






























































Звіт про управління 2020

ТОВ «ФМ ХЛАДОПРОМ»:  звіт про управління



Організаційна структура та опис діяльності підприємства
 Організаційна структура ТОВ " ФМ ХЛАДОПРОМ" служить сполучною

ланкою між співробітниками і спрямована на досягнення цілей
підприємства.

ТОВ "ФМ ХЛАДОПРОМ" є суб'єктом
господарювання, юридичною особою,

яка створена і діє відповідно
до чинного законодавства України.

Товариство здійснює свою діяльність
на комерційній основі в Україні

та за її межами відповідно до Статуту
підприємства і законодавства України

з метою отримання прибутку.

Предметом діяльності ТОВ "ФМ ХЛАДОПРОМ" є виробництво та реалізація
морозива. Виробництво розташоване на двох майданчиках - у м. Харкові та в
м.Сміла Черкаської області, на яких знаходяться виробничі цехи і
низькотемпературні склади зберігання.
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Процес реалізації організовано в усіх регіонах України, серед найбільших -

Харків, Київ, Полтава, Дніпро та інші. В інших містах України створені

віддалені робочі місця працівників збуту.

 Стратегія і мета підприємства:

Глобальна мета підприємства – працювати так, щоб українське морозиво

вважалося найкращим морозивом у світі. Основними цілями підприємства є:

реалізація споживачам кращого і смачного морозива, економічне зростання

підприємства, домогтися безперервності діяльності. Стратегія розвитку

підприємства прагне до досягнення зазначених цілей та має кілька векторів:

безпека, споживачі, співробітники, екологія і ефективність.
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Підприємство є виробником морозива під торговими марками "КАШТАН",

"ХЛАДИК" і "ХРЕЩАТИК“ та інші, а також під торговими марками клієнтів

(Private Label).

Для реалізації продукції в регіонах України використовуються орендовані

склади та парк автотранспорту для розвезення продукції клієнтам.
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IНШI

З метою згладжування сезонності, на підприємстві налагоджена дистрибуція
заморожених напівфабрикатів: пельмені, вареники, крабові палички і
заморожені хлібобулочні вироби, овочі та фрукти.

Частка ринку України, яку займає ТОВ «ФМ ХЛАДОПРОМ» складає приблизно
13%.
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Результати діяльності підприємства

Підприємство постійно збільшує обсяги виробництва та розширює ринок збуту,
знаходячи нових покупців та розширюючи його територіально, як в Україні, так
за її межами.

В 2020 році було відкрито нові регіональні підрозділи збуту, які займаються
реалізацією готової продукції та товарів в таких містах України:

В 2020 році обсяг виробництва готової продукції збільшився і склав 15 318,1 т, в
порівнянні з 2019 роком (13024,5т) приріст склав 2293,6т, або 17,6%.

Обсяг продажу готової продукції та товарів (з ПДВ) в 2019 році був 965 196,9
тис.грн., а в 2020 році – 1 211 159,0 тис.грн.

В 2020 підприємство заплатило податків:

- до Державного бюджету:

ПДВ - 27,8 млн.грн, ЄСВ - 25,6 млн.грн., податок на прибуток - 8,0 млн.грн.

- до бюджетів місцевого рівня :

ПДФО - 20,9 млн.грн., військовий збір – 1,8 млн.грн.
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Ліквідність та зобов’язання

 Основними джерелами надходження коштів у 2020 році є доходи від
основної діяльності, банківські кредити.

 Надходження від основної діяльності покривали наперед визначені
зобов’язання такі, як виплату заробітної плати, основні операційні
витрати.

 У випадку недостатності перерахованих вище джерел на фінансування
зобов’язань ТОВ «ФМ ХЛАДОПРОМ» вдавалось до залучення кредитних
коштів.

 Основні зобов’язання товариства протягом 2020 року, що закріплені
договірними відносинами, контролюються за строками виникнення і
термінами проведення розрахунків.

 Всі фінансові зобов’язання були профінансовані вчасно та в повному
обсязі.
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