3вlт пpo yпpaвлIння

тoвAPисrвA з oБMDкEнolo в|дпoвlдAлЬнlстlo
кTPoПlК> зa 2020 piк

3вiт пpo yпpaвлiння тOBAPИстBA з oБMЕ}кЕl.loю вlдпoвlдAЛЬ|llCTlQ кТPoПlК> (далi зa тeкстoм такoж тoB
(TPoпlк)), Тoвapиствo,) склaдeний зa 2020 piк стaнoм нa 31 гpyдня 2020 poкy y вiдпoвiднoстi
дo вимoг Haстyпниx,
сгандаpтiв, та iншиx мiжнapoдних та yкpaTнськиx нopмaтивниx aктiв:
- 3aкoнy Укpаiни <Пpo 6цгaлтepський o6лiк та фiнaнсoвy звiтliстЬ в yкpaTнi)) iз змiнaми та Aoпoвнeння'ии;
- Meтoдинниx peкoмендaцiй зi сvtaдaння звiry пpo yпpaвлiння, зaтвepдrкeниx Hаказoм Мiнiстepствa фiнaнсiв
Укpaiни вiдQ7 '72.2o79p. N9982 iз змiнами тa дoпoвнeннями
- lso 26000 (кepiвництвo з сoцiaльнoТ вiдnoBiдaльнoстiD;

-

L,

MсФз Пpaктинний звiт L r<Кoмeнтаp кepiBHицтBaD.

oprанiзaцiйна сfpyкrypa тa oпис дiяльнoстi пiдпpиемствa
1.1. 3агальнl вlдoмoстl пpo тoваpиствo

тoBAPиствo з oБMЕ}кЕHolо BlдпoвlдAЛЬHlстlo кTPoПIК> (скopoнeнe нaймeнyвaння - тoв (тPoпlк>) ствopене
3 вepeсня 1996

poкy

3

метoю oдepЯ{аHня пpи6yткy.

3apeесгpoвaний oфiс Toваpиства знаxoдитЬся зa aдpeсoю: вyЛ. Hoвa, 20a, с. Maлеxiв, Львiвська o6лaсть, 80383,
УкpaTна,

Юpидиннa aдpeса Toвapиствa: вyл. Пeкapська, 6yд5, кв.4, м. Львiв, 79008, УкpаТна
Toвapиствo нe мaе дoнipнix пiдпpиемств, 3apеrстpoвaHиx
oфiцi

й

ни Й са йт тoвa

pиствa

в

Укpaiнi тa 3а кopдoнoм

)ry},vl4/.tro!ik. ua

oснoвним видoм дiяльнoсri Toвapиства, згiднo 3 €диним дepЖaвним peестpoм юpидичHих oсi6, фiзичниx oсi6пiдnpиrмцiв тa гpoмaдсЬкиx фopмyвaнь пpoтягoм 3вiтl{oro пepioдy 6yлo:
46.31 oптoва тopгiвля фpyктaми й oвoчами. l-{я дiяльнiсть склaдaе 99% вiд зaгaльнoгo o6opory кoмпанiT
Biдпoвiднo дo стaryтy, метoю дiяльнoстi тoвapисгBa r oтpимaHня пpибyгкy, зaAoвoЛeння сyспiльниx пoтpe6 в йoro
пpoдyкцii, po6oтax, пoс.Лyгаx та pеалiзaцiя на пiдсгавi oдepх{анoгo пpи6ркy сoцiaльниx тa eкoнoмiчниx iнтepeсiв
Учасникiв

oснoвна дiяльнiсть Toваpисгва пoв'язaна iз oптoвoю тopгiвлeю фpyктaми тa oвoчаrvlи B дeсяти peгioнaльних
стpyкrypних пiдpoздiлах в o6лaсниx мiсrax УкpaTни Львiв, Piвнe, Tepнoпiль, Хмeльницький, КиТв, Biнниця, Xаpкiв,

Днiпpo, oдeсa, Mикoлaiв

1.2. Кeplвництвo тa opraнlзацlйнa cтpyкrypа

Кiнцeвими кoнтpoлюючими стopoнeми TзoB кТpoпiк>
Бopисoвин

е

фiзиннi oсoби Bласoв Bадим oлeксандpoвич тa Лаpiн сepгiй

opraнaми yпpaвлiння Toварисгвa с 3aгальнi 3бoри yчасникiв Тoваpиовa тa,Qиpeктop;
o6мeжeнь пpав цaсгi тa гoЛoсyвання рaсникiв нa 3aгaлЬниx з6opax yvaсникiв Тoваpиствa нeмaе'
ТoB кTPoПIК> нe мас фiлiй, пpeдстаBництв, вiддiлень тa iнших вiдoкpeмлeниx пiдpoздiлiв, y тoвapиствa с perioнaльнi
стpyкrypнi пiдpoздiли в o6лaсниx мiстax УкpaТни Львiв, Piвнe, Tеpнoпiль, Хмeльницький, КиTв, Biнниця, Хapкiв, Днiпpo,
oдeсa, MикoлaТв
opгaнlзaцiй на стpyкrypа Тoвapиства

_
_
-

Дирeкцiя;

Aдмiнiстpaтивний вiддiл;
Biддiл пpoдaжy;
Biддiл тpaнспopтнoТлoгiстики;

Фiнансoвий вiAAiл;
Екoнoмiнний вiддiл;
Biддiл yпpaвлiння пepсoнaлoм;

Biддiл складy;
Biддiл зoвнiшньoeкoнoмivнoi дiяльнoсгi тa пoстачання;

Texнiнний вiддiл;

Йyж6a oxopoни пpацi;
Biддiл oхopol]и;
пiдpoздiл м.MикoлaТв;

TзoB кTpoпiк> 3вiт пpo yпрaвлiння зa 2020 piк
Пiдpoздiл м,Piвнe;
Пiдpoздiл м'BiнницЯ;
Пiдpoздiл м,flнiпpo;
Пiдpoздiл м'Киiв;
Пiдpoздiл м.oдeсa;
Biддiл iнфopмaцiЙних тeхнoлoгiй та кoмп'ютepнoгo зa6eзпeнeння;
Пiдpoздiл м'Xapкiв;
П iдpoздiл м,Тepнoпiль;
Пiдpoздiл м.Xмельницький;
Пiдpoздiл м, lванo-Фpaнкiвськ.

2,

]hючoвi пoкaзниl(и дiяльнoстi тoвapиcтвa
,Qiяльнiсть Тoвapиства е пpибркoвoю. PeзyлЬтaти дiяльнoсгi пpeдстaвлeнi в тa6лицi:

Пoкa3ник, тис гpн 6eз ПflB

2019p.

A6сoлютнe
вjдrилeння

2OzOp.

Чистий дoxiд вiд peaлiзацiТ пpoдyкцii

L757 52L

2 108 8L7

з51 296

Coбiваpтiсгь peалiзoванoT пpoдyкцii

1

48s s21

1 80з 521

з18 000

272000

з05 296

зз 296

42 958

25 195

-L7 76з

BaлoвиЙ пpибщoн
lншi oпepацiЙнi дoxoди,
Aдмiнiсгpaтивнi витpaти
Bитpaти нa

з23

14 088

-72з5

758847

795 9з7

37 090

20 485

8з222

62737

20s

242

з7

0

0

0

10 463

9 394

-1 069

з']

27

-10

110 008

28 065

-81 94з

90 058

2з L04

-66 954

15

збр

lншi oпepaцiЙнi витpaти
lншi фiнaнсoвi дoxoди
lншi дoхoди
Фiнaнсoвi витpaти
lншi витpaти
Чисrий фiнaнсoвий peзyл ьтaт
(пpи6yroк)
Чисгий фiнaнсoвий peзyл ьтaт
(пpибрoк) пiсля oпoдaткyвaння

oснoвним кpитеpiсм eфeктивнoстi po6oти Toвapиствa e 3лагoдя(eна poбoта пepсoнaлy, пpи6ркoвiсrЬ тoвapиствa
пpoтягoм 2oL9-202o poкiв y пepioд висoкoT кoнкypeнцi't, падiння кyпiвeльнoT плaтoспpoмo}l{нoстi пoкyпцiв нa фoнi
пандeмi'i, зних{eння тeмпiв poсry eкoнoмiки. гlpoтягoм oсrаннiх двoх poкiв тoвapиствo рoзulиpиЛo пepeлiк
пoстaчальникiв-нepeзидeнтiв, oвoнi i фpyкти iмпopryються з Грeцiil Кoлум6ii', Кoстa_Piки, ПAP, lзpаihя, тoщo.
Bикoнання lнвeстицiйнoi пpoгpaми зa 2oL9-2o2o p. станoвитЬ:
2019

2020

тис Ipн.

тис гpн

o6лaднання

5 000

6 000

Moдepнiзaцiя opeндoвa нoT нeрУхoмoстi
Tpaнспopтнi зaсo6и, opпexнiкa, iншi oснoвнi зaсo6и

2700
2700

2 800

Poздiл:
Пpид6ання, мoнтa)к тopгoвo-xoлoдилЬнoгo

3.

oблaднaння, iншoгo

2200

Cтpaтerlя та 6iзнeс-мoдeль

3.1.

Бiзнeс-мoдeль

тoвapисгBo заl{yпoвy€ тoвapи- прoAyкти хapЧyвання oвoнi i фpyкти y noсraчaлЬникiв -нepeзидeнтiв та yкрaTнських
пoстачальникiв oвoчiв i фpyктiв i peaлiзoвyе в oснoвнi тoргoвi мepeжi УкpaTни ( 6iльш як 6o% o6opory) B дeсяти
o6ласних мiсгаx, a такo)l( пpoдae тoвари iншим пoкупцям

( 6iля 4o% o6opoту|
Hа мoмeнт yгвopeння фipми oснoвним Bидolvt дiялЬнoстi бyлa дpiбнooптoвa тopгiвля цитpyсoвими i 6aнaнами. 3 1996
пo 2001 piк зaкyпiвля тoвapy пpoBoдиЛасЬ в oснoвнoмy з Пoльщi.

У 2000 poцi пiдписaнo пepшi дoвгoстpoкoвi кoнтpaкти 3 нaй6iЛьtuими пoстaчалЬникaми 3 кpaТн €вpoпи ( lтaлiя,
lспaнiя, Гoлландiя ). 3 2003 poкy opганiзoвaнi кopa6eльнi пoставки фpyктiв з ПiвдeннoT Aфpики, Apгeнтини, Еквадopy,
€гипry i Typeннини'
У 2oL9-2079 poкaх кoмпанiя poзшиpилa кoлo пoстaчaльникiв iмпopтних тoвapiв iз piзних кpа'[н в т.н. виpo6ники
6анaнiв iз Еквадopу, Meксики, пoстaчалЬники iз Typeннини, Гpeцi'il Кoлyм6iT, Китaю, Кoста-Piки, lзpaihю, Apгeнтини,

ТзoB кТpoпiк> 3вiт пpo ynpавлiння зa 2020 piк
lндiT, тotцo. Taкoж Toваpиствo
yкpaiнськиx пocгaчaл ьникiв,

з6iльшyr пpoда}l{ oвoчiв тa фpyкriв yкpa.iнсЬкoГo виpo6ництвa, poзшиpЯloчи

кoЛo

тeпepiшнiЙ час кoмпaнiя ''Tpoпiк" спiвпpaцюс 6iльш як з 65-мa кoмпaнiяlvlи-пoстаЧaлЬникaми iз всьoгo свiry.
3 2001 poкy тoваpистBo aктивнo poзвивaетЬся i вiдкpивaе свoi пpeдстaвництBa в кpyпниx мiстax УкpаТни - Львoвi,

B

Киевi, oдeсi, Mикoла€вi,

Хмeльницькoмy, Biнницi, Тepнoпoлi, flнiпpi, Хapкoвi, Piвнe. Toваpиствo

мaс

нeoбхiднe

хoлoдилЬнe o6ладнaння для якiснoгo з6epiгaння пpoдyкцii; в т,ч. найнoвiщe iмпopтoвaнe iз Cлoвaччини. o6ладнaння
пoстiйнo зaмiнюsгься нa сyнaснiшe, мoдеpнiзyeться, щo Aa€ мoжливiсгь пoкpaщyвaти якiсгь з6epiгaння тoваpiв . ,Qдя
пpoвади{eння oпepaтиBнoТ
якiснoТ дoставки пpoдyкцiT спoживaЧам 3аснoвaнo вiддiл дoстaвки
власним
тpaнспopтним пapкoм, B якoмy 6iльш як 70 влaсних тa opeндoвaHиx вантa}книx автoмoбiлiв, 35 нaвaнтaжyвaнiв
з 1996 пo 2020 piк чисeльнiсть пеpсoналy кoмпaнii зpoслa з 10 дo 536 чoлoвiк
Cтpатeгiнним тoвapoм д'пя пiдпpисlЙсrвa е 6aнaн. 3aгальний o6сяг iмпopтoвaнoT пpoдyкцiT B piк склaдa€ близькo

i

iз

77тиcтoнвpiк,вт.v.6анaн,aпeльсvlя'л|А|^oнlмaндapин,гpeйпфpр,кiвi,винoгpaдпеpсик
aнанaс, oвoЧeвa npoдyкцiя yкpaiнськoгo виpo6ництвa,

iнeктаpин,xypма,я6лyкo,

3.2. Miсiя, 6анeння, цIннoстi
Toвapисгвo opiентoвaнe нa за6eзпeчeння якiсними фpyктaми i oвoчaми шиpoкoгo спeктpy спoживaчiв -вiд мepeж
сyпepмаpкeтiв дo нeвeликиx мaгaзинiв, вiд кpyпнo-oптoвиx клiснтiв дo пpивaтниx пiдпpиемцiв
Гoлoвнe завдaння Тoваpиствa -це yвaгa дo вимoг i 6aжaнь пoкyпця., ва)клиBo пpoдoвжyвaти спiвпpaцю з нoвими
пoкynцями i npивepнyти yвary мaй6рнiх пoкyпцiв кoмплeксHи,vl пiдxoдoм, вiдмiннoю якiсгю тa шиpoкиrvl
aсopтимeнтoм прoдyкцiT
,Qeвiз Тoвapиства (з пepшoгo знaйoмства дo пoстiйнoT спiвпpaцi>

4.

Лiквiднlсть тa 3o6oв'язання Тoваpиства
Hа пiдстaвi дaниx piннoi фiнaнсoвoi звiтнoстi poзpaxoBaнi oкpervli фiнaнсoвi noкa3ники станo,и нa 31 гpyдня 2020 poкy,
якi навeдeнi в настyпнiй тa6лицi:

3начeння пoкa3никa

Фopмyла
poзpaxyнкy

2019

Ф1 (p1160+p1165)
Ф1

Кoeфiцiент лiквiднoстi

Ф1 p1165 / Ф1 p1695

Ф1 (p1195_p1170)
Ф1

Кoeфiцiент пoкpиття
(

0,06537

o,042з9

-з8'2

o,06492

0,04019

-38,1

0,99606

1,07278

7,70

0,89648

7,007з7

LL,7

0

o,L6279

100

/

p169s-p 166s-p1660)

Ф1 (p1195-p1170)
Ф1
Кoeфiцiент зaгaльнoT
лiквiднoстi

%

2020

/

(p16e5-p166s-p1660)

Кoeфiцirнт абсoлютнoТ
лiквiднoстi

Biдxилeння

/

(p1595-p1520-p1525

+

p1695-p1665-p1660)
Кoeфiцiент фiнансoвoT
стiй кoстi( платoсп

poмoжнoсгi,

aвтoнoмiT)

Кoефiцiснт спiввiднoшeння
зaлyчeнoгo i влaснoro
кaпiталy (кoeфiцieнт
фi нa нсoвoгo plttуll<Y ;
фiнaнсyвaння)

Ф1 p1495 / Ф1 p1з00

Ф1 (p1595+p1695)
Ф1 p1495

/

0

5,t4296

100

ТзoB кTpoпiк> 3вiт пpo yпpaвлiння за 2020 piк
Ф1 (p1195_p1170)
Ф1

Чистий oбopoтний кaпiтaл

-1 101

(тис' гpн.)

100

24674

(p1695-p1665-p1660)

Кoeфiцiент peнтa6eльнoстi
активiв

Ф2 p2з50 / Ф1 (n
1з00

o,25292

(гp..3) + p. 1300 (гp.'

-74,з

0,06488

цll/z
Ф1 p. 1495 / Ф7lp.
1595 - p,

Кoeфiцiснт фiнaнсoвoТ
стa6iльнoстi

1520 - p. 1525 + p,
169s-p. 166s-p. 1660)

Кoeфiцirнт зa6eзпeчeнoстi
влaсними o6opoтними
засoбaми

Ф1 (p.1a95_p1095)
p1195

0

/

0

0,15431

100

o,L2257

0

е

peнта6eльнЬlм тa платoспpoмo}кним. oснoвними д)кepeлaми за6eзпeчeння лiквiднoстi тoBаpистBa
кpедити 6aнкiв,6eзвiдсoткoвi пoзики
фiзиvниx oсi6)' Aктиви Тoвapиствa, щo зa6eзпeнyютЬ сBorЧaснe викoнaння зo6oв'язaнь, складaютЬся з влaсниx кoштiв
тa зaлyчeниx кpeдитниx кoштiв. 3o6oв'язання Toвapиства пpeдстaвленi здe6iльшoгo пoтoчними зo6oв'язaннями
3a poзpaxyнками з 6юджетoм, зa6eзпeнeнням oплaти вiдпyстoк тa зo6oв'язaннями 3 opeнди,
Toвapисrвo

е влaснi кoшти (пiдпpиемствo зa6eзпeчeнe BлaсHим капiталoм нa!9,5o/o, зaлyчa€

Лiквiднiсть тoваpисгва пiдтpимyrться 3авдяl{и: з6алансoванoсri активiв 3а стpoкaми peалiзaцiT зo6oв'язaнь; кoнтpoЛю
вхiдних тa виxiдних гpotlJoвиx пoтoкiв; пpoгнoзl_|ими po3paxyнкaми мaЙ6рнix oпepaцiй, кoнтpoлeм 3a тopгoвoю
дe6iтopськoю та кpeдитopсЬкoю зa6opгoвaHoстями

5.

Екoлoгiчнl аспeкти

ToBаpиcтвo пpи здiйснeннi свoсT дiяльнoсгi дoтpимyсться пoзицiТ беpeжливoгo стaвЛeння дo пpиpoди, oснoвним
пpинципoм дiяльнoсti Тoваpиствa е pацioнальнe викopистання пpиpoднИx peсypсiв тa з6epeжeння зoвнiшньoгo
сepeAoBищa.

Тoвapисrвo Hе с плaтниl{oм eкoлoгiчнoгo пoдаткy Biдпoвiднo дo Пoдaткoвoгo кoдeксy УкpaTни , тaк як здiйснюе
дiяльнiсгь в opeндoвaних o6'ектaх нepyхoмoсгi, якi зa6езпeчeнi тenлoм, вoдoю вiд opeндoдавця

6.

Coцiaльнl aспeкти тa кадpoва пoлiтика
HаЙгoлoвнiшими завдaннями кaдpoвoi лoлiтики Toваpисгва e фopмyвaння та з6еpeжeння висoкoпpoфeсiйнoгo
кoлективy, 3дaтHoгo пpaцюBaти Ha пepспeктиBy, йoгo po3витoк вiдпoвiднo дo пoтpe6 Toвapиствa тa вимoг дiюнoro
зaкoнoдаBствa, за6eзпeЧeння yмoв peалiзaцiT пpав i o6oв'язкiв пpацiвникiв, щo пepeдбaнeнi тpудoвим зaкoнoдавсrвoм.
Cтанoм нa 37,72.2o2o p. нисeльнiсть пpaцiвникiв Toваpиствa склaдa€

_

559 oсi6, iз ниx 143 жiнoк (25,6%),

Гeндepнa пoлiтика Toвapиствa зa6eзпeнyе piвнi мoжливoсгi для кap'сpнoгo тa пpoфeсiйнoгo poсry npaцiвникiв-жiнoк,
peaлiзaцiT сoцiальних нopм зaкoнoдaвФвa. Tак 11 жiнки, e кepiвникaми (24,4% вiд загaльнo.f кiлькoстi кepiвникiв).
Bсi кepiвники- жiнки мають вищy oсвiry'
Пpoтягoм 12 мiсяцiв 2О2o p. пpийнятo - 267 пpaцiвникiв, звiльнeнo - 222 пpaцiвникiв.
lнфoprиацiя пpo пepсoнал Toваpиства навeдeна в та6лицi

Кiлькiсть пpaцiвникiв всьoгo

Cтанoм нa 31.12.2019p.

Cтанoм на 31.12.2020p.

520

553

442

470

в т.н. фaхiвцi, тexнiчнi
слyж6oвцi,poбiтники

TзoB кTpoпiк> 3вiт пpo yпpавлiння зa 2020 piк
в т.ч,

кepiвники, мeнeд)fiepи, yпpаBитeлi

78

83

lнфopмaцlя пpo oплaтy пpацi пpацlвникiв пiдпpиемства: тис. ]pн.

Фoнд oплати пpацi

2019p.

2O2Op,

з1

з5 791

150

A6сoлютнe
вlдxилeння
+4

641

Cepeдньoo6лiкoвa чисeльнiстЬ штaтHиx пpaцiвникiв зa 202o piк стaнoвить 528 oсi6, щo 6iльшe в пopiвняннi з 2019
poкoги нa 70 oсi6 (сеpедньoo6лiкoвa чисельнiсть Щтaтних пpaцiвникiв за 2019 piк - 458 oсiб).
Кaдpoва пoлiтика Тoвapиствa спpямoBaнa на пiдвищeння piвня квалiфiкацii пepсoнaлy, якe вiд6yвaeться з yparyBaнHям

нaпpямкiв po3витку тoвapиства, тa пepeдбaнa€ навчaHня пepсoнaлy тoBapиства 3 мeтoю пiдвищeння oсo6истoT
eфективнoсгi, Bдoскoнaлeння сИстel^и мeнеA}кгvleнry, пiдвищeння якoстi po6oти, е сrа6iльнoю, динaмiннoю i
кopиryстЬся вiдпoвiднo дo eкoнoмiчнoT сиryaцii тa внрpiшнiх пoтpeб Тoвapиствa

Meнeджмeнт ТoBapистBa пpaгнe ствoрити yrvloBи дЛЯ мaксиrvtaльнoT peaлiзaцiТ пoтeнцiалy пpaцiвникiв, надaючи
мoжливiсть для пpoфeсiйнoгo тa каp'еpнoro зpoстaння кoжнoгo спiвpoбiтникa. Пpaцiвники мaють мoжливiсть
пiдвищyвaти квaлiфiкaцiю lДляхoм yнaстi в сeмiнapах тa внrгpitДнix нaвчaлЬниx пpoцeсax, щo opганiзoвyютЬся

в

Toвa pисrвi.

oxopoнa пpaцi тa 6eзпeкa пpaцiвникiв Toвapиствa здiйснюеться чеpeз систeмy пpaвoBиx, сoцiaльнo - eкoнoмiнних,
opгaнiзaцiйнo - тeхнiнниx, сaнiтapнo - гiгiснiнних, лiкyвaльнo - npoфiлaктинних зaxoдiв i засo6iв, спpямoBaних нa
з6epeження )киття, зAopoB'я тa пpацeздaтнoстi пpaцiвникiв.

7.

Pизикуl
Pизики дiяльнoсri Toвapиствa пoв'язyються нaсaмпepeд з фiнaнсoвими втpaтaми, lцo виHикaютЬ

y paзi

peaлiзaцiT

пeвних oпepaцiй.

3а джepeлами виникнeння pизики пoдiляютЬся на зoвнiшнi i внyтpiшнi. flo зoвнiшнix нaлe)'катЬ pl4зv1ки' якi виникaють y
зoвнiшньoмy щoдo ToваpистBa сepeдoвищi i 6eзпoсepeднЬo нe зaЛe}кaть вiд йoгo дiялЬнoсri' Дo внyгpiшнiх налe)кaтЬ
pизики' якi виникають 6eзnoсepeдньo y зв'язкy з дiяльнiсгю ТoваpистBa. Toвapисгвo вiдслiдкoвyс та кepy€ фiнансoвими

pизикaми, якi виникaють в хoдi iTдiяльнoстi. oснoвнi внрpiшнi pизики Toвapиствa:

6.1. Pизик лiквiднoстi. Pизик пoгipшeнHя сraнy HaдхoджeнЬ гpoщoвиx кolДтiв, який виникaе внaслiдoк

Heспpoмoжнoстi пiдприсмства Bикol-iyвати

свoT

зo6oв'язaн}iя BчасHo та 6eз з6иткiв.

Hа плaтoспpoмoжнiсть тoвapиства вплИBaе нeo6xiднiсть надaння вiдтepмiнyвaння плaтeжiв зa peалiзoванi
тoвapи
в тopгoвi мepeн{i i нeo6xiднiсrь пpид6aвати тoвapи y пoстaчальникiв_нepeзидeнтiв 3a пepeдoплатoю;
сeзoннi l{oливaння пpoдаж iмпopтoвaних фpyктiв та oвoнiв, oснoвними з яких € бaнани i цитpyсoвi, щo пpизвoдитЬ дo
нeo6хiднoсгi з6iльшення тoBapниx залишкiв y висoкий сeзoн- 4 кваpтал, 1 кваpтал poкy
Упpoвлiння/вплuв на piвeнь puЗuкy. Пpoцeс yпpaвлiння тa oцiнки pизикy лiквiднoсгi в Toвapиствi склaдa€тЬся
аналiзy лiквiднoстi 6aлaнсy тa кoeфiцiентiв лiквiднoсгi;

.
.

3:

BстаHoBленнятaпepeглЯдyлiмiтiвтopгoвoТдe6iтopськoТзa6opгoвaнoстi,вт.н'мoнiтopинryтaкoHтpoлю

встанoвлeних лiмiтiв та oцiнки tvloжливих змiн;
о пiдтpимaння з6aлaнсoвaнoстi aктивiв зa стpoкaми peaЛiзацiТ зo6oв,язaнь;
пpoгнo3yвaння стaнy лiквiднoстi пpи здiйснeннi нoвих oпepацiй; yпpaвлiнських зaxoдiв (плaнyвання onepaцiй,
кopИryвaHHя ti yмoв, пpипиHeння пpoвeдeння oпepацiй тoщo).

.

6.2. oпepацiйний {oпepaцiйнo-тexнoлoriчний) pизик. lмoвipнiсть oдep}кaнHя з6иткiв a6o дoдaткoвиx Bтpaт, чи
нeдooтpимaHня 3аплaнoBaниx дoxoдiв Toвapиствa - всi цi пoдii
Bиникнyти yнаслiдoк нeдoлiкiв а6o пoмилoк в
opгaнiзaцiT внрpiшнiх пpoцeсiв, HaBмисних а60 нeнaBмис}ll4х ДiЙ'vloжyтЬ
пpацiвHикiв тoвapиства а6o iншиx oсi6, з6oiв y po6oтi
iнфopмaцiйних систeм тoвapисгвa а6o внaслiдoк впливy зoвнiшнiх фaктopiв, тoщo.
Упpoвлiння/вплuв нo piвень puзul<y. Пpoцeдypи yпpaвлiння (мiнiмiзацiT) oпepацiйними pАзvнaци вкЛючаютЬ в
сe6e: здiйснeння oпeрaцiй 3a пpoцeдypaми та peглaмeHтoм, щo poзpoGлeнi тa зaтвepджeнi внрpiшнiми дoкyмeнтами
Toвapиствa; aвтoматизaцiю тa стaндapти3ацiю oпepaцiй; пoдвiйний кoHтpoлЬ; свorчaснe, пoвнe тa дoстoвipнe
вiдo6paжeння oпеpaцiй y periсгpaх 6yxгалтepськoгo o6лiкy; бaгатopiвнeвий эaхиcт iнфopмaцii; за6eзпeчeння належнoT
матepiальнo'тexнiчнoi бaзи; впpoвaдx{eнHя тa фyнкцioнyвaння систeми yпpaвлiння iнфopмацiйнoю бeзпeкoю
вiдпoвiднo дo вимoг закoнoдaBствa Укpaiни з питaнЬ iнфopмaцiЙнoi 6eзпeки; ствopeння apxiвy oпepaцiй.
6.3. Юpидинний (пpaвoвий) pизик. Пpи пopyшeннi а6o нeдoтpимaннi зaкoнiв, пoлo)кeнЬ, poзпopяAх{eнЬ тoщo
y Toвapиствa мo}(е виниl{Hyту1 pизик втpaти чaстини дoхoдiв, зa pахyнoк сплaти штpaфних санl{цiй тa aдмiнiстpaтивних
стягнeнЬ, нeoбxiднoстi гpoшoBoгo вiдшкoдyвaння з6иткiв, пoгipшeння penyтaцiTтa пoзицiй Тoвapисrвa нa pинкy.

TзoB кTpoпiк> 3вiт npo yпpaвлiння за 2020 piк
Упpавлiння/вnлuв нo piвeнь puЗul<у. Упpaвлiння здiйснюеться нa oснoвi дoтpимaння тoвapисгвoм вимoг
HopматиBHo-пpaBoBиx aктiв зaкoнoдaвствa УкpaTни, деpЖaBHиx opгaнiв pеryлюBaHHя; вiдпoвiднoсгi внyrpiшнix
дoкyмeнтiв Toваpиства Bиlvloгaм чиннoгo 3aкoнoдaвствa; пpийнятHoстi вiднoсин iз tиiснтaми y palvlкax дiюvoгo
зaкoнoдaвствa; пpoxoдн{eнHя дoкyмeнтiв нepeз o6oв'язкoBy юpидичнy пepeвipкy; пoстiйнoгo кoнтpoлю всiх сyдoвиx
спpав, iнiцiйoвaн их Тoвapиствoм.

B

5.4. Стpaтeгiнний pизик.
peзyльтaтi нeадeкBaтних змiн зoвнiшнboгo сepeдoвища a6o пpийняття
fulенeдх(epaми Toваpиствa пotlиЛl{oвиx yпpaвлiнських piшeнь мoжe BиникHyти pи3ик втpaти тoBаpиствoм займаниx
пoзицiй нa pи}lкy (кoнкypeнтoспpoмoжнoстi) a6o oтpимaння з6иткiв (шкoди).
Уnpавлiння/вnлuв нo piвень pusut<у. Упpaвлiння стpaтeгiнним pи3икotи peалiзyсгься чepeз систe.vlи плaHyBaння
poзвиткy Тoваpисrвa на пepioд. 3вeртaеться yвагa Ha пeвнi фaктopи pанHЬoгo oпoвiщeння, якi вимaгають пpистoсyBaннЯ
дo кoHкpeтних yмoв.

систeмa yпpавлiння pизиками в Toвapиствi вiдпoвiдас пpинципам дiсвoстi та eфeктивнoстi, yсe6iннoстi,
нeзалeжнocтi, кoнфiдeнцiйнoстi, прoпopцiйнoстi та вpaxoвy€ вci pизики, пpитамaннi йoгo дiяльнoсri, poзмipy, бiзнeс_
мoдeлi, a тaкoж зa6eзпeнyе свoечaсHe виявлeння, вимipювaння (oцiнкy), мoнiтopинг, кoнтpoлЬ всix сyгrевиx pизикiв
Toвapиствa. Пpoцeс yпpaвлiння pи3икaми в Toваpисгвi oxoплюr всi opгaнi3aцiйнi piвнi - вiд piвl-lя кepiвникiв Toвapиствa
дo piвня нepiвникa вiддiлy.

8.

floслiдlкeння тa lннoвацll
пpoтяroм 2020 poкy тoвapиствoм нe пpoвoдилися нayкoвi дoслiд}(eння. тoBapиствo мa€ oднy iз найгoлoвнiших

фyнкцiй iннoвацiЙ- за6eзпечeння iнфopмaцiйнoT 6езпeки , з6epeжeння 6aзи дaнnх бyxгaлтepськoгo o6лiкy, пpацю6 над
пepeBeдeнням в цифpoвий пpoстip pyгиHниx aдмiнiсгpaтивниx oпepaцiй, зoкpeмa дoкyмeнтoodopory' Тoваpиствo
aктивнo впpoвaд}кy€ систeмy eлeктpoннoгo дoкyмeнтoo6opory iз свoТми кoнтpaгeнтaми.

9.

Ф|нансoвllнвeстицli
Пpoтягoм 2020 poкy Toвapиствo нe здiйснювaлo фiнансoвиx iнвeстицiй

10.

Пepспeктиви po3виткy
в нaсryпнoмy пepioдi свoсi дiяльнoстi Тoвapисгвo вбачаe за нeo6xiднe peaлiзyвaти тaкi зaxoди

a
a

a
a

po3Bитoк i niдтpимaння Ha висoкoмy piвнi iмiджy тa peпрацiT Toвapиствa як нaдiйнoгo пoстачaЛЬникa
iмпoртниx тa yкpаТнських oвoчiв i фpyктiв в тopгoвi мepeжi тa iншим noкyпцям;
зрoстаHHя o6сягiв пpoда)к в кiлькiснoмy i сyмoвoмy oбсягax;
якiснe poзшиpeння спiвпpацi з пoстiйними iнoзeмними та yкpaiнськими пapтHepaми тa пoiДyк нoвиx
пoстavaльникiв;
мoдepнiзaцiя тoргoвo-хoлoAИлы1oro o6лaднaння - 6aнанoвиx кaмep та iншиx кaмep для якiснoгo
з6epiгaння oвoчiв та фpyктiв 3 метoю з6epeжeння opraнo_лeптичHиx xapaктepистик пpoтяroм всboгo
тepмiнy з6epiгaння;
забезпeчeння викoнаHня планoвИх тeхнiкo-eкoнoмiчних тa фiнaнсoвиx пoкaзникiв

з6iльшeння пpи6ркy.
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