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Організаційна структура та опис діяльності підприємства

• Товариство з обмеженою відповідальністю «Домінік Ко» - динамічна компанія серед гравців

на ринку кондитерських виробів України.

• Головним виконавчим органом товариства з обмеженою відповідальністю «Домінік Ко» є

Директор Товариства.

• Основним видом діяльності підприємства є виробництво та реалізація кондитерських

виробів, таких як цукерки, печиво, вафлі, драже та шоколад.

• Продукція ТОВ «Домінік Ко» реалізується на внутрішньому ринку через оптових

дистриб’юторів і точку роздрібної торгівлі, та експортується в країни СНД та Європи.

• Виробничі потужності підприємства розташовані у м. Полтава, Україна.



Організаційна структура та опис діяльності підприємства



Результати діяльності підприємства

• За результатами діяльності 2021 року ТОВ «Домінік Ко» отримало збиток у розмірі 21 182

тис. грн., в 2020 році підприємство отримало прибуток у розмірі 30 503 тис. грн.

• Вже в першому кварталі 2021 року підприємство отримало збиток, в тому числі за рахунок

отримання значного збитку від курсової різниці, дана тенденція зберігалася до кінця року.

• За 2021 рік розмір збитків від курсових різниць склав 5 562 тис. грн., при цьому в 2020 році

підприємство отримало дохід від курсових різниць 16 147 тис. грн.

• Основними фактором, що вплинув на дану тенденцію стало зменшення загальної

рентабельності продаж на ринку. Висока конкуренція, а також різкі змінив цінах на сировину

та енергоресурси не давали можливості значно збільшувати ціни.

• Криза на ринку трудових ресурсів, а також зміни у законодавстві України, спонукала

переглядати фонд оплати праці, що вплинуло на собівартість продукції.
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Ліквідність та зобов’язання

• У 2021 році забезпечення обіговими коштами на підприємстві відбувалося за власний

рахунок.

• На протязі року підприємство отримувало збуток, але без урахування амортизаційних

відрахувань фінансовий результат склав 12 609 тис. грн.

• Розрахунки з постачальниками товарів та послуг відбувалися вчасно.

• Кредиторська заборгованість на кінець 2021 року зменшилась на 12% в порівнянні з 2020

роком.

• Кредитними ресурсами підприємство не користувалося. Ліквідність достатня.

• Чистий оборотний капітал склав 215 541 тис. грн., що на 17% менше в порівнянні з

показниками 2020 року, чистого оборотного капіталу більш, ніж достатньо. Підприємство

вкладає кошти в інвестиції, придбає нове, сучасне обладнання на виробництво, щоб бути

конкурентноздатним на кондитерському ринку.



Екологічні аспекти

• Кондитерське виробництво відноситься до ряду екологічно складних виробництв, що

зумовлюється діями деяких чинників, які в свою чергу використовують природні речовини ̶

ресурси як сировину для випуску кінцевої готової продукції.

• Натомість ТОВ «Домінік Ко» прагне досягти екологізації виробництва завдяки

раціональному переробленню сировини і впровадженню безвідходних і маловідходних

технологій, які характеризуються мінімумом розсіюваних та неутилізованих відходів, що не

забруднюють навколишнє природне середовище.

• ТОВ «Домінік Ко» піклується про екологічні наслідки техногенної діяльності підприємства,

виробляє продукцію екологічно безпечну для споживачів.

• Вкрай важливо для ТОВ «Домінік Ко» не завдавати шкоди навколишньому середовищу та

не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об’єднань, інших суб’єктів

господарювання, установ, організацій та органів місцевого самоврядування і держави.



Екологічні аспекти

• Основними критеріями керування на ТОВ «Домінік Ко» є:

- постійний контроль та аналіз впливу виробництва на навколишнє середовище;

- вдосконалення технологій відповідно до екологічних аспектів;

- мінімізація шкідливих викидів завдяки використанню сучасного обладнання;

- виховання екологічної свідомості персоналу шляхом забезпечення додаткової інформації.

• Найвагомішою умовою формування екологічної безпеки на ТОВ «Домінік Ко» є розвиток

підприємства за рахунок оновлення техніко-технологічної бази виробництва, а саме

впровадження ресурсозберігаючих та екологічно безпечних технологій, сучасного

виробничого обладнання та установок.



Соціальні аспекти та кадрова політика

• Для компанії ТОВ «Домінік Ко» її працівники є найбільшою цінністю.

• На підприємстві ТОВ «Домінік Ко» працює близько 600 людей.

• Діяльність підприємства спрямована на підвищення професіоналізму працівників,

покращення умов праці, безпеки виробничих процесів та гарантування їх соціального

захисту.

• Саме тому на ТОВ «Домінік Ко» впроваджена і сертифікована система управління безпекою

та гігієною праці.

• Підриємство забезпечує працівників належними умовами праці та життя.

• Кожного року передбачено підвищення рівня кваліфікації працівників, медичне обстеження,

надання першої допомоги, розвиток соціальної сфери.

• Підприємство «Домінік Ко» є одним із кращих роботодавців України.



Соціальні аспекти та кадрова політика

• Компанія повністю сплачує всі обов’язкові податки, внески у пенсійний та інші фонди.

• Соціальна політика ТОВ «Домінік Ко» щодо персоналу спрямована на забезпечення

необхідного рівня продуктивності праці, зменшення плинності кадрів та підвищення

соціального захисту працівників.

• Соціальний пакет, що поширюється, включає: матеріальну допомогу при народженні

дитини, при виході на пенсію, в разі одруження, в критичних ситуаціях.

• На підприємстві функціонує сучасно обладнаний медпункт.

• У ТОВ «Домінік Ко» проводиться постійна професійна підготовка, підвищення кваліфікації та

навчання всього персоналу. Для цього проводяться оцінка компетентності персоналу,

підготовка та навчання, інструктажі тощо.



Ризики

• В тих умовах, в яких опинилася Україна, а саме військовий час, значно збільшили ризики в

діяльності компанії. Наразі підприємству переорієнтовується на нові умови реальності.

• Потрібний постійний контроль за ситуацією на ринку та своєчасне оцінювання як

управлінського стану, так і фінансового в компанії.

• За рахунок того, що Домінік Ко знаходиться відносно віддалено від активних воєнних дій,

підприємство має можливість працювати стабільно.

• Так, на сьогоднішній день багато виробників змушені були призупини власну діяльність. За

рахунок цього підприємство намагається заповнити ті ніші, що стали вільними на ринку.

• Також, в зв’язку з міграційними процесами з окупованих територій та тих, де ведуться

активні воєнні дії, у підприємства є можливість вирішити кадрові питання.

• Але, при всьому цьому, ми спостерігаємо великі ризики щодо поставки сировини. Також,

важливим і чи не найпершим питанням стало питання логістичних послуг.



Ризики

• Зараз серед основних підводних каменів для підприємців є обмежена робота

правоохоронних, судових, податкових та інших органів влади.

• Можлива недобросовісна поведінка певних постачальників та можливих бізнес-партнерів

під час воєнного стану.

• Зменшення попиту на товари та послуги і платоспроможності українців загалом. Можливі

також затримки в ланцюгах поставок продукції, матеріалів, ресурсів



Дослідження та інновації

• Впродовж 2021 року на підприємстві ТОВ «Домінік Ко» було розроблено 9 позицій нових

продуктів. Це цукерки, печиво та вафлі глазуровані.

• З метою осучаснення та більш вигідного позиціонування продукції ТОВ «Домінік Ко» на

ринку було змінено дизайн на 6 найменувань товарного асортименту.

Асортимент нової продукції:

Цукерки помадні: «Ренклод від Домінік», «Наталка-Полтавка від Домінік», «Ластівка від

Домінік» – цукерки глазуровані з різними корпусами та добавками.

Желейні цукерки: «Galaretka Dominik», «Аркадія Домінік» – глазуровані желейні цукерки різні

за форматом та смаком.



Дослідження та інновації

Цукерки: «Кокосинка» – цукерка у формі драже з кокосовою стружкою.

Печиво: «Napoleon Double» - затяжне печиво з темною глазур'ю.

Вафлі: «Артек міні люкс» - вафлі з кремовою начинкою.

Вафлі глазуровані: «Північний ведмедик від Домінік» – вафельна цукерка вкрита тонким

шаром темної глазурі.



Перспективи розвитку

• На сьогоднішній день виробництво кондитерської продукції є однією з найрозвинутіших

галузей харчової промисловості.

• В умовах жорсткої конкуренції основною метою підприємства є задоволення потреб

споживачів продукції ПрАТ «Домінік», а саме виробництво якісних, корисних та смачних

солодощів.

• Для досягнення таких цілей підприємство постійно проводить дослідження ринку

кондитерських виробів, працює над новими видами продукції, бере участь у різноманітних

виставках.

• Щорічно на підприємстві складається план щодо модернізації обладнання.

• Цей звіт є консолідованим Звітом про управління Товариства з обмеженою відповідальністю

«Домінік Ко» за 2021 рік.


