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Звернення керiвництва.

щаний Звiт про управлiння пiдготовлений на виконання Закону Украiни <про

бухгалтерСький облiк та фiнаНсову зlзiтНiсть> вiдПовiлttО до МетоДичних рекомендацiй зi

складання звiту про управлiння, затвердхtених наказом MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiл

01.12.20]18 Nъ 982, а також у вiдповiдностi до вимог директив Свропейського Союзу -
Щирективи 201зД4l€С та Щирективи 2O|4l95lCC з огляду на те, що фiнансова звiтнiсть не

може надати Bclo iнформацiю для iHBecTopiB i суспiльства про дiяльнiсть пiдприсмства.

мета Звiту про управлiння - представити ту iнформачiя, яку неможливо отримати з

фiнансових звiтiв чи примiток до них, щоб користувач мiг отримати достовiрне уявлення про

розвиток, результати дiяльностi пiдприемства його соцiальну вiдповiдальнiсть.

Воронич [i.I. Бухгал гер Свида О.Ю.

Вiд iMeHi керiвництва :
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2, Органiзацiйна структура та опис дiяльностi пiдприсмства.

Iсmорiя:

ТОВ к/{астор-Ужгород) -- товарисl,во. засноваIlе 10 KBiтH я 2006 року в MicTi Ух<город

закарпатськоi областi по вуличi Обранецька,89. f]iяльнiсть Товариства пов'язана з

реалiзацiсю ToBapiB, виготовленням/продажем власнот продукцi, надання послуг, Код

основного виду дiяльностi Товариства за КВЕД - 4'7.|| РОЗДРiбНа ТОРГiВЛЯ В

неспецiалiзованих магазинах перева}I1цо продуктами харчування, напоями та тютюновими

виробами.

Фактична робота Товариства почалася 09 вересня 2006 року з вiдкриттям

супермаркета <,щастор>, що розташований на першому поверсi торговельного центру

<Щастор>, займае плоtцу 5100,4 кв. м, 20 касових вузлiв, пекарня i кондитерський цех,

кулiнарний цех i напiвфабрикатiв, м'ясний i рибний цех, на 2-у поверсi знаходяться офiснi

примirцення, навколо булiвлi облаштована стоянка для 460 автомобiлiв,

Товариство не мас вiдокремлених пiдроздiлiв,

Керiвниtсом ltiдприсмс,Iва з 11.11.2014 року с I}оронич lIалiя lBaHiBHa,

flля забезпечення дiяльностi Товариства створено Статутний капiтал в розмiрi 34 000 000,00

гривень. Власниками Товариства е Андреев Андрiй Андрiйович, який володiс 90 О% голосiв,

ГорваТ дгнеса Робертiвна, яка володiе |0 % голосiв, ЩiяльнiстЬ компанiТ - розлрiбна

торгiвля товарами, продукцiею, надання послуг. Кiнцевий бенефiцiарний власник

громадянин УкраТни Андресв Андрiй Андрiйович.

виrцим органом управлiння Товариством € Загальнi Збори Учасникiв. Що виключноi

компетенцii Зборiв нале)Itить : визFIачення основних напрямiв дiяльностi товариства,

призначення,щиректора, прийняття рiшення про вiдчуження майна на суму, що становить 50

i бiльше вiдсоткiв BapTocTi майна 1'овариства; встановлення сум та видiв правочинiв,

незаJIежно вiл с,чми. про заставу \{at"{Ha" оIримаlIня або llадання позик. поручите,цьства.

гарантiй, забезпечення; розпорядженлIя ltерухомим майlrом (купiвля, продаж, MiHa , KpiM

оренди).

Щиректор - одноособовий виконавчий орган, пдо здiйснюе поточне керiвництво дiяльнiстю

Товариства.

Для здiйснення контролю за фiнансовою дiяльнiстю Товариства ,Щиректор забезпечуе

проведення аудиту за рiшенtлям Зага;Iьних Зборiв Учасtrикiв.
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Дiяпьнi с mь Koll,t пан ii' :

1ОВ </]астор-Уяtгород) ореr{лус ttриltiшlснIrrl у'ГОI] K.,\.t].II.>. :заtа;lьна tl.1оща 5100.4 rcB,

м з них:

площа торгового залу, розмiщеного на першому поверсi - 2 846,8 м. кв., через який

здiйснюсться ос}Iовна-реалiзацiя товару асортиментом понад 25 0000 позицiй, у 2009 р, в

зв'язку з виробничою необхiднiстю фо збiльшено кiлькiсть касових вузлiв з шiстнадцяти

до дuuдцоrи, особливо великим попитом користуеться продукцiя власного виробництва,

виробничi примiщення - бЗ4,7 м. кв. - це

- кулiнарний цех з асортиментом продукцiТ понад 180 позицiй, площею 87 м, кв, оборот за

грудень 2О2Ор складас | 967 826,98 грrr. з ПfiВ;

- кондитерський цех займас плоrцу 60 м. кв. випускас продукцii на 480 тис, з

u.opr"r.nioM 140 позицiй, оборот за груlIенЬ 2020 р сIсltlдае 2 025 696,612 грн, з ПДВ;

- пекарня, оборот якоi бiля З18 тис. грн., плоtца 111,8 м. кв., асортимент 160 найменувань

продукцii, оборот за грудень 2О2О р складас 1, з67 613,54 грн. з ПДв

- м'ясний, овочевий, рибний цех i напiвфабрикатiв(пельменi, голубцi, вареники, домашня

ковбаса,.,.), який пiдприсмство переобладнаJIо у 2010р. з складських примirчень, оборот за

грудень 2О2О р складае 4 844 828,76 грн. з ПЩВ

офiснi примiщення - 642,3 м. кв.;

пiдсобнi( рампа, склади, холодильнi, морозильнi камери,,..) займають площу - 1006 м, кв,

Говари для супермаркету поставляються закарпатськими виробниками та мiсцевими

дистриб'юrЪроr" 1бiля 400 [остачаJIьFrиrсiв) вiдомих на YKpaTHi та за кордоном брендiв,

ToBapHi arrun" якi не представленi в Закарпат,т,i l1оставляються з м, Киева та iнших MicT

УкраТни один раз }Iатиждень власним автомобiлем обладнаним холодильником,

супермаркет к,щастор> вирiзняеться серед iнших магазинiв в першу чергу наступним :

1) асортиментом (ексклюзивнiстю, широтою i наявнiстю ToBapiB на торгових полках) ;

2) розмiром заJIу;

3) кiлькiстю вiдкритих кас(20 касових вузлiв);

4) планограмоlо торгового залу;

5) зручною стоянкою для автомобiлiв на 460 машин;
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6) зручним мiсцем розташування об'екту;

7) лисконтною системою знижок;

lIашоl,о }4агазиL{), жи,геJIями Свросоюзу;

яка знаходиться на 1-му i 2-му торгового

8) близькiСть KoplloH)', шо сIIрияе вiлвt.цуваннкr

9) Торгова галерея непродовольчих магазинiв,

центру <,Щастор> ;

Забезпечення вuробнuumва :

товариство активно працюе над збiльшення асортименту i долi продаж ToBapiB власного

виробництва, над збереженням рецептур i популяризацiею автеЕтичних страв, випiчки

Закарпатськоi областi. Для цього Ъ бu.urо об'ективних причин i з.точки зору економiки, i з

точки зору маркетингу. Щим самим ми видiляемось ексклюзивнiстю ToBapiB серед iнших

.уrr.рrujйтiв, що збiльшуе нашу привабливiсть для покупцiв i дае нам великi переваги над

iншими мережевими супермаркетами, що працюють по всiй територiт Укратни та мають

можливiст" запупо"увати товар на краrrlих умовах нiж к,Щастор>,

товари, якi пiдлягають реалiзачiт у суllермарке,гi забезпеченi пакетом первинних

документiв, в тому посвiдченн"r, "no.ii 
та сертфiкатами вiдповiдностi, На продукчiю

власногО 
""робrr"цr"а розробленi та затвердженi технiчнi умови, На право торгiвлi

аJIкогольними наIlоями та тютюновими виробами придбанi вiдповiднi лiцензiТ,

Зал супермаркету i цехи обладнанi iор.о"о-*робничим обладнанням, LЕD-лампами i

сучасним arraр.uaьaрi.аю.rи* обладttанням; систем опалення та кондицiонування в

rrримiщеннях виробн"цruu та офiсу побудована з використанням системи рекуперацii,

П'роr"го* o.ru"ri* poKiB ,rро"Ъд."о повну замiну люмiнiсцентних дх(ереп освiтлення на

сучаснi дiоднi свiтильники.
3. Доходи та i\ структура :

сукупний валовий дохiд т,овариства в звiтному роцi 2020 роцi склада€ 454 7]8 тисяч

гривень, в тому числi - 54 188.5 тис. грII - вiл реаrriзацiТ roToBoT пролукцiТ. з88 826,8 тис,грн

- вiл реалiзаtliТ.говарiв,11 762,] тис.грII - вiл надання посjtуг.

IHшri доходи в cyMi 1t0 тисяч гривень -- доходи отриманi вiд реалiзацiТ вторинноi сировини,

Маржа ( прибуток як рiзниця MirK валовим доходом та собiвартiстю готовоi продукцii)

складас 1З1 тисяч гривень.

4. Податки та збори :

в 2020 рочi Товариство сплачуе 8 989,2 тис. грн тисяч податкiв та зборiв, зокрема : СдиниЙ

соцiальний внесок _ 25g5,8 тис. грн., податок на доходи фiзичних осiб - 20]2,5 тис, грн,,

акцизний збiр .- 3 13 8,З тис. грн, пдв - 9gg,7 тис. грн, вiйськовий збiр * |72,0 тис, грн, iншi -
10,7 тис. грн ;
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5. Капiтальнiiнвестицii;

Завдяки значним капiтальним I]кjIаденнrIм протягом 20l5-2O2O poKiB на пiдприсмствi

досягнуто високий piBeHb технiчного оснащення виробництва, що да€ мохсливiсть

виготовляти великий асортимент продукцii, яка мас попит ринку MicTa, областi та не

поступасться виробництву аналогiчноi пролукцii в iнших супермаркетах.

IнвестицiйнаполiтикасПряМоВананаПосТУпоВУзамiнУоблаДнаннЯ,ЩоВиЧерПало

свiй ресурс на нове обладнання з бiльшою продуктивнiстю, кращими системами захисту

персоналу.

ПрИ закупiвлi tIовогО обладнання акцент робиться на придбаннi

високопродуктивного, автоматизованоi-о (напiвавтоматизованого) обладнання, пIо дозволить

зменшити впJlив JIюдського фактора на якiсr,ь виробiв,t,а збiлыtrи,гь продуктивнiсть,

6. Лiквiднiсть та зобов'язання

розумiння здатностi пiдприсмства вiдповiдати за поточними зобов'язаннями е важливою

для Bcix користувачiв фiнансовоI звiтностi. TepMiH "лiквiднiсть" позначас швидкiсть, з якою

актив може бути конвертований в грошi без вiдчутноi втрати BapTocTi, ,щеякi активи,

наприклаД, дебiторсЬка заборгованiсть, зазвичай, мо}ке бути легко конвертована в грошi при

незначному дисконтi. Iншi активи, наприклад, будiвлi, можуть бути переведенi в грошову

форму тiльки за умови значних знижок,

Рiвень;тiкtзiдностi характери:]уеться tзi/lносними lI()казllиками .lliквiдностi, якi вказують на

збацансованiс,гt, по.rочtлих зобов'rlзilt.lь ,гir oбopclrttrlx itt<ttttзirl tti.,1tIpttcr{cl,}]i"l Ia свi;lча,гl, ttpo

piBeHb ризику tlаявностi розривiв у плагiжному rсалендарi,

наявнi зобов'sLзсtнlя mа способu ix поzаu,tеннst"

OcHoBHi зобов'язання Товариства

- Кредити:

Кредит банку в cyMi З0 547 074,56 грн ,

Iншi зобов'язання та забезпечення ( розрахунки з постачальниками, бюдхtетом, з оплати

працi, зi страхування) маю,rь короткостроковий характер та погашаються у вiдповiдностi до

визначених TepMiHiB.

- YMoBHi зобов'язання
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Умовне зобов'язання 1,1e: а) мож.llиве tобсlв'яt,ltttiня, яке виникас внаслiдок минуJIих rrодiй i

iснування якоi,о пiдтвердиться лише tliсля ,l,ого, як вiдбудеться або не вiдбулетЬся оДна Чи

кiлька невизначених майбутнiх подiй, не повнiстю контрольованих суб'ектом

господарIованI{я, або б) iснуюче зобов'язання, яке виника€ внаслiдок минулих подiй, аJIе не

визнасться, оскiльки: - нема€ ймовiрностi, що вибуття pecypciB, KoTpi втiлюють у собi

економiчнi вигоди, буле необхiдним для погашення зобов'язання, або - суму зобов'язання не

можна оцiнити достатньо достовiрно. тоВ кЩАСТОР-УЖГОРОД) не визнас yMoBHi

зобов'язання у фiнансовiй звiтностi. Станом на З|.|2.2020 р. в фiнансовiй звiтностi

Товариства yMoBHi зобов'язання не облiковуються.

7. Безпека прачi:

- Охорона працi:

робота з охорони прачi у Товариствi проводиться згiдно вимог дiючого законодавства

УкраiЪи, галузевиХ та iншиХ чинниХ нормативНих aKTiB з охоронИ працi. Полiтикою в сферi

охорони працi, керiвництво Товариства встановлюе прiоритет життя та здоров'я працiвникiв

пiдприемства та бере на себе повну вiдповiдальнiсть за створення на робочих мiСЦЯХ У

ко}кномУ структурномУ пiдроздiлi наJIежних, безпечних та нешкiдливих умов працi,

запровадження високоi культури виробництва, запобiгання нещасним випадкам i

професiйним :}ахворюванням. Керiвництво Товариства приймас на себе зобов'язання:

здiйснювати jliяльнiс,Iь в сферi охор()}lи rrpaшi у вiлrrовiднtlстi дсl дiючого законоДаВсТВа

Yttpaittl,t, гzuIузевих ,га iHtrtrtx чиlllIих ltOpMi.l,гt{I]1lllx attT,iB l] охороIIи праui; - пocTilitlo

tliлвищувати piBeHb охорони працi у 'rовариствi шляхом впровадженНя нОВиХ i

вдосконаJIення iснуючих методiв контролю i монiторингу, проведення систематичнОТ

iдентифiкацiТ небезпек i оцiнки виробничих ризикiв до прийнятного рiвня; - тrокращувати

умови працi працiвникiв Товариства i пiдвищувати культуру виробництва; - демонструваТи

сочiальну вiдповiда,цьнiсть та пiдтримувати контакти з громадськiстю й дер}кавними

органами з питань охорони працi; - реалiзувати дану полiтику наявними ресурсами.

Розроблено та дiють Iнструкцii з охорони працi, що € частиною загаJIьноi системи управлiння

пiдприсмства, яку використовують лля розробки та запровадх(ення полiтики пiдпри€МсТВа у

сферi охорони rrрацi; - пi;tвиrцення рitзня бе,зllечногсl l]иконання робiт на пiдприсмствi; -

зме}Iшення, lзаttобiгаttня чи ycyнettllя }JlIлиt]\, Heбeзttc.tttttx чинникiв i 1rправлiння ризиками,

пов'язаними з небезпеками, яка опрямована на забезпечення проведення iдентифiкацii

8
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небезпек i оцiнювання пов'язаних з ними ризикiв; - визначення та впровадження необхiдних

заходiв безпеки для запобiгання виникненню ймовiрних iнцидентiв; - визначення правових

та iнших вимог у сферi охорони працi, що застосовуються в Товариствi, ознайомлення з

цими ВиМогаN,Iи керiвникiв i працiвникiв Товариства; - встановлення цiлей вiдповiдно до

полiтики Товариства в сферi охорони прачi та запровадження програN,I щодо ix досягнення.

- Пожежна безпека

враховуючи специфiку роботи пiдприсмства ведеться постiйна робота по забезпеченню

вiдповiдногО рiвнЯ пожежноТ безпеttи. Виробничi примiщення та прилегла територiя

,]находяться гriд постiйним вillеонагля/lом з виведенням поточноТ ситуаuiТ на монiтори в

примirцення служби охорони. Виробничi та офiснi примiщення обладнанi датчиками

виявлення пожехсi, забезпеченi засобами первинного пожеil(огасiння.

Yci працiвники при прийомi на роботу проходять вступний протипожежний iHcTpyKTarK в

слуясбi охорони прачi пiдприсмства. Первинний протипо}кежний iнструктаж проводиться

безпосередньо на робочому мiсцi до початку виробничоТ дiяльностi працiвника. Повторний

протипожежний iнструктаж проводиться на робочому мiсцi з yciMa працiвниками не

менше як один раз на piK за перелiком питань, який затверджено по пiдприемству.

проводяться протипоilсежнi тренування, регулярно проводяться випробовування пожежних

KpaHiB та pyKaBiB. заключено договiр обслуговува}II]я з спецiалiзованою протипожежною

органiзацiсю.

8. Антикорупцiйна полiтика:

Згiдно Днтикорупцiйноi полiтики Товариства Bci працiвники, посадовi особи та керiвник

у свотй внутрirпньоi дiяльностi, а також у правовiдносинах iз дiловими партерами, органами

державноi влади, органами мiсцевого самоврядування. керуються принципом кнульовоi

толерантностi> до буль яких проявiв корупчii i вiкиватимуть Bcix передбачених

законодавством заходiв щодо загrобiгання, виявлення та протидii корупцii i пов'язаними з

нею дiям (праrtтикам).

9. Соцiальнi аспекти та кадрова полiтика:
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Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв в Товариствi 205 чоловiк. Нарахована заробiтна

плата в звiтному роцi - || 897,2 тис. гривень. Кадрова полiтика Товариства спрямована на

залучення та утримання квалiфiкованих калрiв в умовах конкурентних пропозицiй

роботодавцiв по рiвню заробiтноi плати,

Колективним договором мiж Адмiнiстрацiею та Труловим колективом визначено соцiальнi

гарантii, компенсацiТ та пiльги, виконання яких е перtuочерговою задачею господарськоi

дiяльностi Товариства та зобов'язанняшл АдмiнiстрацiТ /lля пiдвиrцення матерiальноТ

зацiкавленостi прачiвникiв, забезпечення lx необхiдними матерiально-технiчними ресурсами,

для виконання функuiй i завдань, створення сприятливих умов працi, вдосконаJIення системи

ма,герiального i морального стимулювання та заохочення працiвникiв. Положення про

систему оплаl,и rrрацi праlliвникiв с невiд'смною LIастиноlо Колективного договору. На

Товариствi запроваджена система заохочень за особливий характер роботи iз врахуванням

iндивiдуального внеску працiвникiв у виконання завдань ( за сумiщення професiй,

розширення зони обслуговування, роботу у вечiрнi та нiчний час, виконання особливо

важливих завдань) , а тако}к передбачено надання матерiальноi допомоги у визначених

випадках ( скрутне становище, хвороба працiвникiв чи члегtiв сiм'i, тощо).

Для забезпечення сприятливих та безпечних yN{oB працi управлiнський персонаJI

контролюе дотримання вимог Закону Украiни <l1po охорону працi>, нормативних aKTiB,

технологiчrrих процесiв, графiкiв рсмоIIт), ),с,Iа,гкуl]апIIя 
,Ia вентиляцiI; забезпечуе

праlliвникiв сttецодягом та сlrецвзуттям, засобами iндивiдуального захисту вiдповiдно до

дitочих норм,

10. Екологiя :

Сучасний перiод економiки Украiни характеризуеться не тiльки певними проблемами в

економiчнiй сферi, а й глобальноIо кризою в екологiТ. Успiшна реалiзацiя екополiтики

значною мiрою заJIежить вiд можливостi забезпечення екологiчноТ безпеки при здiйсненнi

виробничоi дiяльностi шiдприемства, котру необхiдно розглядати у вза€модii екологii i

економiки. Товаристtзо переслiдус мету мiнiмiзацiТ впливу виробництва на довкiлля завдяки

IIовторному викорис,ганню i переробrli сировинних pecypciB, зокрема тари та упаковки,

вiдмови вiд t]икористання по.пiеr,и:tеtlових паке,гiв. використання багаторазовоi тари,

паперових пакетiв стандартiв СС.
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11. Ризики та управлiння ризиками:

IнфляцiйНий ризиК - це ризиК зменшенНя реальнОi BapTocTi капiталу у формi грошових

активiв, а також знецiнення доходiв i прибуткiв у зв'язку зi зростанням рiвня iнфЛЯЦii,

збiльшення зобов'язань перед банкiвськими установами за договора]чIи про запrIення

кредитних pecypciB у ва.пютi.

Стратегiчнi напрями розвитку :

Буль-який бiзпес повинен приноси,I,и trрибуr,ок

суспiльства. Концепцiя загальних цiнностей та

пiдходу до стаJIого розвитку.

Цщu_цФца

Ми спираемося на прозору звiтнiсть, достовiрнiсть

аудитом, заJIучення до спiвпрацi зацirсавлених cTopiH,

корпоративну полiтиtсу.

лля cBoix власникiво однак не ((за кошт)

взасмноi вигоди лежить в ocHoBi нашого

якоi пiдтверджуеться незалежним

деталiзацiю процесiв та виважену
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