки, саме
спiввiдношення мiж piBHeM ризику та мо)lсливими результатами визпачас tIи
прийма€lпiдrtрисмство даций напрямок iнновацiйuого розвитку чи вiдхиляс
мiнiйiзlrочи очiкуванi втрати.

29.а2.2020р.

!ирек,l,ор LocirK ( ),i\]

Гренпа О,А

ПЕРЁВlFЕНО АУДИТОРОМ
ТOВ АК (Кроу YKpaTHaD
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