
Звiт про управлiння

ТоварисI,ва з обмеrкеною вiдповiдальнiстю <<НвП Гетьман>> за 2020
piK

Опис дiяльностi та стратегiТ дiловоi активностi

'I'зоВ (НВП (ГЕТъМАН) - сучасне пiдприемство, що виробляс
€шкогольнi напоi.

одним iз прiоритетних напрямiв дiяльностi пiдприсмства е виготовлення
горiлчаних виробiв з унiкальним поеднанням сучасних технологiй та
передових розробок.

Багато торговельних марок скористалися досвiдом i власними
розробками компанii при виведеннi нових продуктiв на ринок.

Бiзнес-сТратегiЯ ТзоВ (НВП (ГЕТЬМАн) rрунтуеться на активному
облiку сьогочасних умов, в рамках яких працю€ пiдприемство, в усвiдомленнi
завдань, якi стоять перед ним, що сприяе виникненню рiзноманiтних проектiв
розвиткУ, якi, у своЮ чергу, зумовлюють вибiр такого BapiaHTy стратегiТ
розвитку, який забезпечить стабiльнiсть пiдприемства та високi економiчнi
результати.

Важливою складовою потенцiалу ТзоВ (НВП (ГЕТЬМдН) е наявнiсть
його конкурентних переваг: iнновацiй, iнтелекту€tльного ресурсу, ринкового
ресурсУ продуктУ, нематерiальниХ активiВ (патентiв, лiцензiй, розробок,
РОЗРОбкатехнологiй). , ].rjj{,,,

Бiзнес-стратегiя пiдприсмства першочергово побудована на спiвпрацi. Це
промiжний пiдхiд, коли р€lзом з плановими органами керiвник використову€
допомогу майбутнiх ключових виконавцiв. На цiй ocHoBi сформульована
стратегiя, збалансовану за змiстом, TepMiHoM i взасмодiею виконавцiв. Дле при
цьому директор е головним стратегом, який мас вирiшальний голос при
аналiзi, формуваннi альтернатиВ i визначеннi основних стратегiй. .Щиректор -
останнЯ iнстанцiЯ в прийняттi стратегiчних рiшень.

ознаки сили i слабкостi в конкурентнiй позицiiпiдприемства
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Конкурентна стратегiя пiдприемства включас пiдходи до бiзнесу, якi
використовуються для залучення клiснтiв, ведення конкурентноТ боротьби,
змiцнення cBoix позицiй на ринку i т.д.

Особливостi конкурентноi стратегii ТзОВ (НВП (ГЕТЪМАН> :

- Орiснтацiя на весь полiграфiчний ринок етикетка, пакуваIlIlя,

реклама iнша друкована продукцiя;
- Витрати виробництва нижчi, нiж у KoHKypeHTiB;
- Якiсний базовий продукт;
- Постiйний пошук шляхiв зниження витрат без втрати якостi;
- Впровадження нових якостей i характеристик при низьких витратах;
- Розумнi цiни/добра якiсть;
- Покращення якостi друку i застосування спецiальних ефекl,iв

(наприклад, тактильних ефектiв що досягаються мiкротисненням)
комбiнацiею рiзноманiтних видiв лакування, гарячого тиснеt{ня

фольгою.

Стратегiя зовнiшнього розвитку пiдприсмства

Падiння споживчого попиту, економiчнi кризи, пандемiя Bipycy COVID-
19 породили гостру конкуренцiю на ринку.

- Пiдприемства, у намаганнях пiдтримувати iснуючi темпи зростанr{я
Починають шукати HoBi способи переманювання клiентiв у своiх конкуреrr,гiв.
Набули високого розповсюдження цiнова конкуренцiя, зростання реклами
через соцiальнi мережi й iншi агресивнi методи боротьби.
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- Замовники стають вередливiшими i вимагають додаткових вигод при
здiйсненнi повторних замовленнях.

- ВиниКнення проблем при розширеннi виробничих потужнос1ей
зниження темпiв зростання галузi в цiлому означае уповiльнення розвитку
основних виробничих потужностей. Пiдприсмство стикаеться з необхiднiстю
розширеннЯ виробничогО паркУ обладнання, щоб задовольняти потреби
замовникiв, якi змiнюються пiд впливом глобальних свiтових вимог на ринках
споживання кiнцевого продукту.

- Посилення мiжнародноi конкуренцiт. Нацiональнi компанiт, що ростуть
або намагаються утримати певний piBeHb дохiдностi розпоч€Lли пошук
можJlивостей збуту на зарубiжних ринках. {еякi компанiя, що шукають шляхи
зниженнЯ витрат, переводятЬ своi заводи У краiни з найбiльшим piBHeM
с[Iоживання або у краiни з дешевою робочою силою.

- f,ефiцит квалiфiкованих кадрiв с одним iз факторiв, стримуючих
розвиток бiзнесу. Трендом ocTaHHix poKiB с постiйний зрiст попиту на
досвiчений (високоI квалiфiкацii) персон€rл та спiвробiтникiв робоЧИх
спецiальностей.

ТзоВ (НВП (ГЕТЬМАн> с юридичною особою, мае самостiйний баланс,
гtоr,очний та iншi рахунки в установах банкiв, печатку, бланки, фiрмовий знак
зi свотм найменуванням та iншi атрибути юридичних осiб.

Юридична адреса: 8l555, Львiвська обл., Городоцький р-н, смт. Великий
JIюбiнь, вул. Львiвська, буд. |76.

Фактична адреса та адреса для листування: 79о24, м. Львiв. вул.
ВОЛИНСЬКа, 10 а. , ; l\t,l ll :!i': , ,,

Контактний телефон: * з8 0з2 2407505 /+ 38 оз2 24о7515 /+ 38 032
2407509

Веб-сторiнка - http ://hetman.ual
Товариство засноване l 0. 12.2001 року.
ЗгiднО зi СтатуТом ТзоВ (НВП кГЕТЬМАН), зареестрованого приватним

HoTapiycoM Львiвського мiського нотарiального окруry Юзвою н.Б. вiд
0|.04.2021 року J\lb992-994 та затвердженого загальними зборами Товариства
вiд 0|.04.202lpoKy протокол J\Ъ 01-04l2O.

Засновниками ТзоВ кНВП кГЕТЬМАН> е фiзичнi особи:
l) Баляш оксана МиколаIвна, паспорт громадянина Украiни: серiя

кА J\Ъ 599255 виданий ТIТевченкiвським РВ ЛМУ УМВС УкраiЪи у Львiвськiй
областi 21 жовтня 1997 р.
/]ата народження: 25 листопад а |972 р.
Мiсце ресстрацii: м. Львiв, вул. Садова, буд. 13, кв. 47.



Iдентифiкацiйний номер (РНОКПП): 26627 05983.

{{астка в статутному капiталi: пряма 49О/о.

2) ЩИМбала Роман Осипович, паспорт громадянина УкраТни: ссрiя
КА Ns 23З487 , виданий 2З.07 .|996 р. Залiзничним РВ УМВС УкраТни у
львiвськiй обл.

.Щата народження: |2 травня 1980 року.
Мiсце реестрацii: м. Львiв, вул. Шевченка, буд. 19l.
Iдентифiкацiйний номер (РНОКПП): 29352|4З77 .

Частка в статутному капiталi: прямаЗOО/о.

з) Яремцьо Володимир Володимирович, паспорт громадянина
Украiни: серiя КС J\Ъ 59413З виданий Франкiвським РВ ЛМУ УМВС УкраТни

у Львiвськiй областi 14 листопада2007 р,

Щата народження: 18 червня 1991 р.
Мiсце ресстрацii: м. Львiв, вул. Симоненка, бул. 13, кв. 90.
Iдентифiкацiйний номер (РНОКПП): 3340б0З795.
Частка в статутному капiталi: пряма:2|О/о.

Статутний капiтал Товариства складае |5 320 022 (п'ятнадцять мiльйоlriв
триста двадцять тисяч двадцять двi) гривнi 86 (вiсiмдесят шiсть) копiйок i

розподlлясться мlж засновниками пропорцlино 1х часток.

Види дiяльностi :

- 1 1.01 fiистиляцiя, ректифiкацiя та змiшування спиртних напоТв.
, 46.21 Оптова торгiвля зерном, необробленим тютюном, насiнltям i

кормами для,гварин.
- 46.З1 Оптова торгiвля фруктами й овочами.
- 46.З4 Оптова торгiвля напоями.

;:t ; - 46.З5 Оптова торгiвля тютюновими виробами.
- 46.З8 Оптова торгiвля iншими lrродуктами харчування, у ,гому чис;ti

рибою, ракоподiбними i молюсками.
- 46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля.
- 47.25 Роздрiбна торгiвля напоями в спецiалiзованих магазинах.

Управлiння Товариством
Вiдповiдно до Статуту пiдприемства Вищим органом 'Говарисl,ва е

ЗаГальнi збори учасникiв Товариства.Кожен учасник товариства мас lIраtsо
бути присутнiм на заг€Lпьних зборах учасникiв, брати участь в обговорснrri
ПИТаНЬ ПОРяДКУ Денного i голосувати з питань порядку денного загаJIь}Iих

зборiв учасникiв.



кожен учасник товариства на заг€IJIьних зборах учасникiв ма€ кiлькiсть
голосiв, пропорчiйну ло розмiру його частки у статутному калiталi товариства,
якщо iнше не передбачено статутом.

Загальнi збори учасникiв можуть вирiшувати будь-якi питання дiяльностi
товариства.

/{о компетенцii загальних зборiв учасникiв належать:
1 ) визначення основних напрямiв дiяльностi товариства;
2) внесення змiн до статуту товариства, прийняття рiшення про

здiйснення дiяльностi товариством на пiдставi модельного статуту;
вiдчуження майна товариства на суму, що становить п'ятдесят i бiльше
вiдсоткiв майна товариства;

3) змiна розмiру статутного капiталу товариства;
4) затвердження грошовоi оцiнки негрошового вкладу учасника;
5) перерозподiл часток мiж учасниками товариства у випадках,

передбачених Законом Украiни <про товариства з обмеженою та додатковою
вiдповiдальнiстю>>;

6) обрання та припинення повноважень наглядовоi Ради товариства iiбо
окремих членiв наглядовоi ради, встановлення розмiру винагороди членам
НаглядовоТ 

ради товариства; i]:

7) обраннЯ одноосiбного виконавчого органу товариства або членiв
колегiа"цЬногО виконавЧого оргаНу (Bcix чи окреМо одногО або декiлькох з них),
встановлення розмiру винагороди членам виконавчого органу товариства;

8) визначення форlи контролю та нагляду за дiяльнiстю виконавчого
органу товариства;

9) створення iншИх органiВ товарисТва, визначеннЯ порядкУ ix дiяльностi;
10) прийняттЯ рiшення прО придбання товариством частки'(часiийи

частки) учасника;
1 1) затвердження результатiв дiяльностi товариства за piK або iнший

перiол;

|2) розподiЛ чистого прибутку товариства, прийняття рiшення про
виrIлату дивiдендiв;

lЗ) прийняття рiшень про видiл, злиття, подiл, приеднання, лiквiдацiю та
IIеретворення товариства, обрання koMicii з припинення (лiквiдацiйнот
KoMicii)' затвердЖеннЯ порядкУ припинеНня товаРиства, порядкУ розподiл1,
мiж учасниками товариства у разi його лiквiдацii майна, що заJIишилося пiсля
задоволеннЯ вимоГ кредиторiв, затвердження лiквiдацiйного балансу
товариства;

14) встановлення розмiру, форми i порядку внесення Учасниками
ло/lа,гкових вкладiв, виключення Учасника з Товариства

l5) створення, реорганiзацiя i лiквiдацiя дочiрнiх пiдпри€мств, фiлiй та
представництв, затвердження iх CTaTyTiB та положень про них;



16) прийняття рiшень про притягнення до майновоi вiдповiдальностi
.?

посадових осiб органiв управлiння Товариства;
17) прийняття iнших рiшень, вiднесених цим Статутом таlабо /tilочимt

законодавством до компетенцii загальних зборiв учасникiв.
13.4. Що виключноi компетенцiI загЕLльних зборiв учасникiв рiшеннями

загальних зборiв учасникiв товариства також може бути вiднесено вирiшtегtлlя

iнших питань.

Виконавчим органом Товариства е Генеральний директор.
: - Генеральний директор здiйснюе керiвництво усiсю поточ}lоtо

дiяльнiстю Товариства;
- Генеральний директор призначасться та е пiдзвiтний заг€Lпьним зборам

учасникiв та органiзовус виконання ikHix рiшень;
- У своiй дiяльностi Генеральний директор керусться чинним

законодавством, Статутом Товариства, рiшеннями заг€Lпьних зборiв учасникiв
товариства, а також iншими внутрiшнiми нормативними актами Товарис,гва.

|3.22. Повноваження Генерального директора можуть бути припинеrti
або BiH може бути тимчасово вiдсторонений вiд виконання cBoix повноважень
лише шляхом обрання нового Генерального директора або тимчасових
виконувачiв Його обов'язкiв. У разi припинення повноважень Генер€Lпьного

директора договiр iз цiею особою вважасться припиненим.
|З.2З. До компетенцii виконавчого органу товариства належи],ь

вирiшення Bcix питань, пов'язаних з управлiнням поточною лiяльttiстю
товариства, KpiM питань, що н€tлежать до виключноI компетенцiТ загаJIьних

зборiв учасникiв та наглядовоi ради товариства (у разi утворення).
Генеральний директор мае право :

- представляти iнтереси Товариства перед третiми особами;
- видавати вiд iMeHi Товариства довiреностi. Щовiренiсть не можс

виходити за межi повноважень ГенераJIьного директора, якi визначено у llboМy
CTaTyTi. .Щовiренiсть на вчинення дiй (правочинiв тощо), прийняття рit_ttеtлtlя

щодо яких вiднесено до компетенцii Загальних зборiв, може бути видана
Генеральним директором лише на пiдставi вiдповiдного рiшення Загальних
зборiв Учаснlлкiв;

- користуватися правом першого пiдпису на фiнансових та банкiвських
документах, вiдкривати в банкiвських та кредитних установах по,t,сlчtli.

депозитнi, ваtютнi та iншi рахунки Товариства;
- У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток у

статутному капiталi iнших юридичних осiб вiд iMeHi Товариства, на пiдс,гавi ,гаt

у вiдповiдностi до рiшень Загальних зборiв Товариства, прийма,ги учасl,ь в

органах управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. у вищих органах управлiнrrя),



голосувати (приймати участь у голосуваннi) вiд iMeHi Товариства щодо питань,
якi розl,лядаються органами управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. щодо
питань про затвердження cTaTyTiB таких юридичних осiб), вiд iMeHi Товариства
пiдписувати статути таких юридичних осiб;

- на пiдставi попереднього рiшення загальних зборiв учасникiв товариства
ltiдttисуватИ вiД iMeHi Товариства заяви про вихiд зi складу учасникiв,
договори купiвлi-продажу корпоративних прав юридичних осiб, в яких
Товариство с учасником;

- самостiйно приймати рiшення про розпорядження грошовими коштами
та про укладення правочинiв (угод, договорiв), за винятком тих правочинiв
(договорiв), прийняття рiшення про укладення, яких вiдноситься до
компетенцiТ Вищого органу управлiння, згiдно з пiдпунктами 14,15 п. 1З.3.
цього Статуту;

- вчиняти (укладати) вiд iMeHi Товариства правочини (договори):
а) право на прийняття рiшення про укладення яких н€шежить

I-енерыtьному директору згiдно з цим пунктом;
б) iншi правочини (договори), рiшення про укладення яких вiднесено до

коt\,{IIетеIrцiТ ВиЩого органу упраВлiння, за умовИ, ЩО таке рiшення було
tlрийняте Загальними зборами учасникiв i доведене до вiдома Генеральньго
директора. Право на укладення таких правочинiв (договорiв) виникае у
Генерального директора з моменту надання йому письмового рiшення (витягу
з протоколу) Вищого органу управлiння.

- на виконання cBoik повноважень видавати внутрiшнi нормативнi акти
товариства - накази i розпорядження, якi е обов'язковими для виконання
працi вни ками'fовариства.

- пiдписувати вiд iMeHi Учасникiв Товариства з трудовим колекiйвом або
його представниками колективний договiр, проект якого затверджений

- приймати на роботу та звiльняти З роботи працiвникiв Товариства,
укJIалати з ними трудовi договори, застосовувати засоби заохочення та
накJ]адати стягнення;

- пред'являти претензiТ та подавати до суду позови вiд iMeHi Товариства,
у разi порушеНня праВ та законНих iHTepeciB ТоваРиства з боку TpeTix осiб;

- виконувати рiшення Загальних зборiв учасникiв та скJIикати Загальнi
збори учасникiв у порядку, встановленому цим Статутом;

- звертатись за рiшенням Загальних зборiв учасникiв до господарського
суду з заявою про порушення справи про банкрутство Товариства;

- застосовувати заходи мор€Lпьного та матерiального заохочення',
I,Iритягувати працiвникiв Товариства до вiдповiдальностi згiдно чинного
законодавства Украiни ;



- ВИРiшУВаТи iншi питання в межах прав, наданих Загальними зборами

учасникiв.

Господарська дiяльнiсть, соцiальнi гарантiТ.
Товариство створюеться для здiйснення дiяльностi з меr,ою отримаItllя

пРибУткУ шляхом задоволення суспiльних потреб у рiзних видах про7lукrliТ,
ТОВаРах, роботах, послугах i на ix ocHoBi розширення виробництва, реалiзаrцiТ
виробничо - економiчних i соцiально - культурних iHTepeciB власникiв i чrlенiв
трудового колективу пiдприемства.

Пiдприсмство вправi займатися будь-якими видами дiяльностi, не

забороненими чинним законодавством.
Види дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню, можуть здiйснюватися

пiдприсмством тiльки при наявностi спецiального дозволу (лiцензiТ).'

отриманоi у встановленому законом порядку.
Свою дiялънiсть пiдприемство здiйснюе як на територii Украiни, так i за

iT межами.
Товариство самостiйно визнача€ перспективи розвитку, планус i з,цiйснlос

свою дiяльнiсть, виходячи з попиту на продукцiю, що ним виробlrяс,I.1rся,

роботи, послуги, а також необхiдностi забезпечити виробничий та соцiальний

розвиток Товариства, пiдвищення доходiв.
Товариство реалiзуе свою продукцiю, майно за цiнами i тарифами,

встановленими самостiйно або на договiрних засадах.
Товариство може здiйснювати емiсiю цiнних паперiв (облiгацiй, BeKce;tiB,

iH.) на умовах i в порядку, визначеному чинним законодавством та рituенлtям
Загальних зборiв Товариства.

Товариство здiйснюе оперативний та бухгалтерський облiк резульгатiв
свосi дiяльностi, веде статистичну звiтнiсть вiдповiдно до чиr.IIJоI-о

законодавства.

Товариство самостiйно встановлюс форrу та систему оплати гlрацi,

розмiр зарплати, а також iнших видiв доходiв працiвникiв.
Yci громадяни, якi своею працею беруть участь у дiяльнос,гi Товарис l tsа

На пiдставi трулового договору (контракту, угоди), а також на iнших засалах,
становлять трудовий колектив Товариства.

Трудовий колектив (уповноважений ними орган):
- приЙмае участь у вирiшеннi питань соцiального розвитку Товариства;

РаЗоМ з адмiнiстрацiсю Товариства розглядае i затверджуе проекl,
колективного договору;

- вирiшус iншi питання самоврядування трудового колективу.
Соцiальнi та трудовi права працiвникiв Товариства гарантуються чинttим

законодавс,гвом.



працiвники Товариства пiдлягають соцiальному забезпеченню в порядку
та на умовах, передбачених чинним законодавством.

товариство здiйснюс вiдрахування на соцiальне забезпечення та
страхування вiдltовiдно до чинного законодавства.

Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть.
ТовариствО мае право самостiйно здiйснювати зовнiшньоекономiчну

дiяльнiсть, яка регулюеться чинним законодавством Укратни.
ПрИ здiйсненнi зовнiшньоекономiчноi дiяльностi Товариство

користуеться повним обсягом прав суб'скта зовнiшньоекономiчноТ дiяльностi
вiдrlовiдно до чинного законодавства.

Корпоративна полiтика ведення бiзнесу
I. Основи етичного ведення бiзнесу

гIiдприсмство прагне до успiху на конкурентнiй apeHi, активно
реалiзуючи передовi iдет, забезпечуючи найвищу якiсть продукцii та
/tемонструючи надiйнiсть i чеснiсть. Усе це досягаеться з дотриманчям дiючих
у компанii правил законослухняноi та вiдповiдальноi поведiнки. Керiвники i
спiвробiтники пiдприемства переконанi, що дотримання правильних
цiнностей - запоРука успiху в бiзнесi. Тому при прийняттi кожного рiшення
пiдприеМство керу€ться основними корпоративними цiнностями,
антикорупцiйною програмою та цiсю корпоративною полiтикою етичного
ведення бiзнесу. Пiдприемство зобов'язуеться дотримуватись нацiонального
,га мiжнародного законодавства, а також застосовувати до Bcix спiвробiтникiв
строгиЙ глобальНий кодеКс дiловоi етики. Ми вважаемо, що етичне управлiння
- це не тiльки спосiб реагування на швидкi змiни в глобальному бiзнес-
середовищi, а й iHcTpyMeHT для побудови довiрчих вiдносин з зацiкавленими
особами, в томУ числi з клiснтами, спiвРобiтниками, дiловими партнерами i

представниками мiсцевих громад. Прагнучи стати однiею з найбiльш етичних
компанiй в kpaIHi, пiдприемство продовжу€ навчати cBoik спiвробiтникiв i
використовувати системи монiторингу, застосовуючи методи справедливого i
прозорого корпоративного управлiння.

II. Принципи

[Iiдприемство поважае чинне законодавство, включаючи'мiжriаljоДнi
нормативно-правовi документи, i вимагае того ж вiд свотх спiвробiтникiв та
гrартнерiв по бiзнесу. У корпоративнiй полiтицi описанi принципи, якi мають
величезне значення на практицi.

III. Реалiзацiя



i,,:. ,, l. Чесна конкуренцiя

Пiдприемство неухильно дотриму€ться принципу чесноi конкуренцii i,
ЗокреМа, антитрастового законодавства. Ми дотримуемося законодавства
КРаiн i спiвтовариств, на територii яких ведемо свою дiяльнiсть, i поважасмо
стандарти i практики чесноi конкуренцiТ.

2. Чеснiсmь у BedeHHi бiзнесу

Ми не отримусмо прибуток результатiМи не отримусмо прибуток в результатi ведення незаконноТ або
недобросовiсноi дiяльностi. Ми не даемо i не приймаемо подарункiв i хабарiв
i не використовуемо iншi способи пiдкупу осiб, з якими ведемо справи.
Корупцiя - це те, чого не потерпить пiдприсмство.

3. Прuнцuпu zidHocmi mа iHduBidyallbHocmi

Пiдприемство усвiдомлюе свою вiдповiдальнiсть i обов'язок захиIцати
Здоров'я i безпеку людеЙ, а також навколишн€ середовище. Ми дотримуемося
ос[{овних пра.в людини. Примусова праця, дискримiнацiя в заробiтrriй rr,lraT,i i

ексПлУатацiя дитячоi працi не допускаються Hi за яких обставин. Ми I{e
-обмежуемо права зацiкавлених осiб, в тому числi клiентiв i спiвробiт,t.tикiв, i Ttc

пiддасмо дискримiнацii за нацiон€ulьною, расовою, статевою, релiгiйною чи
iншою ознакою.

4. fоmрuллоння правuла чuсmоmu орzанiзацiйноi кульmурu

Ми чiтко вiдокремлюемо особисте i суспiльне життя спiвробiтникiв Bi.,t

iх робочоi дiяльностi, захищаемо i поважасмо iнтелектуальну B;racHic,I,b

компанii та iнших осiб. Ми створюемо в компанii здорову атмосферу.

5. Направленiсmь на MieHma mо спiвробimнuкiв

Задоволення потреб клiента - наш головний прiоритет. Ми докладаемо

6. /IocпtoBipHe веdення dоку"uенmацii mо прозоро (tiHattctlBп lBiпtttic,пtb

В нУтрiшня система контролю забезпечус грамотне веден ня локум е HT,artiT

ДЛя забезпечення повного i точного документування Bcix необхiдних llаI{их
для цiлей бухгалтерського облiку.

Bcix зусиль дJIя полiпшення якостi життя спiвробiтникiв.

Пiдприемство очiкус вiд cBoix
сгtраведливого, об'сктивного та шанобливого

Щискримiнацiя е неприйнятною.

7. Справеdлuвi умовu робоmu, лцо ilемонсmруюmс, поваq) do персоналу

спiвробiтникiв привi,тrtоt,о.

ставлення до коJIег i TpeTix осiб.



8. Поdiл корпораmuвнuх i особuсmuж iHmepeciB

Сlliвробiтники зобов'язанi чiтко роздiляти особистi iнтереси та iнтереси
компанiТ. При прийняттi кадрових рiшень i побуловi комерцiйних вiдносин з
,гретiмИ особамИ необхiдНо керуваТ ися винЯтковО об'сктивними критерiями.

9, Взае,vоdiя з преdсmавнuка"ич влаdч

Компанiя намага€ться взасмодiяти з

державними органами з ycix питань. Уся iнформацiя, що повiдомля€ться
IIредстаВI{икаМ влади, гIовинна бути достовiрною та повною, вчасно
налаватися у вiдкритiй, зрозумiлiй формi.

Компанiя надае спiвробiтникам доступ до Bcix необхiдних
iнформаЦiйниХ pecypciB i консулЬтус ik з рiзних питань, щоб не допустити
IIорушення закону або корпоративних норм.

Yci керiвники зобов'язанi визначити свою зону вiдповiдальностi, у якiй
вони булуть забезпечувати вiдповiднiсть корпоративним правилам i
застосовному законодавству.

yci спiвробiтники зобов'язанi негайно повiдомляти про порушення

с,пlrв,lеlt ня dtl ttctBKOлutallbozo cepedor uu4о

ми дотримуемось мiжнародних стандартiв, вiдповiдних законiв та
правил внутрiшнього розпорядку, пов'язаних зi збереженням навколишнього
середовища. Ми докладаемо Bcix зусиль для захисту навколишнього
середовища в ycix напрямках дiяльностi, включаючи розробки, виробництва i
продажу. Ми подасмо приклад ефективного використання pecypciB, зокрема iх
використання та переробки"

ми дотримусмось мiжнародних стандартiв, вiдповiдних законiв та правил
внутрiшнього розпорядку, цов'язаних iз забезпеченням безпеки. Ми
дотримусмося правил технiки безпеки, створюемо
середовище i запобiгасмо нещасним випадкам.

комфортне робоче

IIредст,авниками в"лади

I н фор м ацiя щодо резуJI bTaTi в фiнаrIсово-госполаl рськоТ дiя,rr bHocr.i
ТзОВ (НВП <<Гетьман> за 2020 piK

На балансi Товариства станом на 31 .|2.2о2О року знаходяться ocHoBHi
засоби та HeмaTepiarrbHi активи:

-=----=l



о

о

о

3599тис.грн.;

З27Зтисlрн.;
326тис.грн.,

47355тис.грн.;

16668тис.грн.;

30б87тис.грн.,

52911тис.грн.;

28370тис.грн.;

24541тис.грн.,

201r62тис.грн.;

12870тис.грн.;

7292тис.грн.,

2208тис.грн.;

1780тис.грн.;

428тис.грн.,

OcHoBtti засобu - зfu,luulкова ворmiсmь I2 2636muс.zрн, 0 сu"це
. будинк]и, спорудита передавальнi пристроТ

НаЯВНiСтЬ Основних засобiв пiдтверджена результатами iнвентаризаtliТ,

яка прOведена 28 .рудпя згiдн0 наказу Ng 759-а вiд 02 листOпада 2020р., lrри

цьQму вiдхилень (нестач/надлишкiв вiд даних бухгалтерського облiку не

виявлено.

Станом на 31 грудня 2020 року на балансi пiдприемства облiковуеться
короткострокова дебiторська заборгованiсть за продукцiею та послугами у
розмiрi 788697тис.грн, iншi поточна дебiторська заборгованiсть - 69000 тис
грн., поточна кредиторська заборгованiсть у розмiрi 228904тис.грн.

За звiтний перiод заг€Lльна сума чистих доходiв вiд реалiзацiТ пролукrtiТ
(робiт, послуг) склапа 837427 тис. грн., з них:

- вiд реалiзацii горiлчаноi продукцiТ зовнiшнiм замовникам (експорт,) __

751r797тис.грн.;

- вiд реалiзаuii горiлчаноТ продукцii внутрiшнiм замовникам (YKpaTlra)
84404тис.грн.;

- вiд реалiзацii ToBapiB, послуг - |226тис.грн.



Iншi операцiйнi доходи скл€UIи 898б3тис.ГРН., з них:
- доходи вiд купiвлi-продажу в€uIюти- 49862тис.грн.;
- дохiд вiд операцiйноi курсовоi рiзницi -3696Зтис.грн.;
- дохiд вiд реа-гriзацiТ iнших оборотних активiв - |З77тис.грн.;
- отриманi вiдсотки банку - 1545тис.грн.;
-iншi - Ilбтис.грн.

Iншi доходи скл€tли 31тис.грн.

За звiтниЙ перiоД собiвартiсть ре€tлiзованоi продукцii (робiт, послуг)
скJIала 775340тпс.грн, в€UIова рентабельнiсть складас 7Уо , що у порiвняннi з
20|9 рокоМ вище на |Yо, рентабельнiсть продажу склада€ l,ЗУо, Що бiльше нiж
у 2019 роцi, оскiльки у 2019 роцi був збиток 7900 тис.грн. На зростання
показника рентабельностi продажу суттсвим чином вплинуло значне
збiльшення об'сму продаж майже у 2 рази в I та IVKB. 202О року у порiвняннi
з аналогiчним перiодом 2019 року.

АдмiнiсТративнi витратИ (включаючИ витрати на оплату працi,
вiдрахування на соцiальнi заходи, амортизацiю, банкiвське обслуговування,
витратИ на вiдрядження та iH.) за звiтний перiод склЕUIи |7796тцс.ГРн, У
порiвняннi з 2019 роком бiльше на 4557тис.грн

Витрати на збут (включаючи витрати на оплату працi,, комiсiйну
винагорОду, амортизацiю, витрати на транспортування, пакув€ulьнi матерiали,
ВИТРаТИ На ВiДРяДження та iH.) за звiтний перiод скJI€ши З7496 тис.грн, у
порiвняннi з 2019 роком збiльшились на 12877тис.грн.

Iншi операцiйнi витрати за звiтний перiод скл€lJIи 85425тис.грн

- витрати вiд купiвлi-продажу в€tлюти - 7б980тис.|рн.,
- витрати вiд операцiйноi курсовоi рiзницi - 4382тис.грн
- з€lJIишкова BapTicTb необоротних активiв - 2328тис.грн.
- cyMHiBHi та безнадiйнi борги - 44тис.грн.,
- iншi - 1691тис.грн.

Фiнансовi витрати у виглядi процентiв та koMicii за користування
заJIученими грошовими коштами за звiтний перiод склаlrи 4238тис.грн.

Фiнансовий результат вiд господарськоi дiяльностi ТоВ (НВП Гетьман>
прибуток в cyMi 5537тис.грн.



ТзОВ (I-tВП Гетьман> за звiтний перiод 2020piK сплатило 166863,rис.
грII. податкiв,га обов'язкових ллатежiв до бюджету.

Митних платежiв (ПДВ з iмпортованих матерiалiв,га ввiзне миl,о) у 202t)

рочi не було сплачено.

Середня кiлькiсть працiвникiв за 2020 piK становить 224 осiб, у
порiвняннi з 2019 роком збiльшилась на 16 працiвникiв.

ЛiКвiднiСть ТзОВ (НВП <<Гетьман>> - це його здатнiсть швидко пролати
активи й одержати грошi для оплати своТх зобов'язань.

Коефiцiснт абсолютноI лiквiдностi (платоспроможностi) на початок 2О2О
piK Склав 0,02, що показу€, яка частина короткострокових зобов'язань може
бУти Погашена негайно. На кiнець 2020 року коефiцiент абсо.пrотrlоТ
лiквiдностi зменшився i становив 0,01, що е нижче оптимаJIьноi норми.

Коефiцiент покриття показуе достатнiсть pecypciB пiдприемства, якi
МОЖУТь бУти використанi для погашення його поточних зобов'язань i rla
ПОЧаТОК Звiтного 2020 року складав 1,59, €Lле до кiнця 2020 року зменlлиtsся до
критичного пок€lзника 1,00.

Коефiцiснт швидкоi лiквiдностi на початок 2020 р. складав 1,37, а tta
КiнеЦь 2020 р. знизився до пок€lзникау 0,96, що свiдчить про те, що гроrrrовi
КОШТИ та очiкуванi надходження вiд поточноТ дiяльностi покривають пот,очt,ti
борги пiдприемства.

ПiдпРиемство забезпечус стiйкий фiнансовий стан, tцо дозво.]lяс
ефеКТивно функцiонувати на ринку. ТОВ (НВП Гетьман>) сво€часно
вiДповiдае за своiми поточними фiнансовими зобов'язаннями, мае достатнiй
ОбСяг коштiв та вiдсутнiсть простроченоi кредиторськоi заборгованос,гi.f]ля
Забезпечення стiйкоi платоспроможностi, пiдпри€мство контролюе гроttlовi
потоки, ik piBHoMipHicTb, збалансованiсть.

ФаКТОРи, Що можуть вплинути на лiквiднiсть пiдприсмства це IIоIIиI,

ПОКУПЦiВ На продукцiю, яку реалiзуемо; аналiз контрагентiв з якими
спiвпрацю€мо; аналiз ринку; економiчний стан краiни.



['оловнi ризики

- Фiнансовi: ризики, пов'язанi з погiршенням банкiвського та фiнансового
cTaHiB ceKTopiB економiки Украiни

- Економiчнi: ризики погiршення економiчнот ситуацii в kpaiHi, що
спричиняють внутрiшнi та зовнiшнi чинники

- Ризики, що пов'язанi зi змiнами кон'юктури ринку: ризики, якi можуть
змiнювати ринкове становище та впливати на попит

- Ризики змiни правового середовища: ризики, якi спричиняються
змiнами в законодавствi та податковiй полiтицi Украiни

Ризиками пiдприемства також можуть бути поява нових KoHKypeHTiB на
риt{ку збуту товарiв;валютнi ризики; ризики лiквiдностi; ризики зниження
прибутковостi.

Генеральний Щи Леньо А,Р.

Головний бухгалтер Хмель I.B.




