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Організаційна структура та опис діяльності підприємства. 

1.1. Опис діяльності ТОВ «ВО «Моліс». 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробниче об’єднання «Молис» — є одним з 

провідних виробників молочної продукції в Україні. На теперішній час підприємством 

виробляється більш ніж 60 видів продовольчих товарів під відомими торгівельними марками 

«Моліс», «Моліка» та «Молочний пан», здатних задовольнити смаки та  потреби широкого кола 

споживачів як в Україні так і за її межами. 

Основним напрямком діяльності товариства є випуск сирної продукції. Протягом багатьох років 

підприємство є одним із відомих виробників сирних продуктів (з долею ринку 3%) и плавлених 

сирів (з долею ринку 15%). В асортимент компанії також входять масло, сметанні продукти, сухе 

молоко, суха сироватка та інші молочні продукти. 

Молочна продукція «Моліс» виробляється на сучасному підприємстві, виробничі потужності 

якого розташовані в екологічно сприятливому районі Запорізької області за адресою: Запорізька 

область, Василівський район, м. Дніпрорудне, вул. Степова, 2. Працюючи на повну потужність, 

підприємство здатне виробляти щомісячно до півтори тисячі тон продукції, яка відповідає усім 

технологічним вимогам та перевагам клієнтів.  

Уся лінійка продукції виробляється з незбираного молока належної якості. З цією метою 

товариством впроваджено сучасне, найбільш актуальне для молочної промисловості системи 

управління якістю:  ISO 22000:2018 (система управління безпекою харчових продуктів) та ISO 

9001:2015 (система менеджменту якості). 

Завдяки налагодженій дистриб’юторській мережі, продукція компанії реалізується на всій 

території України, а також за кордон. Українським споживачам продукція реалізується через 

юридичних осіб та приватних  підприємців, з якими Товариством укладені договори купівлі - 

продажу.  

Частка експорту в загальному обсязі реалізації становить 24 %. Вироби підприємства 

поставляються за прямими експортними контрактами в країни СНД, зокрема, Кіргізію, Грузію 

Казахстан. 

1.2. Організаційна структура. 

На 31.12.2020 року ТОВ «ВО «Моліс» має наступну організаційну структуру управління: 

1. Керівник Товариства – Генеральний директор. 

2. Генеральному директору підпорядковано: 

2.1. наступні керівники за функціями управління: 

2.1.1. директор по матеріально-технічному забезпеченню та транспорту; 

2.1.2. директор з виробництва; 

2.1.3. директор з якості  та безпеки; 

2.1.4. директор з продажів; 

2.1.5. директор з ЗЕД; 

2.1.6. директор з загальних питань; 

2.1.7. начальник юридичного відділу; 

2.1.8. системний адміністратор. 

2.2. наступні посади: 
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2.2.1. головний бухгалтер; 

2.2.2. начальник фінансово-економічного відділу; 

2.2.3. помічник генерального директора. 

3. Директору по матеріально-технічному забезпеченню та транспорту підпорядковано 

наступні посади: 

3.1. помічник; 

3.2. начальник відділу закупки молока; 

3.3. начальник відділу матеріально-технічного забезпечення; 

3.4. завідувач складським господарством; 

3.5. начальник транспортної служби. 

4. Директору з виробництва підпорядковано наступні посади та структурні підрозділи: 

4.1. головний технолог: 

4.1.1. основне виробництво; 

4.1.2. начальник адміністративно-господарчого відділу; 

4.1.3. будівельна дільниця. 

4.2. головний енергетик: 

4.2.1. начальник компресорної ділянки; 

4.2.2. енергетик; 

4.2.3. начальник котельної; 

4.2.4. начальник ділянки водопостачання. 

4.3. головний інженер: 

4.3.1. головний механік; 

4.3.2. інженер по метрології. 

5. Директору з якості та безпеки підпорядковано наступні посади: 

5.1. начальник виробничої лабораторії; 

5.2. начальник служби якості. 

6. Директору з продажів підпорядковано наступні структурні підрозділи: 

6.1. відділ продажів Україна; 

6.2. транспортна логістика; 

6.3. складська логістика. 

7. Директору з ЗЕД підпорядкований відділ ЗЕД. 

8. Директору з загальних питань підпорядковано наступні посади та структурні 

підрозділи: 

8.1. служба охорони центрального відділення; 

8.2. служба охорони Дніпрорудненського відділення; 

8.3. водій центрального відділення. 

9. Системному адміністратору підпорядковуються програмісти. 

2. Результати діяльності. 

 

Вся виробничо-торговельна діяльність підприємства аналізується через фінансово-

економічні показники. Товариство отримує доходи від основної діяльності.  

До складу доходів, що пов’язані з основним видом діяльності, належать доходи від 

продажу продукції підприємства власного виробництва (продуктів переробки молока). Доходи та 

витрати визнаються за методом нарахування. Дохід, за вирахуванням відповідних податків, 

визнається в періоді, коли покупцю були надані товари (роботи, послуги). Витрати, понесені у 

зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи.  
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Основні фінансові показники господарської діяльності Товариства представлені в таблиці 

нижче: 

 

Показники 
Одиниця 

виміру 
2020 р. 2019 р. 

Збільшення/ 

зменшення 

(%) 

Випуск товарної продукції тон 16 917 18 805 -10,03 

Чистий дохід від реалізації продукції тис. грн. 542 460 620 401 -12,56 

Собівартість  реалізованої продукції тис. грн.     511 975 573 506 -10,73 

Валовий прибуток тис. грн. 30 485 46 895 -34,99 

Інші операційні доходи
*
 тис. грн. 1 910 1 538 24,19 

Адміністративні витрати тис. грн. 15 703 17 327 -9,37 

Витрати на збут тис. грн. 16 764 18 913 -11,36 

Інші операційні витрати
**

 тис. грн. 1 094 2 816 -61,15 

Фінансовий результат від 

операційної діяльності  
тис. грн. (1 166) 9 377 

-112,43 

Інші фінансові доходи тис. грн 39 330 -88,18 

Інші доходи
***

 тис. грн. 38 22 763 -99,83 

Фінансові витрати тис. грн. 3 235 21 472 -84,93 

Інші витрати
****

 тис. грн. 659 23 394 -97,18 

Фінансовий результат до 

оподаткування  
тис. грн. (4 983) (12 396) 

-59,80 

Витрати з податку на прибуток тис. грн. 993 2 371 -58,12 

Чистий фінансовий результат  тис. грн. (3 990) (10 025) -60,20 

 

За результатами роботи у 2020 році підприємство не має заборгованості по заробітній  платні 

та податкам (крім поточних). Фінансова звітність складається та подається до державних органів у 

повному обсязі і своєчасно. 

 Зменшення виручки від продажів, у порівняні з попереднім звітним періодом (роком), 

обумовлене зменшенням обсягів виробництва у зв’язку із зниженням попиту на продукцію 

підприємства з причин введення у 2020 році карантину пов’язаного із пандемією COVID-19.  

 

До складу показників, які згруповані в категорії "Інші" віднесено: 

*Інші операційні  доходи: 

Показник 2020 р. 2019 р. 

Дохід від придбання-продажу іноземної валюти 312 222 

Дохід від реалізації інших оборотних активів 247 335 
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Дохід від операційної оренди активів 32 37 

Дохід від операційної курсової різниці 813 847 

Отримані штрафи, пені, неустойки - - 

Відшкодування раніше списаних активів 1 - 

Дохід від списання кредиторської заборгованості  355 18 

Інші доходи від операційної діяльності 150 79 

Усього 1 910 1 538 
 

**Інші операційні витрати: 
Показник 2020 р. 2019 р. 

Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти 77 501 

Собівартість реалізованих виробничих запасів 583 288 

Сумнівні та безнадійні борги - 1 

Витрати від операційної курсової різниці 225 1 661 

Нестачі та втрати від псування цінностей 208 365 

Визнані штрафи, пені, неустойки 1 - 

Інші витрати операційної діяльності - - 

Усього 1 094 2 816 
 

***
Інші доходи:  

Показник 2020 р. 2019 р. 

Дохід від реалізації фінансових інвестицій - 22 300 

Інші доходи 38 463 

Усього 38 22 763 

 
****

Інші витрати: 
Показник 2020 р. 2019 р. 

Собівартість реалізованих фінансових інвестицій - 22 300 

Списання необоротних активів  12 475 

Інші витрати звичайної діяльності 647 619 

Усього 659 23 394 

 

3. Ліквідність та зобов’язання. 

 

Оскільки ліквідність є показником вчасного виконання фінансових зобов'язань, то чим вище 

її коефіцієнт, тим більша платоспроможність підприємства. Основним джерелом високої 

ліквідності є активи, які забезпечують своєчасне виконання зобов'язань. Контроль ліквідності 

Товариство здійснює шляхом планування поточної ліквідності для чого керівництво 

підприємства:  

- аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими 

активами і зобов’язаннями; 

- регулярно здійснює заходи для визначення відповідності діяльності Товариства цільовим 

параметрам розвитку i потенційним можливостям; 

- забезпечує виявлення різного роду відхилень від норм, диспропорцій, структурних деформацій; 

- здійснює пошук можливостей виправлення несприятливих i ризикових ситуацій;  

- регулярно здійснює заходи впливу на чинники, що обумовлюють зміну рівня ліквідності та 
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платоспроможності. 

Коефіцієнти ліквідності, платоспроможності та фінансування (покриття зобов'язань власним 

капіталом)  станом на 31.12.2020р. : 

 

Показник 
Формула 

розрахунку 

Теоретичне 

(орієнтовне) 

значення 

коефіцієнта 

Значення  

показника 

станом на 

31.12.2020р 

Примітки 

1. Коефіцієнт 

ліквідності: 

1.1. Загальний 

коефіцієнт 

ліквідності 

(коефіцієнт 

покриття) 

К 1.1 =  

Ф1 р.1195/ 

Ф1  р.1695 

 

 

> 1 

 

 

1,0 

Коефіцієнт вказує на те, що  

підприємство є достатньо 

платоспроможним не тільки на даний 

час, а й на випадок надзвичайних 

ситуацій. 

 1.2. 

Коефіцієнт  

поточної 

(швидкої) 

ліквідності 

К 1.2 =  

(Ф1 р.1195 - 

∑ р.Ф1 (1100-

1110)) / 

Ф1 р.1695 

> 0,6 - 0,8 

 
0,3 

Товариство має недостатні платіжні  

можливості щодо погашення 

поточних зобов'язань  за умови 

своєчасного проведення розрахунків з 

дебіторами. Це пов’язано з тим, що в 

у осінньо-зимовий період 

підприємство утримує значні запаси у 

вигляді напівфабрикатів в силу 

дефіциту у зазначений період 

сировини, а саме, молока.  

1.3. Коефіцієнт 

абсолютної 

ліквідності 

К 1.3 =  

(Ф1 р.1160 +  

Ф1 р.1165) / 

Ф1 р.1695 

> 0,2 – 0,25 0,02 

Коефіцієнт  свідчить  про те, що у 

підприємства недостатньо наявних 

коштів для миттєвої сплати поточних 

боргів у  разі необхідності.  

1.4. Чистий 

оборотний 

капітал (тис. 

грн.)   

К 1.4 =  

Ф1 р.1195 –  

Ф1 р.1695 

> 0 

 
- 7 069 

 Показує величину оборотного 

капіталу, вільного від 

короткострокових (поточних) 

зобов'язань. Чистого оборотного 

капіталу підприємству недостатньо. 

2. Коефіцієнт 

фінансової 

стійкості   

(автономії) 

   

К 2 = 

Ф1 р.1495 /  

Ф1 р.1900 

> = 0,5 0,3 

Коефіцієнт показує питому вагу 

власного капіталу в загальній сумі 

засобів, авансованих у його 

діяльність.   

3. Коефіцієнт 

покриття  

зобов'язань 

власним 

капіталом 

К 3 =  

(Ф1 р.1595 +   

Ф1 р.1695 +   

Ф1 р.1700) /  

Ф1 р.1495 

< = 1 2,0 

Коефіцієнт показує наскільки 

підприємство залежить від позикових 

коштів. Даний коефіцієнт 

характеризує залежність 

підприємства від зовнішніх позик.  
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Зазначені коефіцієнти вказують на те, що станом на 31 грудня 2020 року Товариство має 

платіжні можливості щодо погашення поточних зобов'язань за умови, що таке погашення не є 

миттєвим, так як воно в певній мірі залежить від зовнішніх позик. 

4. Екологічні аспекти. 

 

Стратегія підприємства в області виробничої та екологічної безпеки і охорони праці 

орієнтована на недопущення шкоди людям, довкіллю і майну при виконанні робіт. 

Свою діяльність підприємство проводить з дотриманням всіх норм екологічної безпеки, 

встановлених діючим законодавством. У 2020 році підприємство мало наступні дозволи: 

 

Вид діяльності 
Номер ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Державний орган, що 

видав 

Дата 

закінчення дії 

ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами                                                                                                                                                                                       

Дозвіл № 

2320910400-1 
13.11.2017 

Запорізька обласна 

державна адміністрація                                                                                                                                                                                                                      
12.11.2027 

  

Фактів виплати штрафів чи компенсацій за порушення екологічного законодавства за весь 

період діяльності Товариства не було. 

 

5. Соціальні аспекти та кадрова політика. 

 

Середньооблікова чисельність працівників у 2020 році склала:  

Вид зайнятості Кількість 

Середня кількість 500 

Штатні 498 

Позаштатні 2 

                 за цивільно-правовими договорами 1 

 

Фонд заробітної плати, порівняно з попереднім звітним роком, зменшено на 2,8%. 

Причиною зменшення фонду заробiтної плати є встановлення для деяких категорій працівників 
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підприємства 4-х денної робочої неділі з причин введення у 2020 році карантину пов’язаного із 

пандемією COVID-19.  

В Товаристві розроблено та впроваджено низку програм, якi спрямованi на розвиток 

персоналу та пiдвищення його квалiфiкацiї. Розроблена та впроваджена програма адаптацiї 

новоприйнятих працiвникiв до максимально ефективного виконання ними своїх функцiональних 

обов'язкiв, прийняття ними корпоративної культури та полiтики компанiї, а також забезпечення 

їм належної пiдтримки. На пiдприємствi дiє програма визначення необхiдного рiвня 

компетентностi персоналу, залученого до робiт, яка впливає на якiсть продукцiї; впроваджена 

програма навчання персоналу, що задовольняє потреби персоналу у самовдосконаленнi та 

професiйному розвитку; вiдбувається оцiнка ефективностi проведеного навчання, забезпечується 

обiзнанiсть персоналу щодо доцiльностi та важливостi свого внеску в досягнення цiлей у сферi 

виробництва та якостi. Крім цього, за рахунок Товариства,  працівники підвищують рівень своїх 

знань на семінарах, удосконалюють свою майстерність, приймаючи участь в професійних 

конкурсах, змаганнях. 

Існуюча на підприємстві система винагороди персоналу пов'язана із стратегією 

підприємства і спрямована на забезпечення конкурентоспроможності винагороди, утримання і 

розвиток талантів, підтримку кар'єрного і професійного зростання співробітників. Товариство 

проводить регулярний моніторинг ринку праці, включаючи спеціальні огляди кадрового ринку 

окремих висококваліфікованих професій. Перегляд заробітних плат проводиться на регулярній 

основі відповідно до динаміки ринку праці.  

В Товаристві визначені напрями і завдання корпоративної культури. Це система цінностей, 

норми, правила, традиції і принципи, за якими живуть співробітники: 

- безпека і турбота про екологію: наш пріоритет - безпека людини, довкілля і майна; 

- чесність: ми відкриті і чесні по відношенню один до одного, нашим партнерам, конкурентам і 

суспільству. Наші слова не розходяться зі справою; 

- лідерство: ми проявляємо ініціативу і прагнемо бути кращими у всьому, що робимо; ми 

ставимо перед собою амбітні цілі і несемо особисту відповідальність за результат; 

- відповідальність: ми дбайливо відносимося до активів і ресурсів підприємства, піклуємося про 

збереження і примноження; 

- менталітет переможця: ми позитивні і віримо в успіх, не боїмося труднощів і розвиваємо 

компетентність працівників для ефективного вирішення масштабних завдань; 

- взаємоповага і довіра: ми поважаємо себе та інших; вирішуємо складні завдання разом, 

довіряючи професіоналізму один одного, і допомагаємо колегам бути успішними.  
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  Всі ці принципи сприяють поліпшенню соціально-психологічного клімату по захисту прав 

людини і попереджають корупцію і хабарництво. 

 

6. Ризики. 

 

В сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного 

регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції, рівня конкуренції в окремих 

сегментах фінансового ринку, Товариство в достатній мiрi є схильним до цінових ризиків, 

кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків. 

 Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, 

включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та 

піддаються наступним ризикам: 

 ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий 

ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;  

 ризик втрати ліквідності: Товариство може не виконати своїх зобов’язань з причини 

недостатності (дефіциту) обігових коштів, то ж за певних несприятливих обставин 

підприємство може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їх 

справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;  

 кредитний ризик: Товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов’язань 

контрагентами (дебіторами).  

Ринковий ризик.   

 Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні 

ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому 

що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки. Ціновим ризиком є 

ризик того, що вартість фінансового інструменту буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. 

Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або 

факторами, які впливають на всі інструменти ринку.   

Ризик втрати ліквідності.  

 Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів 

для запобігання зниженню встановлених показників ліквідності. Товариство здійснює контроль 

ліквідності шляхом планування поточної ліквідності, аналізує терміни платежів, які пов’язані з 

дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозує грошові 
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потоки від операційної діяльності. З метою запобігання втрати ліквідності керівництво підприємства 

регулярно здійснює заходи впливу на чинники, що обумовлюють зміну рівня ліквідності та 

платоспроможності.   

Кредитний ризик.  

 Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що 

контрагент - дебітор не буде здатний у повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. 

Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в 

основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство 

укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними  сторонами. Кредитний ризик 

стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на 

існування ознак знецінення, за необхідності під знецінення створюються резерви.  

 Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі 

зовнішні ризики, як: 

– нестабільність та суперечливість законодавства; 

– непередбачені дії державних органів; 

– нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; 

– непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; 

– непередбачені дії конкурентів. 

 

7. Дослідження та інновації. 

 

На підприємстві постійно впроваджуються у виробництво нові види продукції, 

удосконалюються рецептури. Дослідження, у зв'язку зі специфікою діяльності, Товариством не 

проводяться. 

 

8. Фінансові інвестиції. 

 

Фінансових інвестицій на кінець звітного періоду Товариство не має. Інвестицій у вигляді 

купівлі корпоративних прав інших підприємств у 2020 році Товариство не здійснювало.  

 

9. Перспективи розвитку. 

 




