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Даний Звіт керівництва підготовлено у відповідності до вимог п.7 статті 11 розділу 4 Закону
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», вимог Міністерства
фінансів України (зокрема, Наказу Міністерства фінансів України від 07 грудня 2018 року №982
«Про затвердження Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління» /зі змінами та
доповненнями/) і він відповідає вимогам щодо до складання скороченого звіту керівництва по
Товариству, яке відноситься до категорії – середніх підприємств (згідно законодавчо
встановленого критерію визначення).
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ТРАНСБАЛКТЕРМІНАЛ” (далі –
Товариство) зареєстроване за адресою (місцезнаходження): 68000, Одеська область, місто
Чорноморськ, вулиця Сухомлинська, будинок 58.
Товариство, є юридичною особою, створеною відповідно до законодавства України.
Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його
наявності
Організаційно-правова форма
Назва юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження юридичної особи

СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСБАЛКТЕРМІНАЛ"
(СП ТОВ "ТРАНСБАЛКТЕРМІНАЛ")
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСБАЛКТЕРМІНАЛ"
24528065
68000, Одеська обл., м.Чорноморськ, вул. Сухомлинська, буд. 58
ЕСТРОН КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД
Адреса засновника: ВУЛИЦЯ АННІС КОМНІНІС, 29 А Р.S.1061,
НІКОСІЯ, КІПР
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 23928.30
КЕРНЕЛ ХОЛДИНГ С.А.
Адреса засновника: ВУЛИЦЯ БІТБУРГ, 19, М. ЛЮКСЕМБУРГ,
L-1273, ЛЮКСЕМБУРҐ
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 241.70

Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі
частки кожного із засновників (учасників); прізвище, ім'я, по
батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування,
місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи,
якщо засновник – юридична особа

Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного
капіталу) та про дату закінчення його формування

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)
ЗАСНОВНИКІВ - ВЕРЕВСЬКИЙ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ,
25.07.1974 Р.НАР., КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇН, МІСЦЕ
ПРОЖИВАННЯ ШВЕЙЦАРІЯ, МІСТО ЖЕНЕВА, РЮ ДЕ ШАТІЙОН
14
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 0.00
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРНЕЛТРЕЙД"; Код ЄДРПОУ засновника: 31454383
Адреса засновника: 01001, МІСТО КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ
РАЙОН, ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКА ТАРАСА, БУДИНОК 3
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 63941552.77
Розмір (грн.): 63965722.77
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Види діяльності

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі
про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу –
у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання
чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців"

Місцезнаходження реєстраційної справи

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та
ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів,
Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на
обліку:

Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної
особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень
відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас
професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за
основним видом його економічної діяльності

Відомості про органи управління юридичної особи
Керівник Товариства (посада)
Керівник Товариства (П. І. Б.)
Керівник бухгалтерської служби Товариства (посада)
Керівник бухгалтерської служби Товариства (П. І. Б.)

Код КВЕД 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном,
насінням і кормами для тварин;
Код КВЕД 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями,
харчовими оліями та жирами;
Код КВЕД 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.;
Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт;
Код КВЕД 52.10 Складське господарство;
Код КВЕД 52.22 Допоміжне обслуговування водного транспорту;
Код КВЕД 52.24 Транспортне оброблення вантажів;
Код КВЕД 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
(основний);
Код КВЕД 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і
устатковання промислового призначення
Дата державної реєстрації: 30.08.1996
Дата запису: 13.10.2004
Номер запису: 1 554 120 0000 000177
Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеської області
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ:
Ідентифікаційний код органу: 21680000; Дата взяття на облік: 02.09.1996
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ,
ЧОРНОМОРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, ЧОРНОМОРСЬКА ДЕРЖАВНА
ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (М.ЧОРНОМОРСЬК): Ідентифікаційний
код органу: 43142370; Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на
облік як платника податків); Дата взяття на облік: 28.11.1996;Номер взяття
на облік: 982
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ,
ЧОРНОМОРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, ЧОРНОМОРСЬКА ДЕРЖАВНА
ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (М.ЧОРНОМОРСЬК): Ідентифікаційний
код органу: 43142370; Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на
облік як платника єдиного внеску); Дата взяття на облік: 10.07.1997; Номер
взяття на облік: 1503031008
Код КВЕД 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску: 1503031008;
Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його економічної діяльності: 33
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Директор
Кізлевич Юрій Юрійович (з 10.11.2017 р., згідно зі Статутом)
Головний бухгалтер
Скляр Ірина Миколаївна

2. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ, ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ
ТОВАРИСТВА.
Загальні відомості
Товариство здiйснює фінансово-господарську дiяльнiсть вiдповiдно до мети та предмету
дiяльностi, визначених Статутом Товариства та відповідно до основних напрямкiв дiяльностi,
затверджених рiшенням загальних зборiв учасників Товариства.
Протягом звітного періоду в Товаристві діяло дві редакції Статуту:
 в період з 01.01.2019 року по 28.05.2019 року (включно) – Статут Товариства від 15 листопада
2017 року (Протокол загальних зборів учасників Товариства від 15.11.2017 р.).
 в період з 29.05.2019 року по 31.12.2019 року (включно) – Статут Товариства від 29 травня
2019 року (Протокол загальних зборів учасників Товариства від 29.05.2019 р.).
Управління Товариством здійснюють його органи, склад і порядок обрання (призначеня) яких
визначається Статутом Товариства.
В звітному 2019 році органи Товариства наступні:

загальні збори учасників – вищий орган Товариства;

директор – одноособовий виконавчий орган Товариства.
Загальні збори учасників Товариства можуть вирішувати будь-які питання діяльності
Товариства, у тому числі і ті, що передані загальними зборами до компетенції виконавчого органу.
Загальні збори складаються з учасників Товариства, до складу яких на кінець звітного періоду
входять: ЕСТРОН КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД, КЕРНЕЛ ХОЛДИНГ С.А. та ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД".
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Станом на 31 грудня 2019 року, робота Загальних зборів учасників Товариства
регламентується чинним законодавством України та Статутом Товариства.
Внутрішні документи, які б регламентували роботу Загальних зборів учасників Товариства
(порядок скликання та проведення засідань, компетенція, порядок прийняття рішень та їх
оформлення тощо), не приймалися та не затверджувалися.
Ревізійна комісія Товариства відповідно до Статуту не створювалася.
Наявність Положення про органи Товариства не передбачено Статутом підприємства та ним
не затверджувалось.
Директор є посадовою особою Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю
Товариства.
Директор персонально призначається загальними зборами учасників Товариства.
Згідно з рішенням загальних зборів учасників Товариства на посаду директора Товариства
призначено Кізлевича Юрія Юрійовича (з 10 листопада 2017 року).
Станом на 31 грудня 2019 року, робота виконавчого органу Товариства регламентується
чинним законодавством України, Статутом Товариства.
Внутрішні документи, які б регламентували роботу виконавчого органу Товариства, не
приймалися та не затверджувалися.
Директор товариства підзвітний загальним зборам учасників та організовує виконання їх
рішень.
Зокрема, згідно ст. 11.9 Статуту Товариства (від 29 травня 2019 року):
«11.9. До компетенцiї директора належить вирішення всіх питань, пов’язаних з
управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до
виключної компетенції загальних зборів. До компетенції директора, у тому числі,
належить:
 керiвництво згiдно з чинним законодавством господарською та фiнансовоекономiчною дiяльнiстю товариства, вiдповiдальнiсть за наслiдки прийнятих рiшень,
збереження та ефективне використання майна товариства, а також фiнансовогосподарськi результати його дiяльностi;
 забезпечення виконання товариством усiх зобов'язань перед державним та мiсцевим
бюджетами, державними позабюджетними соцiальними фондами, постачальниками,
замовниками та кредиторами, а також виконання господарських i трудових договорiв
(контрактiв) та бiзнес-планiв;
 органiзацiя господарської дiяльностi товариства на основi застосування методiв
обгрунтованого планування, нормативних матерiалiв, фiнансових i трудових витрат,
вивчення кон'юнктури ринку та передового досвiду, з метою пiдвищення технiчного
рiвня та якостi продукцiї (послуг), економiчної ефективностi її виробництва,
рацiонального використання виробничих резервiв та витрачання всiх видiв ресурсiв;
 вжиття заходiв щодо забезпечення товариства квалiфiкованими кадрами, найкращого
використання знань та досвiду працiвникiв, створення безпечних i сприятливих умов
працi, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища;
 здiйснення заходiв iз соцiального розвитку колективу товариства, забезпечення
розроблення, укладення i виконання колективного договору; проведення роботи щодо
змiцнення трудової i виробничої дисциплiни, сприяння розвитку творчої iнiцiативи i
трудової активностi працiвникiв;
 захист майнових iнтересiв пiдприємства в судi, органах державної влади та
управлiння;
 вчинення дiй щодо вiдкриття i закриття рахункiв в фiнансових установах;
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 розпорядження рахунками з правом першого підпису на розрахункових, платіжних та
інших фінансових документах товариства;
 забезпечення виконання планiв розвитку товариства та iнших рiшень, прийнятих
загальними зборами;
 розробка i затвердження штатного розпису, затвердження правил внутрiшнього
трудового розпорядку, посадових iнструкцiй працiвникiв товариства (крiм посадової
iнструкцiї директора);
 встановлення умов оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв
товариства, його вiдокремлених пiдроздiлiв;
 затвердження символiки товариства, знакiв для товарiв та послуг, та iнших
реквiзитiв, засобiв iндивiдуалiзацiї тощо;
 здiйснення iнших функцiй адмiнiстративного чи представницького характеру,
необхiдних для забезпечення нормальної роботи Товариства; видача довiреностей та
iнших документiв.»
В звітному 2019 році директор Товариства, приймав рiшення одноособово з урахуванням
особливостей та обмежень, визначених Статутом Товариства та вимогами чинного законодавства
України.
Відповідно до Статуту Товариства, директор Товариства в зівітному періоді має обмеження
щодо суми та виду правочинів, згідно пунктів 10.2.15-10.2.16 в редакції Статуту Товариства від
15 листоапада 2017 року, що діяла до 28 травня 2019 року (включно) та згідно пунктів 10.2.1510.2.17 в редакції діючого Статуту Товариства від 29 травня 2019 року, що діяла з 29 травня 2019
року по 31 грудня 2019 року (включно).
Протягом звітного 2019 року кількість протоколів загальних зборів учасників Товариства,
яким директору Товариства надані повноваження щодо підписання правочинів (повноваження на
підписання від імені Товариства угод та договорів), щодо яких встановлені обмеження, становить
33 одиниць (при цьому загальна кількість проведених засідань загальних зборів учасників
Товариства за звітний період складаї 38 одиниць).
Рiшення директора Товариства, прийнятi їм в 2019 роцi, пов'язанi з управлiнням поточною
дiяльнiстю Товариства, керiвництвом виробничо-господарською та фiнансово-економiчною
дiяльнiстю Товариства. Всі рiшення директора Товариства оформлялися письмово у формi наказу
чи розпорядження.
Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли
Товариство станом на 31 грудня 2019 року не створювало.
Організаційна структура Товариства.
Товариство є окремою структурною одиницею.
Протягом звiтного перiоду вiдповiдно до Статуту Товариства і рiшень загальних зборiв
учасників, управлiння Товариством та контроль за його дiяльнiстю здiйснювалось наступними
органами управлiння:
а) загальнi збори учасникiв;
б) директор.
У відповідності до Наказу №284 «Про затвердження органiзацiйної структури підприємства»
від 29 грудня 2018 року, в Товариствi iснують такi основнi пiдроздiли/вiддiли, які безпосередньо
підпорядковується Директору Товариство (одноосібному виконавчому органу):
1). Заступник директора з експлуатації:
1.1). Зерно-перевантажувальний комплекс ЗПК:
 начальник ЗПК;
 заступник начальника ЗПК;
 старший майстер;
 майстер зміни;
 старший вагар;
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 вагар-обліковець;
 машиніст автомобілерозвантажувача;
 апаратник оброблення зерна;
 старший оператор пульта керування;
 технік-технолог зі зберігання та переробки зерна.
1.2). Відділ вантажних операцій та фумігації:
 начальник відділу вантажних операцій та фумігації;
 старший фахівець з фумігації;
 фахівець з фумігації;
 стивідор.
1.3). Відділ обліку вантажів:
 начальник відділу обліку вантажів;
 вагар-обліковець;
 технік з обліку;
 помічник техніка з обліку.
1.4). Відділ експедитування:
 начальник відділу експедитування;
 брокер;
 експедитор;
 провідний експедитор з логістики;
 експедитор з логістики;
 експедитор транспортний.
2). Фінансовий контролер.
3). Економіст з праці.
4). Економіст з фінансової роботи.
5). Бухгалтерія:
5.1). Головний бухгалтер:
 заступник головного бухгалтера з податкового обліку;
 старший бухгалтер;
 бухгалтер;
 бухгалтер з обліку залізничних операцій;
 бухгалтер з обліку заробітної плати;
 економіст з бухгалтерського обліку та господарської діяльності.
6). Виробничо-технологічна лабораторія (ВТЛ):
6.1). Завідувач ВТЛ:
 заступник завідувача ВТЛ;
 лаборант старший;
 лаборант молодший.
7). Відділ АСКВ (АСКВ):
7.1). Начальник відділу АСКВ:
 провідний інженер з АСКВ;
 адміністратор системи;
 програміст.
8). Відділ адміністративно-господарського забезпечення (АГЗ):
8.1). Начальник відділу АГЗ:
 старший менеджер з постачання;
 менеджер з постачання;
 завідувач господарством;
 комірник;
 старший водій автотранспортних засобів;
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 водій автотранспортних засобів;
 змінний водій автотранспортних засобів;
 водій транспортно-прибиральної машини;
 слюсар-сантехнік;
 прибиральник службових приміщень;
 робітник виробничих лазень.
9). Відділ охорони праці та навколишнього середовища:
9.1). Начальник відділу охорони праці та навколишнього середовища:
 інженер з охорони праці;
 інженер з пожежної безпеки.
10). Служба охорони:
10.1). Начальник охорони:
 начальник зміни охорони;
 охоронник;
 технік з відеоспостереження;
 фахівець з центрального відеоспостереження.
11). Відділ залізничних перевезень:
11.1). Начальник відділу залізничних перевезень:
 фахівець з залізничних перевезень;
 фахівець з розкредитування.
12). Головний інженер:
12.1). Відділ головного енергетика:
 головний енергетик;
 інженер енергетик;
 інженер автоматизованих систем керування технологічними процесами
метрологією;
 слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики;
 старший електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування;
 електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування;
 змінний електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування.
12.2). Відділ капітального будівництва.
 начальник відділу капітального будівництва;
12.3). Відділ головного механіка:
 головний механік;
 старший механік;
 старший слюсар-ремонтник;
 слюсар-ремонтник;
 змінний слюсар-ремонтник;
 водій навантажувача;
 електрогазозварювальник;
 водій навантажувальної машини;
 змінний механік.
12.4). Інженер технолог.
13). Менеджер з персоналу.
14). Інспектор з кадрів.
15). Юристконсульт.
16). Менеджер системи якості.
17). Інженер з охорони навколишнього середовища.
18). Секретар керівника (директора).
19). Медична сестра.
20). Кур’єр.

і
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Протягом звітного періоду в Товаристві діяли внутрішні положення, щодо пiдроздiлів/відділів
підприємства:
 Положення про службу головного інженера.
 Положення про відділ адміністративно господарського забезпечення.
 Положення про виробничо технологічну лабораторію.
 Положення про службу експлуатації.
Кожен пiдроздiл/відділ Товариства вiдiграє значну роль в дiяльностi підприємства. В звітному
2019 році на товаристві постiйно здiйснювався їх розвиток.
Організаційно-виробнича структура Товариства має наступні елементи: зернові вантажі
надходять на термінал залізничним та автомобільним транспортом, де через технологічне
обладнання розвантажуються в силосні бункери до накопичування суднової партії, для того щоб
потім відвантажити на судно. При накопичуванні суднової партії вантажу, до причалів ЧФ ДП
«АМПУ» швартують номіноване за контрактом судно, в трюма якого з силосних бункерів через
технологічне обладнання підприємство перевантажує зернові вантажі.
В звітному 2019 році основна діяльність Товариства складалася з надання послуг по
перевантаженню та експедируванню зернових вантажів (пшениця, ячмінь, кукурудза, соєві боби та
інші).
Опис діяльності Товариства.
Основним видом діяльності Товариства, згідно КВЕД є – інша допоміжна діяльність у сфері
транспорту (код за КВЕД – 52.29), а саме:
 експедиція вантажів;
 організація перевезень залізничним, автомобільним, водним або авіаційним транспортом;
 організація групових або індивідуальних відправлень вантажів (у т.ч. вивіз і доставку вантажів,
а також компонування партій);
 видача й одержування транспортної документації та накладних;
 діяльність митних брокерів;
 діяльність суднових брокерів і агентів з фрахтування місць для авіаційних вантажних
перевезень;
 посередництво з фрахту вантажного місця на судні або в літаку;
 вантажно-розвантажувальні роботи, наприклад, тимчасове пакування задля збереження
вантажу під час транзитних перевезень, перепакування, вибірковий контроль та зважування
вантажу тощо.
Крім того, Товариство має інші види діяльності:
 оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин (код за
КВЕД – 46.21);
 оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами (код за
КВЕД – 46.33);
 інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у. (код за КВЕД – 49.39);
 вантажний автомобільний транспорт (код за КВЕД – 49.41);
 складське господарство(код за КВЕД – 52.10);
 допоміжне обслуговування водного транспорту(код за КВЕД – 52.22);
 транспортне оброблення вантажів(код за КВЕД – 52.24);
 ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення (код
за КВЕД – 33.12);
 інші види діяльності, що передбачені в Статуті Товариства.
У 2019-2020 році надання послуг по перевантаженню та експедируванню зернових вантажів є
перспективним напрямком дiяльностi Товариства, оскiльки Україна декларує одним із
пріоритетних напрямків розвитку аграний сільськогосподарський сектор економіки.
Особливiсть стану розвитку галузi полягає в тому, що дана галузь загалом нерозривно пов'язана
з розвитком самої агропромислової галузi України.
Тобто, існує певна залежність із врожайнiстю, клiматичними змiнами та зростанням рiвня
конкуренцiї серед виробникiв сільськогосподарської продукції (зернових).
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Сировина та матеріали на Товаристві: для надання послуг по перевантаженню та
експедируванню зернових вантажів, підприємство в звітному 2019 роцi спiвпрацювало з
наступними основними 11 (одинадцятьма) постачальниками товарно-матерiальних цiнностей та
послуг: ТОВ «ТРАНССІГНАЛ», ТОВ «ІНТЕЛЕКТ ГРУП КОМПАНІ», ТОВ «Промислова
монтажна компанія «ТІТАН», ТОВ «Металургбуд», ТОВ «Магістральпроект», Карлівський
машинобудівний завод, Адміністрація морських портів України ДП Чорноморська філія,
Державне підприємство «Морський торговельний порт «Чорноморськ», Естрон Корпорейшн ЛТД,
ПрАТ «Полтавський олійноекстракцйний завод - Кернел Груп», ТОВ «Старокостянтинівський
олійноекстракцйний завод».
Рiвень впровадження нових технологiй, нових видів супутніх послуг по перевантаженню та
експедируванню, положення на ринку є достатньо високим.
Конкуренцiя в данiй галузi надання послуг є відносно високою, однак особливiстю послуг по
перевантаженню та експедируванню, які надає Товариство, є їх високий рівень якостi та їх повний
замкнутий спектр.
В Товаристві впроваджені системи менеджменту.
Товариством розроблено Процедури, Положення, інші документи у відповідності до
міжнародних стандартів: ISO 9001 та GMP+B3.
В Товаристві створено групу внутрішніх аудиторів з працівників підприємства, які в 2019 році
проводили перевірки структурних відділів/підрозділів на предмет відповідності вимогам
міжнародних стандартів зі встановленою процедурами періодичністю.
Протягом звітного періоду, у відповідності до річного Плану-графіку, на Товаристві було
заплановано та проведено 11 (одинадцять) внутрішніх аудитів на відповідність вимогам
міжнародних стандартів: ISO 9001 та GMP+B3, які впроваджено та підтримуються в робочому
стані на підприємстві.
Товариство сертифіковане на відповідність наступним міжнародним стандартам:
 GMP+B3 - Сертифікат №C820085GMP-01.2018 строком дії до 16.07.2021 року;
 Стандарт Gafta Standard Certificate - Сертифікат №1288736 C0501802-132367-1 строком
дії до 26.07.2020 року;
 ISO 9001:2015 Приймання зберігання та відвантаження зернових, олійних та бобових.
Фумігація. Експедирування. Сертифікат №UA228937 строком дії до 10.09.2021 року.
Вантажі на Товаристві: для надання послуг по перевантаженню та експедируванню зернових
вантажів використовуються – пшениця, ячмінь, кукурудза, соєві боби та інші, врожаю 2018 - 2019
років українського походження, вирощене у господарствах України (якість та безпека зернових
підтверджується наявністю протоколів безпеки).
В звітному 2019 роцi основними отримувачами послуг Товариства були наступні основні
4 (чотири) клієнти-замовники: ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД», ТОВ «ЕНСЕЛКО АГРО», Inerco Trade
S.A., СТОВ «ДРУЖБА-НОВА».
Подальше збільшення обсягу надаваємих послуг Товариства по перевантаженню та
експедируванню зернових вантажів у наступних звітних періодах планується досягати залученням
нових контрагентів та участі в тендерах.
Робота одноосібного виконавчого органу – директора Товариства протягом звітного 2019 року
була спрямована
на забезпечення ефективного використання виробничого потенціалу,
забезпечення контролю за надходженням та використанням коштів, забезпечення всіх підрозділів
замовленнями та встановлення ефективної системи внутрішнього управління по Товариству.
3. РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ.
Товариство за звітний 2019 рік складає фінансову звітність разом із цим річним Звітом
керівництва, так як згідно вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
в Україні», Товариство належить до категорії – середніх підприємств.
Фінансова звітність Товариства складена у відповідності до вимог Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (МСБО) та Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).
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За 2019 рік, по Товариству, було отримано доходи у сумі 397 689 тис. грн. (річна фінансова
звітність – проміжна фінансова звітність за МСФЗ, дата переходу 01.01.2019 р.).
Склад доходів Товариства:
-

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
інші операційні доходи
інші фінансові доходи
доход від участі у капіталі
інші доходи
доходи з податку на прибуток

332360

тис. грн.

7345
19
0
57965
0

тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.

Загальна сума витрат по Товариству за звітний період становить 368 190 тис. грн. (річна
фінансова звітність – проміжна фінансова звітність за МСФЗ, дата переходу 01.01.2019 р.).
Склад витрат Товариства:
-

Собівартість реалізованої продукції
послуг)
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
фінансові витрати
витрати від участі у капіталі
інші витрати
витрати з податку на прибуток

(товарів,

робіт,

275711

тис. грн.

47947
0
7068
21
0
29484
7959

тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.

Річні фінансові результати Товариства
По результатам роботи Товариства за звітний 2019 фінансовий рік по підприємству було
отримано чистий прибуток на суму 29 499 тис. грн. (річна фінансова звітність – проміжна
фінансова звітність за МСФЗ, дата переходу 01.01.2019 р.).
4. ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ.
Ліквідність Товариства.
Показники платоспроможності (ліквідності) Товариства
(річна фінансова звітність).
станом на
станом на
Показники
Норма
01.01.2019 р.
31.12.2019 р.
1

3

4

Показники платоспроможності (ліквідності)
1. коефіцієнт абсолютної ліквідності
> 0,5
0,0006
2. коефіцієнт швидкої ліквідності
> 0,7
0,2756
3. коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)
> 1,0
0,3446
4. коефіцієнт покриття зобов’язань власним
< 1,0
4,5128
капіталом (фінансування)

5

0,0047
0,7647
0,8829
0,9475

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яку частку поточних зобов'язань підприємства
можна покрити за допомогою абсолютно ліквідних активів. Нормативне значення показника
повинно бути не менше 0,5.
Коефіцієнт швидкої ліквідності показує, яку частку поточних зобов'язань підприємства можна
покрити за допомогою абсолютно та швидколіквідних активів. Нормативне значення показника
повинно бути не менше 0,7.
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) показує, яку частку поточних зобов'язань
підприємства можна покрити за допомогою абсолютно, швидко та повільно ліквідних активів.
Нормативне значення показника повинно бути не менше 1.
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Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом (фінансування) показує, яку частку
(питому вагу) залучені кошти займають у власному капіталі Товариства. Цей показник повинен
бути не вище 1 (нормативне значення).
Аналіз показників показує, що ліквідність Товариства станом на кінець звітного періоду має в
цілому позитивну динаміку у порівнянні із початком звітного періоду (відбулося більшення всіх
розрахованих показників ліквідності, за винятком показника покриття зобов’язань власним
капіталом /фінансування/, який знаходиться в оірієнтовних нормативних значеннях). Так, за 2019
рік, маємо:
 коефіцієнт абсолютної ліквідності, збільшився на +0,0041 (коефіцієнт не суперечить
нормативному значенню, як на початок, так і на звітного періоду; в цілому не відповідає
своїм оптимальним значенням);
 коефіцієнт швидкої ліквідності, збільшився на +0,4891 (коефіцієнт не суперечить
нормативному значенню на початок звітного періоду; коефіцієнт не відповідає
нормативному значенню на кінець звітного періоду; в цілому відповідає своїм
оптимальним значенням);
 коефіцієнт поточної ліквідності, збільшився на +0,5383 (коефіцієнт суперечить
нормативному значенню, як на початок, так і на звітного періоду; коефіцієнт не відповідає
своїм оптимальним значенням на початок звітного періоду; коефіцієнт відповідає своїм
оптимальним значенням на кінець звітного періоду).
Значень показників покриття зобов’язань власним капіталом /фінансування/ за 2019 рік,
знаходиться в нормативному діапазоні своїх значень. Залучені кошти на протязі звітного 2019
року займають опосередковану питому вагу у власному капіталі Товариства, що є відносно
позитивним фактором.
Проведений аналіз за 2019 рік свідчить про те, що загальний фінансовий стан Товариства за
звітний період є умовно добрим, у зв’язку з його не достатньою абсолютною та загальною
ліквідністю на кінець звітного періоду.
Зобов'язання Товариства.
Станом на 31 грудня 2019 року по Товариству наявні довгострокові зобов’язання,
довгострокові забезпечення, а також поточні зобов'язання, поточні забезпечення на загальну суму
274 893 тис. грн. (річна фінансова звітність – проміжна фінансова звітність за МСФЗ, дата
переходу 01.01.2019 р.) і складаються з:
-

довгострокові кредити банків
інші довгострокові зобов’язання
довгострокові забезпечення
цільове фінансування
короткострові кредити банків
Векселі видані
поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими
зобов’язанями
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з
бюджетом
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі
страхування
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати
праці
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з
учасниками
поточні забезпечення
інші поточні зобов’язання

0
165
0
0
0
0

тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.

34

тис. грн.

32026

тис. грн.

5683

тис. грн.

778

тис. грн.

4569

тис. грн.

236

тис. грн.

0

тис. грн.

6698
224704

тис. грн.
тис. грн.
10

Поточні зобов’язання та довгострокові зобов'язання по Товариству на протязі звітного 2019
року, що закріплені договірними відносинами, контролюються керівництвом Товариства за
строками виникнення та термінами проведення розрахунків.
5. ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ.
Сучасний період економіки України характеризується не тільки певними проблемами в
економічній сфері, а й глобальною кризою в екології. Екологічний стан України потребує
вирішення еколого-економічних проблем вітчизняних підприємств, проведення ефективної
політики в сфері забезпечення екологічної безпеки, основи якої започатковані в Конституції
України, де визначено пріоритет екології і державної підтримки заходів щодо охорони довкілля.
Успішна реалізація екополітики значною мірою залежить від можливості забезпечення
екологічної безпеки при здійсненні виробничої діяльності підприємств, котру необхідно
розглядати у взаємодії екології і економіки, тому що серед антропотехногенних факторів
виникнення несприятливих екологічних ситуацій особливе місце посідає сфера виробництва.
Товариство послідовного реалізує процес екологічної безпеки, переходу виробничої діяльності
Товариства на позиції екологічного імператива, тобто здійснення виробничого процесу на
екологічно орієнтованій основі. При здійсненні екологізації виробництва Товариство здійснює
превентивні заходи, які дозволяють запобігати забрудненню довкілля за умови включення
екологічних пріоритетів до цілей економічної діяльності підприємств.
Цільовою зазначеного процесу є мінімізація негативного впливу діяльності підприємства на
довкілля без зменшення величини прибутку при дотриманні чинних екологічних норм у процесі
виробництва.
Після проведення екологічного огляду Товариство вирішило здійснювати наступні заходи:
-зменшення обсягів водоспоживання;
-зменшення обсягів споживання енергії;
-зменшення обсягів забруднюючих викидів в повітря;
-повідомлення постачальників та наших споживачів про природоохоронну діяльність;
-інформування працівників Товариства про природоохоронну діяльність.
6. СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА.
Виробничий персонал Товариства
За звітний 2019 рік середня кількість працівників по Товариству складає 340 чоловік.
Відповідно до штатного розпису на 2019 рік, загальна кількість працівників по Товариству
становила:
Найменування

Всього штатних працівників, осіб
з них жінок на керівних посадах, осіб
Жінок на керівних посадах
(%, до загальної кількості працівників)

станом на 01.01.2019 р.

станом на 31.12.2019 р.

308
4

402
4

1,3

1,0

Кадрова політика Товариства
Створення конкурентоспроможного підприємства завжди пов’язано з якісно сформованою і
врегульованою кадровою політикою, яка виступає ядром системи управління персоналом.
Основною метою кадрової політики Товариства є підвищення ефективності управління
персоналом шляхом створення ефективної системи управління персоналом, спрямованої на
отримання максимального прибутку й забезпечення конкурентоспроможності, що ґрунтується на
економічних стимулах і соціальних гарантіях та сприяє гармонійному поєднанню інтересів
працівників і роботодавця.
Так, як важливою умовою успішної діяльності виробничого пiдприємства є навчання та
розвиток персоналу, в Товаристві дiє кадрова програма, яка спрямована на забезпечення рiвня
квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам підприємства: професiйна пiдготовка та
адаптацiя, планування професiйної кар'єри працюючих, стимулювання розвитку персоналу.
Система управлiння персоналом розроблена та впроваджена з метою активного впливу на
дiяльнiсть підприємства в цiлому та в частинi розвитку та пiдвищення квалiфiкацiйних та
професiйних навичок працiвникiв Товариства.
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Товариством забезпечується безперервний процес професiйного навчання працiвникiв для
пiдготовки їх до бiльш якiсного i професiйного виконання основних функцiй та нових виробничих
функцiй, професiйно- квалiфiкацiйного просування, формування резерву керiвникiв та
вдосконалення соцiальної структури персоналу.
Рівні можливості при працевлаштуванні та повага до прав людини
Керівництво Товариства неухильно дотримується статті 2-1 КЗпП України, та
гарантує
рівні
можливості
працевлаштування
незалежно
від
походження,
соціального та майнового стану, статі, мови, політичних поглядів, релігійних
переконань, роду і характеру занять, місці проживання.
Всі громадяни мають рівні можливості при працевлаштуванні до Товариства, з урахуванням
характеру роботи або умов її виконання.
Також всім діючим працівникам Товариства гарантується повага до прав людини без будьяких
обмежень щодо раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань,
статі, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного та соціального походження,
віку, стану здоров’я, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або
іншими ознаками.
Діяльність Товариства побудована на безумовному дотриманні вимог законодавства з охорони
праці та безпечного ведення робіт.
Працівники забезпечуються спецодягом та спецвзуттям, а також засобами індивідуального
захисту для безпечного виконання робіт.
На Товаристві створена Служба охорони праці, якою розроблена та запроваджена на
підприємстві дієва система управління охороною праці.
В Товаристві на протязі звітного 2019 року діяли наступні внутрішні документи по охороні
праці, згідно яких проводилося регулювання взаємовідносин між роботодавцем і працівниками з
питань охорони праці:
1).Документація:
 Програма проведення ввідного інструктажу.
 Програма проведення інструктажу не електротехнічного персоналу для присвоєння 1 групи
по електробезпеці.
 Інструкції по охороні праці за професіями.
 Посадові інструкції.
 Інструкції по охороні праці за видами робіт.
 Інструкції по заходам пожежної безпеки на підприємстві.
 Інструкції по електробезпеці для не електротехнічного персоналу (1 група допуску).
 Перелік робіт з підвищеною безпекою на підприємстві.
2).Положення:
 Про службу охорони праці підприємства.
 Про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб по питанням охорони праці.
 Про розроблення інструкцій по охороні праці.
 Про видання наряду-допуска на виконання робіт підвищеної небезпеки.
 Про систему управління охороною праці.
 Про порядок забезпечення робітничих спеціальностей одежою, спеціальним взуттям і
іншими засобами індивідуального захисту.
 Про організацію попереднього і періодичного медичного огляду.
 Про відділ охорони праці та навколишнього середовища.
 План роботи служби охорони праці підприємства.
 Приписи, які видаються службою охорони праці підприємства.
 Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань по питанням охорони праці
працівників.
 Протоколи перевірки знань посадових осіб і спеціалістів по питанням охорони праці.
3).Накази:
 Наказ про затвердження Положення про службу охорони праці підприємства.
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 Наказ про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань по
питанням охорони праці працівників.
 Наказ про затвердження інструкції по охороні праці.
 Наказ про створення комісії за наглядом стану та експлуатації будівель і споруд.
 Наказ про створення постійно-діючої комісії по перевірці знань по питанням охорони праці.
 Наказ про проведення навчання і перевірки знань безпеки праці працівників підприємства.
 Наказ про закріплення обладнання, станків та інструментів за робітниками підприємства.
 Наказ про проходження медичних оглядів.
 Наказ про призначення відповідальної особи за електрогосподарство.
 Наказ про призначення відповідальної особи за безпечну експлуатацію сосудів під тиском.
 Наказ про призначення відповідальної особи за виконання робіт з підвищеною небезпекою.
 Наказ про призначення відповідальної особи за технічно справний стан обладнання.
4).Журнали:
 Журнал регістрації ввідного інструктажу по питанням охорони праці (Доповнення 5 до
п.6.3. Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань по
питанням охорони праці).
 Журнал регістрації інструктажів по питанням охорони праці на робочому місці
(Доповнення 6 до п.6.10. Типового положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань по питанням охорони праці).
 Журнал регістрації інструкцій по питанням охорони праці на підприємстві (Доповнення 6
до п.5.1. Положення про розроблення інструкцій по охороні праці).
 Журнал обліку видачі інструкцій по питанням охорони праці на підприємстві (Доповнення
7 до п.5.3. Положення про розроблення інструкцій по охороні праці).
 Журнал регістрації інструктажів по питанням пожежної безпеки (Доповнення 2 до
Типового положенню про інструктаж, спеціальне навчання і перевірку знань по питанням
пожежної безпеки на підприємствах, в закладах і організаціях України, затвердженого
Наказом №368 МНС України від 29 вересня 2003 року).
 Журнал протоколів перевірки знань (Доповнення 3 до п.2.1.4. Правил безпечної
експлуатації електроустаткуванняспоживачів).
Соціальна політика Товариства
Соціальна політика в Товаристві визначається діючим на підприємстві Колективним договором.
Колективний договір Товариства визначає трудові відносини працівників підприємства, режим
праці та відпочинку, системи та форми оплати праці, матеріального стимулювання за
результатами праці, соціальні гарантії компенсації та пільги в сфері праці.
Також, на протязі звітного 2019 року в Товаристві діяли внутрішні положення:
 Положення про преміювання працівників.
 Положення про оплату праці.
7. РИЗИКИ.
До основних ризикiв в дiяльностi Товариства протягом звітного 2019 року можна вiднести
економiчнi та законодавчi проблем в державi, виплата штрафних санкцiй за порушення договiрних
зобов'язань, виплата штрафних санкцiй за iншi порушення дiючого законодавства.
Істотними проблемами, що впливають на діяльність Товариства також є фінансово-економічні
проблеми, а саме: інфляційні процеси – підвищення цін на енергоресурси, товарно-матеріальні
цінності, стрімке підвищення вартості комунальних послуг (опалення, електроенергію,
водопостачання електроенергію, паливно-мастильні матеріали), подорожчання позичкових
ресурсів, а також система оподаткування.
В звітному 2019 році завдання та полiтика Товариства щодо управлiння фiнансовими ризиками
передбачає здiйснення таких основних заходiв:
 iдентифiкацiя окремих видiв ризикiв, пов'язаних з фiнансовою дiяльнiстю пiдприємства.
Процес iдентифiкацiї окремих видiв фiнансових ризикiв передбачає видiлення систематичних
та несистематичних видiв ризикiв, що характернi для господарської дiяльностi пiдприємства, а
також формування загального портфеля фiнансових ризикiв, пов'язаних з дiяльнiстю
пiдприємства;
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оцiнка широти i достовiрностi iнформацiї, необхiдної для визначення рiвня фiнансових
ризикiв;
визначення розмiру можливих фiнансових втрат при настаннi ризикової подiї за окремими
видами фiнансових ризикiв.
Розмiр можливих фiнансових втрат визначається характером здiйснюваних фiнансових
операцiй, обсягом задiяних в них активiв (капiталу) та максимальним рiвнем амплiтуди
коливання доходiв при вiдповiдних видах фiнансових ризикiв, визначенням розмiру можливих
фiнансових втрат при настаннi ризикової подiї за окремими видами фiнансових ризикiв.

Основні характеристики систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Товариства
Станом на 31 грудня 2019 року, спецiального документу, яким би описувалися характеристики
систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не
затверджено. 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) аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних 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
управлiння Товариством.
Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв.
Наражання на фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства.
Основними цiлями Товариства при управлiннi ризиками є:
 забезпечення реалiзацiї стратегiї розвитку та ефективного функцiонування, у тому числi
стосовно ризикiв, якi бере на себе Товариство у своїй дiяльностi;
 забезпечення iнтересiв учасників Товариства;
 забезпечення вiдповiдностi внутрiшнiх нормативних документiв Товариства вимогам
чинних нормативних актiв України.
Основнi фiнансовi iнструменти Товариства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають
грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються
наступним фiнансовим ризикам:
 ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання.
Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового ризику;
 ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини
недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може
бути змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть,
з метою погашення зобов'язань;
 кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових
зобов'язань контрагентами (дебiторами).
Ринковий ризик
Всi фiнансовi iнструменти схильнi до ринкового ризику - ризику того, що майбутнi ринковi
умови можуть знецiнити iнструмент.
Товариство пiддається валютному ризику у звiтному 2019 роцi, але ринковий ризик від
валютних операцiй не є суттєвим для фінансового стану Товариства і має не значний вплив.
Ціновий ризик
Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового iнструмента буде змiнюватися
внаслiдок змiн ринкових цiн. Цi змiни можуть бути викликанi факторами, характерними для
окремого iнструменту або факторами, якi впливають на всi iнструменти ринку.
В звітному 2019 році керівництво постійно проводить моніторинг ринкових змін на ціни і,
наразі, своєчасно, реагує, відповідними господарськими операціями, на зміну кон’юнктури ринку.
Кредитний банківський ризик
У звiтному роцi, процентнi фiнансовi зобов'язання вiдсутнi в Товариствi (кредитiв банкiв
підприємство не має). Товариство в 2019 році не пiддається ризику коливання процентних ставок
тому, що не має кредитних угод з банкiвськими установами.
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Ризик втрати лiквiдностi
У 2019 роцi, Товариство перiодично проводило монiторинг показникiв лiквiдностi, але нажаль,
заходiв, що вживало Товариство протягом звiтного перiоду, для запобiгання негативних явищ, з
метою вийти на орiєнтовно-нормативнi показники лiквiдностi Товариства, виявилося не
достатньо. Товариство не має опосередкований доступу до зовнішнього фiнансування.
Кредитний торгівельний ризик
Товариство схильне до кредитного торгівельного ризику, який виражається як ризик того, що
контрагент – дебiтор не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої зобов'язання
перед Товариством.
У звiтному перiодi по Товариству, кредитний торгівельний ризик регулярно контролювався.
Кредитний торгівельний ризик стосується дебiторської заборгованостi.
Управлiння кредитним торгівельним ризиком здiйснювалося, в основному, за допомогою
аналiзу здатностi контрагента сплатити заборгованість та безпосереднім нарахуванням резервів (за
потреби). Дебiторська заборгованiсть в Товаристві протягом звітного періоду регулярно
перевiряється на iснування ознак знецiнення, створюються резерви пiд знецiнення за необхiдностi.
Розмір резерву по кожному контрагенту в 2019 році визначався індивідуально.
Товариство в 2019 роцi укладало угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними
сторонами.
Крiм зазначених вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства у 2019 роцi мали такi зовнiшнi
ризики, як: нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства; непередбаченi дiї державних органiв;
нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової та iн.) полiтики; непередбачена змiна
кон'юнктури ринку; непередбаченi дiї конкурентiв.
До досить значних факторiв ризику, що впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного
перiоду, все ж таки, слiд вiднести – недосконалiсть чинного законодавства України, яке регулює
фiнансову i господарську дiяльнiсть Товариств.
Станом на 31 грудня 2019 року в Товариствi не створено служби з внутрiшнього контролю та
управлiння ризиками. Створення служби внутрiшнього аудиту (внутрішнього аудиторського
комітету), також не передбачено внутрiшнiми документами Товариства.
Директор та менеджмент Товариства приймає рiшення з мiнiмiзацiї ризикiв, спираючись на
власнi знання, досвiд та застосовуючи наявнi ресурси.
Товариство здiйснює такi заходи щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та
розширення виробництва: постiйне пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв пiдприємства, захист
прав та iнтересiв пiдприємства згiдно норм чинного законодавства, в тому числi i шляхом
звернення до суду, вжиття підприємством максимальних дiй для унеможливлення невиконання
договiрних зобов'язань, отримання підприємством необхiдних дозволiв та лiцензiй, отримання
яких передбачено дiючим законодавством, вчасна сплата до бюджету податкiв та здiйснення всiх
iнших необхiдних платежiв, також підприємство спрямовує частину свого прибутку на
розширення виробництва.
8. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ.
В 2018-2019 р. р. Товариство для власних потреб проводило власні маркетингові дослідження
ринку на якому працює, а також здійснювало моніторинг різних аспектів діяльності вітчизняних
підприємств-конкурентів.
На протязі звітного 2019 року на Товаритсві не проводились роботи по розробці та
впровадженню інновацій, в зв’язку з чим відсутня інформація, щодо річних витрат на такі заходи
та їх вплив на діяльність Товариства.
9. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ.
Станом на 31 грудня 2019 року та станом нам 01 січня 2019 року в Товаристві відсутні
довгострокові та поточні фінансові інвестиції.
Протягом звітного періоду Товариство не володіло часткою у статутних капіталах інших
юридичних осіб.
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Інвестиційні ресурси підприємства формуються із власних та залучених коштів. Процес
формування інвестиційних ресурсів відбувається безперервно у вигляді надходжень від основної
транспортної діяльності.
10. ВІРОГІДНІ ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ТОВАРИСТВА.
Товариство планує здiйснювати господарську дiяльнiсть вiдповiдно до мети та предмету
дiяльностi, визначених Статутом Товариства, а також основних напрямкiв дiяльностi,
затверджених рiшенням загальних зборiв учасників Товариства.
Перспективнiсть подальшого розвитку Товариства залежить вiд прийняття та виконання
адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища, а саме: ефективної
фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик, покращення кадрового забезпечення, успiшної
реалiзацiї маркетингових програм тощо.
Перспективнi плани розвитку Товариства: підприємство планує i надалi надавати послуги по
перевантаженню та експедируванню зернових вантажів в обсягах не менших нiж на даний час та
поліпшувати якість надаваємих послуг вцілому.
Прогнози та плани – це перш за все, оновлення та модернiзацiя виробничих потужностей, з
метою збiльшення обсягів надаваємих послуг.
На жаль, в існуючих умовах господарювання, неможливо робити достатньо впевнені прогнози
й детальні плани.
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