
 

 

 

                            ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ  

за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року 

Даний Звіт про управління підготовлений на виконання Закону 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» відповідно до 
Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління, 
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 07.12.2018 № 
982, а також у відповідності до вимог директив Європейського Союзу – 
Директиви 2013/34/ЄС та Директиви 2014/95/ЄС 

Звіт про управління містить достовірну фінансову та нефінансову 
інформацію про діяльність підприємства ТОВ ВК "ІНДАСТРІ" (надалі — 
Компанія) за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року.  

Статутний капітал ТОВ ВК"ІНДАСТРІ"  складає  77232,9 тис. грн. 
станом на 31.12.2020 р. Власниками Компанії є Шуфані Наталія 
Михайлівна (частка 60%), Шуфані Дані Саід (частка 20%) та Шуфані 
Денис Саід (частка 20%). 

Директор компанії з 08.10.2019  Єпішева Наталія Вікторівна  згідно 
протоколу загальних зборів учасників від 08.10.2019 № 20/19. 

Фінансова інформація, що міститься в Звіті, достовірно відображає у 
всіх суттєвих аспектах фінансовий стан Компанії станом на 31 грудня 
2020 року, сукупні прибутки та збитки, а також рух грошових коштів і 
зміни в капіталі за рік, що закінчився на цю дату, відповідно до Положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку України. 

Серед основних принципів діяльності компанії є наступні: дотримання 
принципів соціальної відповідальності, запровадження інноваційних 
технологій і передового досвіду. Компанія у своїй діяльності 
дотримується міжнародних етичних стандартів та повністю задовольняє 
вимоги охорони праці, навколишнього середовища та безпеки. 

 
 Опис діяльності підприємства. 
 
ТОВ ВК"ІНДАСТРІ"- українська металообробна компанія, основним 

напрямком діяльності якої є холодне штампування та гнуття. Юридична 
та фактична адреса Компанії: Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, 
вул.Лозівська, будинок 3. 

 
Види діяльності:  
24.33 Холодне штампування та гнуття. 
46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами. 



 

 

        Виробничі потужності компанії знаходяться в м. Харків. 
Підприємство обладнане комплексом обладнання. До складу компанії 
входять: Адміністрація, Бухгалтерія, Відділ збуту, Відділ збуту в 
торгівельні мережі, Відділ зовнішньоекономічної діяльності, Відділ 
кадрів, Відділ контролю якості, Відділ матеріально-технічного 
постачання, Відділ об'єктного продажу, Відділ охорони, Відділ продажу 
дорожнього обладнання, Дільниця комплектації та навантажування, 
Економічний відділ, Електромеханічний відділ, Транспортна група, Цех 
№4 Нестандартного обладнання, Цех №3 Штампування, Цех №5 
"Дорожнього обладнання",Цех №2 Прокат профнастилу, Цех №1 Прокат 
профілю. 
         Компанія пройшла сертифікацію по ISO, та отримала сертифікат: 
ISO 9001:2015 та ISO 14001:2015. Наявність цих сертифікатів 
підтверджує факт, що продукція компанії може маркуватися знаком «СЕ» 
(Conformité Européenne - «європейське відповідність»). 

Детальна інформація про продукцію та послуги, що 
виробляються/надаються підприємством, розміщена на сайті компанії 
https://industry-ukraine.com.ua 

 
 
                    
 
             Організаційна структура 
 

 

Результати діяльності. 
 

показники 2020 рік 

тис. грн 

Виручка від реалізації готової продукції, 

товарів та робіт 

418123 

Собівартість реалізованої готової продукції 382400 

Валовий прибуток 35723 

 
 
 
 

https://industry-ukraine.com.ua/


 

 

 
 
 
Ліквідність та зобов’язання 
 
Станом на 31 грудня 2020 року Компанія має довгострокові та поточні 

зобов’язання. Зобов’язання за процентними кредитами та позиками 
представлені таким чином:  

 

показники Станом на 31.12.2020р., 

тис грн 

Поточна частина довгострокових 

кредитів 

35929 

Зокрема  

в гривні 

35929 

Разом 35929 

 
 
 
 
 
 
 
 
Торговельна та інша кредиторська заборгованість. 
Станом на звітну дату торговельна та інша кредиторська 

заборгованість подана наступним чином: 
 

показники Станом на 31.12.2020р., 

тис грн 

Поточна кредиторська 

заборгованість за товари, роботи, 

послуги 

20548 

Поточна кредиторська 

заборгованість за одержаними 

29097 



 

 

авансами 

Поточна кредиторська 

заборгованість за розрахунками з 

бюджету 

1089 

Зобов'язання з податку на 

прибуток 

299 

Поточна кредиторська 

заборгованість за розрахунками з 

оплати з праці та страхування 

1527 

Поточна кредиторська 

заборгованість за розрахунками з 

учасниками 

940 

Разом 53500 

 
 
Детальна інформація, щодо фінансової діяльності компанії за 2020 

рік, фінансова звітність, що достовірно відображає у всіх суттєвих 
аспектах фінансовий стан компанії станом на 31 грудня 2020 року, 
сукупні прибутки та збитки, а також рух грошових коштів і зміни в капіталі 
за рік, що закінчився на цю дату, відповідно до Положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку України разом зі Звітом незалежного аудита, 
розміщена на сайті компанії https://industry-ukraine.com.ua 

 
 
Екологічні аспекти  
 
Хоча результати діяльності підприємства не мають значного впливу 

на навколишнє середовище, компанія намагається максимально 
ефективно використовувати природні ресурси та впроваджувати ощадні 
технології. Одним з головних пріоритетів діяльності компанії є 
впровадження і використання сучасних технологій та економного 
використання ресурсів. Хоча специфіка господарської діяльності 
підприємства не передбачає суттєве забруднення навколишнього 
середовища, компанія намагається ощадливо використовувати паливо 
та енергетичні ресурси, оптимізує використання паперу, картриджів, 
пластикового посуду та інших матеріалів. 

https://industry-ukraine.com.ua/


 

 

Компанія має в наявності Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря стаціонарними джерелами викидів. 

 
 
Соціальні аспекти та кадрова політика 
  
Станом на 31 грудня 2020 року чисельність працівників компанії 

налічувала 198 працівників. Компанія, зі своєю історією і своїми 
традиціями, тримає лідируючі позиції роботодавця Харківської області. 
Впродовж кількох років компанія посідає провідні позиції на ринку праці, 
забезпечуючи населення робочими місцями. Компанія приділяє 
особливу увагу створенню робочих місць для молоді та сприяє 
підвищенню якості професійної підготовки фахівців. 

 
 У компанії налагоджені ефективні комунікації, що сприяє досягненню 

загальних результатів. Важливою складовою успіху є командна робота. 
Діють доброзичливі взаємовідносини співробітників, завдяки чому 
підтримується сприятливий соціально-психологічний клімат у колективі. 
Усім працівникам незалежно від статі, національності та віросповідання 
забезпечується право заробляти собі на життя працею за обраною 
професію. У компанії діє активна кадрова політика, проводиться 
розширення штату працівників, що забезпечує створення нових робочих 
місць.  

Компанія усвідомлює важливість дотримання прав і свобод людини, 
тому зі свого боку не допускає жодного прояву щодо порушення норм 
законодавства та міжособистісних взаємовідносин. 

 
 Охорона праці 
 
 Керівництво розуміє, що головна цінність компанії – це її 

співробітники, тому для всіх працівників компанії створюються комфортні 
умови праці. Компанія відповідально ставиться до виконання своїх 
зобов’язань, як роботодавця. Оформлення трудових відносин 
здійснюється виключно відповідно до чинного законодавства, завдяки 
чому кожен співробітник соціально захищений. Окрім своєчасної виплати 
заробітної плати, надання основних щорічних відпусток, збереження 
заробітної плати на час виконання працівниками державних і 
громадських обов’язків та інших гарантій трудового законодавства, 
компанія проводить періодичні атестації робочих місць за умовами праці, 
що дозволяє надавати працівникам додаткові виплати, додаткові 
відпустки та підтверджувати пільговий стаж для призначення пенсій. 



 

 

Співробітники мають можливості вертикального та горизонтального 
кар’єрного зростання, конкурентний рівень заробітної плати та інші 
матеріальні та нематеріальні мотиваційні заходи. Службою з охорони 
праці проводяться регулярні заходи щодо забезпечення незагрозливих 
умов на виробництві. У компанії пройшли навчання і мають посвідчення 
відповідальні посадові особи за охорону праці в підрозділах, також діють 
комісії з періодичної перевірки знань з охорони праці, слідкують, щоб 
співробітники вчасно та в необхідному обсязі проходили інструктажі з 
охорони праці та техніки безпеки. Завдяки чому в 2020 році нещасних 
випадків не зареєстровано. Працівники забезпечуються необхідним 
спецодягом, спецвзуттям згідно норм. Відповідно до рекомендацій 
чинного законодавства при прийомі на роботу всі працівники проходять 
первинні, а в подальшому періодичні медичні огляди.  

 
Ризики  
 
Компанія перебуває під впливом факторів зовнішнього та 

внутрішнього середовища, що можуть як сприяти максимальному 
розкриттю організаційно-функціональних переваг компанії, так і стати 
предметом впливу зовнішніх загроз, що можуть посилити наявні 
внутрішні недоліки у діяльності компанії.  

Компанія у своїй діяльності наражається на такі види ризику: 
кредитний ризик; ризик ліквідності; ринковий ризик; управління 
капіталом. Концентрації ризику виникають, коли декілька контрагентів 
здійснюють схожі види господарськоекономічної діяльності, ведуть 
діяльність в одному географічному регіоні або мають схожі географічні 
характеристики, які призводять до того, що зміни економічних, 
політичних та інших умов однаковим чином впливають на здатність 
даних контрагентів виконати боргові зобов'язання.  

Кредитний ризик Це ризик того, що одна сторона заподіє фінансові 
збитки іншій стороні внаслідок невиконання своїх зобов'язань за 
відповідним договором, і виникає даний ризик переважно у зв'язку з 
дебіторською заборгованістю клієнтів компанії. Для зниження кредитних 
ризиків компанія проводить політику 100% попередної оплати за 
продукцію, що виготовляє компанія. 

 Ризик ліквідності Ризик того, що компанія зіштовхнеться з 
труднощами при врегулюванні фінансових зобов'язань, наприклад, якщо 
фінансове зобов'язання необхідно врегулювати, а у боржника немає 
достатньої кількості грошових коштів для здійснення платежу, і він не в 
змозі отримати інший вид позики для рефінансування. Зазвичай 
компанія забезпечує наявність грошових коштів, доступних на першу 



 

 

вимогу, в обсязі, достатньому для покриття очікуваних операційних 
витрат протягом 30 днів. При цьому не враховується потенційний вплив 
виняткових обставин, виникнення яких не можна було обґрунтовано 
передбачити, наприклад, стихійних лих, військових дій.  

Ринковий ризик Ризик того, що справедлива вартість або майбутні 
грошові потоки за фінансовими інструментами будуть коливатися в 
результаті зміни ринкових цін. Ринковий ризик може бути викликаний 
зміною курсів іноземних валют, якщо дебіторська і кредиторська 
заборгованість виражені у валюті, відмінній від функціональної валюти, 
якою є українська гривня., або зобов'язання має змінну процентну 
ставку. 

 Управління капіталом Менеджмент компанії розглядає капітал 
товариства і позики як основне джерело фінансування. Головною метою 
управління капіталом є підтримка достатньої кредитоспроможності та 
забезпеченості власними коштами з метою збереження можливості 
компанії продовжувати свою діяльність. Управління ризиком капіталу 
головним чином стосується виконання вимог українського 
законодавства. 

 
 
Дослідження та інновації 
 
Компанія дотримується у реалізації проектів світових стандартів та 

націлена на масштабування бізнесу. Кожного року проводиться 
досліджень щодо покращення існуючої продукції компанії та випуску 
нових розробок.  

 
 
Фінансові інвестиції 
 
Кредит від банку є вдалим прикладом фінансових інвестицій, який 

при ефективному веденні бізнесу і цільовому використанні позикових 
коштів, може принести фінансову вигоду компанії. Компанія бере кредит 
в банку на оновлення поточного обладнання та на поточні витрати, що в 
перспективі посприяє підвищенню рентабельності бізнесу. Компанія 
вчасно і без затримок виплачує кредит, так як його дохід істотно 
збільшується, і в той же час отримує більшу суму прибутку. 

 
 
Перспективи розвитку 
 



 

 

Стратегічний план розвитку компанії став результатом розроблених 
стратегій розвитку кожного напрямку діяльності компанії, результатом 
послідовного накопичення питань, які потребують вирішення в інтересах 
забезпечення виконання головної місії компанії, а саме, забеспечення 
ринку виключно якісним та ефективним обладнанням. Завдяки реалізації 
пріоритетних напрямків діяльності та розвитку компанії, чіткому 
визначенню основної місії, завдань та конкретних заходів, Стратегічний 
план дозволить забезпечити реалізацію місії компанії.  

 
 

Контакти компанії:  
Адрес: г.Харьков, ул. Лозовская 3 
Тел.: +38 (057) 717-50-04 
E-mail: https://industry-ukraine.com.ua 

 
 
 
 
 
Директор                                                                       Єпішева Н.В.          
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