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I. оргАнIзАцlЙнА структурА тА опис дrяльностI
ТОВАРИСТВА

ТОВ (ФОДОРС) засновtlне 01 серпня20|4 року.

Потужний промисловий комплекс
Товариства розтапrованлй в MicTi
Славута Хмельницькоi
областi, оснаIrцений HoBiTHiM
обладншlнrlм вир обництв а
Нiмеччини та ITarrii.

Загальна rrлоща цехiв перевищус 35
тис. кв. м.

На сьогоднi ТоВ <Ро.ЩоРС> е

одним з нйбiльших пiдприемств
MicTa Славуга. Колектlш
Товариства неоднорtI}ово
отримував подяки та нагороди вц
мiського голови.

комаrца фахiвuiв Тов кродорс> нарil(овуе близько 3б0 осiб, це
квалiфiкованi irшrенери, та,лановитi конструктори, вправнi майстри.

Основrшпли вI,Iд{lми дiялъностi ТОВ <PОДОРС> за КВЕ!-2010 е:

lб.10 Лiсопильне та стругальне виробншцгво.
|6.23 Виробницгво iншlлi дерев'яних будiвельних конструкцiй i стоJlярних
виробiв.
16.29. Виробницгво iншlо< виробiв з деревини.
2З,|2. Формування й оброблення листового скла.
25 .l2. Виробнrrlц,во металевID( лверей.

KpiM основних видiв дiяlrьностi за КВЕД-2010, ТОВ кPОДОРС> здiйсrпое
продаж фурнiтури до дверей та irшlих ToBapiB, як в скJIадi дверrп,rх полотен, так
i окремо згiдно замовлень вiд покупцiв. Також ТОВ кРодорс> нада€ послуги
по дост€tвцi власноi продукцii до кiнцевого покупця власним автотрtlнспортом
i послуги по повночiнному моIIтаlку (установленrпо) двернIаr( полотен та iншш<
виробiв i фурнiтури.

.Щодатковими видами дiяльностi за КВЕ,.Щ-2010 е:

46.73. Огпова торгiвля деревиною будiвеJьними матерiалами та сштiтарно_
технiчнимим обладнalнIIям.
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46. 90. Неспецiа.lliзована оптова торгiвля.
47.|9.Iншi види роздрiбноi торгiвлi в неспецiалiзованих магiвинах,
4З .З2. Устаlrовлешul cToJuIpHID( виробiв.
49 .4|. Вантажний автомобiльний транспорт.

Органiзацiйна структура ТОВ (РОДОРС) представлена нижче на cxeMi.
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З 20lб року ТОВ (РОДОРС) виlтускас на yкpaiнcbкoмy ринку продукцiю -
MiжKiMHaTHi дверi в €вропейському, латинському та америкtlнському стилrIх,
а з 2020 року почався випуск i вхiдних метч[левих дверей пiд зареестрованою
торговою маркою <RoDoS>:

Виробншrгво дверей торговоi марки <RODOS) е унiкttпьним не тiльки дIя
Украiни, але i дIя всього пострадянського простору.

Управлiнський персонал та виробничий колектив ТОВ (РОДОРС) переконанi,
що дверi - це першиЙ i завершalльшЙ акцеЕги домашнього простору, тоЙ
елемент, якиЙ вiдокремJIюс c€tМe вашу терmорiю вiд решти cBiTy.

Вiд того, якими € дверi, зtlлежить цiлiснiсть i гармонiйнiсть irrгер'еру, його
атмосфера, а також ваш настрiЙ i комфорт.
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Вибираючи дверi, ми, зtlзвиtlй, зверта€мо увагу на три вzDкJIивих критерii:
дизайн, якiсть та цiну,

Якщо на рш{ку достатньо пропозицiй продукцii з вiдповiдним сr{асним
дизаЙном за невисокою цiною, то якiсть, на жапь, зitлишас бажати кратцого.
Переконатися в тому, що вам пропонуеться продукuiя високоi якостi дуже
легко - досить поцiкавитися, чи не е виробницгво кустарним.

основною цiллю ТоВ кРо!оРС)) с те, щоб i MiжKiMHaTHi дверi, i вхiднi
металевi дверi торговоi марки (RODOS)) стЕuIи ексклюзивним оформленнJIм та
органiчною скJIадовою кожного iHTep'epy, символiзува.tlи вишуканiсть,
комфорт i надiйнiсть та щоб, попри рiзнi стилiстичнi характеристики, Bci дверi
ТМ KRODOS) м€tли спiльнi фундамеоальнi риси: незмiнно високу якiсть,
естетилIнiсть i фу"*цiо"альнiсть.

Поставивши собi амбiтну мету бути найкращими, колЕктив ТОВ <РОЩОРС> с
безкомпромiсним в IrиTElHIuIx дlrзайку моделей, обладншrня, технологii, якостi
та екологii * всього того, що гараЕгуватиме, що продукцiя'торговоI марки
(RODOS > вiдповiдатиме найвищим свiтовлпи стандартам.

команда Тов <Pодорс) - це професiонали з багаторiчним досвiдом роботи,
якi об'сдна-шися з метою cTBopeшffI кожноI моделi дверей, як витвору
мистецтва.

Зовнiшнiй вигляд дверей розробля€ власне дизайнерське бюро, фуЕгуючись
на ocTaнHix тенденцiях, трендах ринку i власних ноу-хау.
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Технiчнi можливостi ТОВ (РОДОРС) дозволяють виготовляти моделi дверей
будь-якого формату та висотою до трьох MeTpiB.

При шьому, велика ув€га придiлясться екологiчнiй та соцiальнiй безпецi
виробrпацгва, суворому екологiчному контроJIю сировини, а також ретельному
вибору найкращоТ фурнiтури вiд компанiй-партнерiв.
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Бездоганна якiсть кожноi деталi, фiнiшного декору, фурнiтури та скJIа робить
дверi торговоТ марки KRODOS) конкурентоспроможними з найвiдомiшими
европейським брендш,rи.

ТОВ (РОДОРС) виготовля€ MiжKiMHaTHi двернi полотна в асортиментi,
комплекти коробки i лиштви, стоЙовi коробки i лиштви, а також iншi сугryтнi
вироби для повноцiнного ix моrrгажу.

ffBepHi полотна виготовлrIються iз таких матерiалiв як деревина хвойноi
породи (сосна), деревоволокнистих IIлитних MaTepiarriB сухого виробницгва
(МДФ), плiвок ПВХ, натурzlльного шпону, а також лакофарбувaльних
MaTepialliB.

Каркасна основа дверних полотен виготовля€ться iз соснового бруса, в
подальшому обкле€ного плитними матерiалами дJIя забезпеченшl додатковоi
вологостiйкостi, жорсткостi, шумоiзоляцii.

Зовнiшнс оздоблення можJIиве структурною гшiвкою ПВХ, натуральним
шпоном з под€lльшим HaHeceHHrtM лакофарбувальних матерiалiв,

Матерiали, що використовуються у виробництвi не € токсичними, проходять
жорсткиЙ вхiдниЙ контроль якостi незалежно вiд надifurостi та багаторiчноi
реггугачii постачаJIьrппсiв.

ТОВ кРО!ОРС) отрим€lJIо сертифiкат FSC (Forest Stewardship Council Ф), який
свiдчить про те, що продукцiя вiдвalнта:кусться з лiсу, в якому ведеться
екологiчно i соцiшlьно збалансоване вiдповiдальне лiсове господарство.

ТОВ <PОДОРС>> пройшло лобровiльну лiсову сертифiкацiю за якiстю
вiдстежен}ш джерел походження пролукuii. Це шлях продукцiт вiд сировини,
що отриму€ться в лiсi на дiлянцi, до споживачa включilючи Bci стадii
переробки.

ТоВ (ФоДоРС) присвоений iндшцуальний код сертифiкату лаIilцога
постzlвок NC-COC-a257'74 i код лiцензiТ FSС з використання товарного знаку
FSс_с 129353.

Також наша продукцiя вiдповiдае BciM вимогам украiнського законодавства,
про що свiдчать сертифiкати вiдповiдностi ЛЬ UAO.YT.L2130'7-|9 та
],lbUA. 1 о 1 90. 00550- 1 9.

Щля виробництва мiжкiмнатних дверей ТОВ (РОДОРСD мас обладнання для
ПОВного циклу виробництв4 починаючи з обробки деревини, i з€lвершуючи
в ст€lновленнrlм фурнiтури.



Модельний ряд мiжкiмнатних дверей торговоi марки (RODOS) подiлений на
чотири к-lпочовi нацрямки:

шпонованi дверi;
фарбованi дверi;
дверi з плiвкою ПВХ;
дверi без покрl,rгтя.

У свою чергу модельний ряд подiляеться на салонний асортимекг (бiльш
лорогi i елiтнi моделi) та massmarket (бiльш доступнi молелi).

Виробничий цикл розпочинасться з надходження сироi деревини на склад.

Пiсля чого сировина проходить б етапiв
Nq

з/п

Етап обробки Що вiдбувасться з сировиною

розпилювлння

Здiйснюеться стрiчковим способом на автоматичнiй лiнiТ
(WOOD-M IZER) польсько-американського
виробництва, оснащеноi числовим програмним

управлiнням. Устаткрання, завдяки лазернiй технологii,
з високою точнiстю визначае, яким чином краIце

розпиJIяти лiс кругляк, забезпечуючи максималь}ry якiсть
дошки при мiнiмальних вiдходах

,/

/
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сушкл

пЕрвиннл
оБроБкл
розпил нА
ллмЕлI

ОПТИМIЗАЦIЯ

ЗРОЩУВАННЯ I
склЕЙки в
поfонлж,
пЕрвIснЕ
КАЛIБРУВЛННЯ

ОСТЛТОЧНЕ
КАЛIБРУВЛННЯ

Розпиляна дошка завантажусться в чотирикамерний
автоматичний сушильний комплекс польськоi фiрми
(LE.KOD, Загальний обсяг камер дозволяе працювати
одночасно з 200-250 мз деревини. Прочес сушiння
здiйснюеться конвективним способом. Програмне
забезпечення дозволяс задавати параметри сушки.
Необхiдно вказати тип матерiагry, який потрiбно
висушити, i далi прграма сама створюе необхiднi умови
i визначае кiлькiсть годин роботи для отримання cyxoi
дошки. Необхiдно досягти вологостi не бiльше 8Оlо

(вихiлна вологiсть 40-60%).

прцес розпилювання вiдбува€ться на багатопильних
верстатах компанii (WEINIG) (Нiмеччина). Програма

розраховус оптим:lльну ширину для розкрою дошки, i за
допомогою л:}зерних лiнiйок оператор може найбiльш
точно вказати розмiр, який дозво.rп,rть зробити робоry з
мiнiма.пьними вiдходами.

Завданням прцесу оптимiзацii с вiддiлення неякiсного
матерiалу. Для цього машина-оптимiзатор компанii
KWEINIG >, осЕащена фотоелементом, визнача€ вiдмiченi
операторами проблемнi дiлянки i вирiзас iх.

вiлсортований якiсний матерiал доставлясться на лiнiю
для зрощування. Пiсля проходження калiбрування,
погонажнi вироби надходять на клеiльний
мiкрохвильовий прс KWEINIG>, який €

високотехнологiчним обладнанням, що дозволя€
забезпечити процес скJIеювання за |,5-2 хв. Зрощення
може буги здiйснено як в горизонтi|,льнiй, так i у
вертикzrльнiй площинi з закритим i вiдкритим шипом.
Таким чином, ми отримусмо високоякiсний брус i
меблевi щити. Розмiри шшта досягають 2,5 м в довжину i
1,3 м в ширину. Товщина щитiв Mo)t(e варiюватися вiд 18

до 60 мм.

Матерiал и проходять остато чну ка.гriбруван ня на BepcTaTi
iталiйськоТ фiрми <Biesse VIET>.

Товщина дверей торговоТ марки KRODOS) cтztнoBшl' 44 мм i вiдповiдае
провiдним европеЙським стандартам.

.Щверна коробка може буги як простою, так i телескопiчною.
Фiнiшний декор постачають визнанi cBiToBi лiдери LG Hausys i Renolit.
Пожежостiйшсим дверям торговоi марки KRODOS> присвоений KJrac
вогнестiЙкостi EI 30, тобто дверi здатнi зберiгати cBoi захиснi якостi протягом
30 хвилин вiд початку впливу темпер€lтури.



Щодо вхiднlо< лверей торговоi марки RODOS - то це вшiдне рiшення в
якостi облаштування будинку. Надмiцна конструкцiя характеризу€ться сво€ю
надiйнiстю i хорошlаlrли естети.Iними якостями. Металевi дверi RODOS
допоможугь пiлкреслити домашню атмосферу затишку i комфорту.
KpiM того вхiднi дверi (RODOS>> характеризуються:

} rrизькrами ексшIуатацiйними вIтtратами;
} наявнiстю теIшо i звукоiзоляцii;
} надiйноТ установкою практично в буль-який дверний прорiз.

Також двернi MeTmteBi блоки вiдповiдшоть BciM вимогам украiнського
з€конодtlвств4 ttро що свiдчать сертифiкати вiдповiдностi Jф UA.lO190.00653-
1 9, ЛЬUА. 1 о 1 90. 00 1 88-20, }IbUA.CRT. 003 0 1 -20 та NsUA. CRT. 003 7 2-20.

.Щля виробницгва вхiднюr мsтtшIевих дверей ТОВ KPOIOPCD також мае
обладнання для повного циклу виробнеrrцвц поtIин€шочи з обробки MeTalry, i

Технологiчппй процес впробппцтва вхiдпих метаJIевих дверей вкпючае:

1.Розкрiй рулонного метirлу на листи;
2.Вирубування розгорток дета.пей з листiв;
3.Згиншlrrя окремих деталей в профiлi;
4.Зварювання гнутих профiлiв в двернi блоки (лверне полотно, коробка);
5 . ФарбуванIш дверних блокiв порошковою фарбою ;

6.Виготовлен}ш декоративних накJIадок з М!Ф, фанери;
7.Оклеюв€lння декорaIтивних пtlнелей шliвкою ПВХ, або фарбуваннJI;
8.Збиршrня дверних блокiв;
9.Перевiрка дверних блокiв (ВТК);
10.ПакуванIш та маркування дверних блокiв.

широкий модельний ряд дозвоJlя€ пiдiбрати пiдходящий BapiarrT в
запежностi вiд параметрiв i особливостей iнгер'сру. Вхiднi металевi дверi
RODOS - це не lтросто перешкода вiд злому, а це багатофуш<rцонttльна метчlлева
конструкцiя, яка вкJIюча€ в себе спецiапьну систему зчlхисту прrплiщенrrя.

Велика увага придiлясгься безпеui виробниLцва суворому екологiчному
кокгролю сировини, а також ретельному вибору найкршчоi фурнiтури вИ
компанiй-партнерiв.

Технiчнi можJIивостi виробницгва дозвоJuIють створювати моделi вхiдlпо<
дверей будь-якого формату та скJIадностi.

Основrпдми конкурентними перевагами продукчii торговоi марки KRODOS>
с:

/ Нижча BapTicTb гlродукцii вiд шlалогiв свропейськlD( виробникiв при
повнiй вiдповiдностi свропейським стандартам.
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/ Широкий модельний ряд.
/ оригiнальний с1^lасний дизайн.
r' Нйвшlа якiсть забарвлеrrня з€lвдяки використанню передовоi технологii

CEFLA Finishing.
/ Бездоганнiсть покриття за рахунок використulння полiефiрrпоt

матерiалiв KICA> (Iталiя).
торець дверного полотна виготовлений за запатентованою технологiею
з використанням ашомiнiевого молдшrгу.
СеРТИфiКаЦiя За FSC засвiдчуе використ€lннrl деревини з екологiчно
чистих i соцiально вiдповiд.lльних лiсових господарств.
Високоякiсний фiнiшний декор.

ТОВ кРО!ОРС) гарантуе:

- вiдповiднiсть дверних блокiв вимог€tм ДсТУ ъВ.2.6-23.2009; Дсту Б
В.2.6-99:20а9 (ЕN 14351-1:200б, NЕQ) цри дотримtlннi умов
транспортування, зберiгання, MoHTa)Iq/ та ексtlлуатацii j'

- вiдповiднiсть двернLD( мgталевID( блокiв ДСТУ Б.ts.2.6-1 l -20l l; ДСтУ Б
B.2.6-'l7:2aa9 при лотриманнi умов трtlнспортування, зберiгання,
MoHTtDKy та ексшуатацii,

- ЗбеРеЖеннrt Bcix експлуатаrriйrпоr фуrп<цiй двернID( блокiв rтротягом 12тп
к€tлендарних мiсяцiв з моменту введення дверей в експлуатацiю, а дrя
громадськIа>( примirцень гtротягом б-ти календарних мiсяцЬ.

при лотриманнi та виконаннi Bcix рекомендшдiй з встановленшI та
обслуговування двернрtх блокiв гарантiйний строк експлуатацiт визнача€ться
ДСТУ Б В,2.6.-23:2009; ДСТУ Б В2.6.-99:2009 (EN 14351-1:2006, NEQ), ДСТУ
Б.В.2.6-1 1-201 1 ; !СТУ Б В.2.6-77:2009.

гараlrгiйrний строк зберiгання скJIада€ один pik з дати виIотовлення дверних
блокiв.

Кожна модель дверей тМ (RODOS) екскJIюзивна i мае рiзнi варiанти
виконанIfi iз застосуваншIм широкоi колiрноi гами та оригiншlьних
декоративних елементiв.

Використання фiльонок, молдингiв, фрезерування, патини, скJIяних вставок
тощо дозволя€ створювати колекцii для бу.шь-якrо< iHTep'epiB вiд
респектабельноi стилiстики кJIасицизму до модного лаконiчного хюrе.

Попри рiзнi стилiстичнi характеристики, Bci дверi торговоi марки KRODOS>
мають спiльнi фундамента.пьнi риси: незмiнно високу якiсть, естетичнiсть i
функцiона-пьнiсть.



Поеднання цих рис iз помiрними цiнами rтринесло бренду визнtlнюI на
численних вiтчизняних i мiжнародних виставках, повагу KoHKypeHTiB i широку
поtryJIярнiсть серед кiнцевих спожrшачiв.

Ми пишасмося високими стандартами KRODOS) i продовжу€мо пращовати в
IФoMy напрямi, щоб пропонувати покупцям тiльки найкраще!

Il. РЕЗУЛЬТАТII ДIЯЛЬНОСТI

Результатом дiялъностi ТОВ кРОffОРС> с прибугок.

Характерною ознакою здiйснення фiнансово-господарськоi дiяльностi
Товариством е зростilннrt чистого доходу вiд решiзацii продукцii, ToBapiB,

робiт, послуг.
'.;

У розрiзi квартапiв 2а2а року ocHoBHi покчlзники ТОВ кРО.ЩОРС> наступнi:

Показнuк, muс zpш.

чuсmuй doxid Прuбуmок

52 42з з 026

2 квартал 42 l28 4 987

62 6,72 5 405

75 4|4 6 9l9
2020 piK 232 637 20 33,|

Таким чином, протягом 2020 року спостерiгасться позитивна динамiка
ocHoBHIlD( показникiв дiяльностi Товариства: зростання tIистого доходу у
звiтному кварталi в порiвrrяннi з попереднiм, oKpiM 2 KBapTalry 2020 року та
зростання покzвника чистого прибутку ТОВ (РОДОРС).

Елементи операцiйних витрат ТОВ (РОДОРС>> за 2020 року представленi
таким чином:

Сmаmmя 2020 pib muс.zрп

Матерiальнi затрати l25 278

Витрати на оплату працi 33 628

вiдрахрання на соцiальнi заходи 7 242

Амортизачiя 30 735

Iншi операчiйнi витрати 15 38б

2020 piK 2|2269
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Як видно з н€tведенpD( вип{е таб.шщь виробництво продукцii ТОВ кРОffОРС> с

MaTepi алом iстким, у структур i операцi йних витрат Товар иства матерiальнi
витрати cTzlHoBJuITb MaibKe 60 вiдсоткiв. Ще призводить до прямоi та суrгевоi
зilлежностi собiвартостi пролукuii вiд цiн на матерiа-пи, комплектуючi,
енергоносii тощо.

ШI. ЛIКВЦНIСТЬ ТА ЗОБОВ,ЯЗАННЯ

Лiквiднiсть - це здатнiсть ТОВ KPOIOPCD швидко цродати активи й одержати
грошi дJIя оплати cBoix поточних зобов'язшlь.

Коефiцiенти лiквiдностi характерlтзують здатнiсть Товариства погашати
KopoTкocTpoKoBi борговi зобов'язання i конвертуватЙ cBoi активи в грошовi
кошти.

визнача€ться як вiдношенrrя оборотних активiв до KopoTKocTpoKoBID(

зобов'язань1 на 3 1.|2,2020 року становить 1,88 що свiдчить про спроможнiсть
Товариства сво€часно погашати борги.

Тобто на кожну l гривню поточних зобов'язань ТОВ (РОДОРС) мас 1,88 грн.
поточнIо( акгивiв.

Коефiцiент швидкоТ лiквiдностi (вiдношення суми оборотних активiв без

ypu}xyBaнIfi загlасiв до поточних зобов'язшъ) ТОВ <PОДОРС> на 31,12.2020
становить 0,67,

I_(ей покff}ник пок€lзу€ гшlатiжнi можл1,1востi Товариства щодо пог€lшенIuI

поточни)( зобов'язшrь за умови свосчасного здiйснеrrrrя розрахункiв з

дебiторами.

Коефiцiеrтг абсошотноi лiквiдностi (спiввiдношення грошових коштiв i
короткострокових фiнансових iнвестицiй до короткострокових зобов'язань)
ТОВ кРО{ОРС> на 3 |.12.202а становитъ 0,22.

Хоча нормативнi значення коефiцiснтЬ лiквiдностi с умовними, оскiльки
зчLпежать вiд rтизки крrгерiiв, а саме виду, сфери дiяльностi юриличноТ особи,
сезонностi виробництва тощо), з€г€tльноприиtUIтими вв€Dк€lються TaKi
нормативи:

_ бiлъше l дlя коефiцiеrпа загальноi лiквiдностi (покрlтгтя) (показуе обсяг
оборотних активiв, якими володiс юридична особа, що припадають на
одиницю поточних зобов'язань);
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- 0,б-0,8 для коефiцiснта швидкоI лiквiдностi (показус обсяг середньо- та
високолiквiдних оборотних активiв, що припадають на одиницю
поточнIо( зобов' язшrь)

- 0,1-0,35 дJIя коефiцiснта абсолютноi лiквiдностi (показус обсяг
грошових коштiв та iнших та високолiквiднрп< оборотних активiв, що
припадilютъ на одиниlцо поточних зобов' язаrъ).

Таким чином, коефiцiеrпи заг.ulьноi, швидкоi та абсолютноi лiквiдностi ТОВ
кРО!ОРС) знаходяться в мgжttх нормативнлD( значень.

Показник спiввiдношення поточноТ дебiторськоТ та кредиторськоТ
заборгованостi визначаеться як спiввiдношення суми ycici лебiторськоi
заборгованостi до суми ycieT кредиторськоi заборгованостi та на 31 J2.2020
становить 0,54,

Тобто на l грн. поточноi кредиторськоi заборгован9ртi припалае 0,54 грн.
поточноТ дебiторськоi заборгованостi ТОВ кРО!ОРС>.

Значення цього покutзника свiдчить про здатнiсть Товарист"а роrр*ратися з
постачальниками, працiвниками та iншими кредиторами за рахунок дебiторiв
в межtlх звiтного року.

Нормативне значення пок€tзника становить 1.

Таким чином, пок€lзник спiввiдношенIш поточноi дебiторськоi та
кред}rгорськоi заборгованостi ТОВ (РОДОРС)) € ни)кчим вiд нормативного та
свiдчить про то, що Товариство здатне фiнансувати майже половину
дебiторськоi заборговшrостi за рахунок поточноi кредиторськоi
заборгованостi.

Отже, ТОВ кРОДОРС>> мас iжтиви
заборгованостi та нuIвних запасiв.

у виглядi грошових коштiв, лебiторськоi

!ебiторська заборгованiсть € короткостроковою та погаIтrа€ться щомiсячно.

Запаси Товариства скпадilються iз сировини, комплектуючих, готовоI
продукцiТ, ToBapiB для продФку та iнших товарно-матерiаrrьних цiнностей.

Кредиторська заборгованiсть е короткостроковою, та буле погатtтена протягом
одного:трьох мiсяцiв.

Фiнансовий стан ТОВ кРОЩОРС> с стiйким, що дозвоJuI€ йому ефективно
функцiонувати на ринку.

ТОВ кРО,ЩОРС) своечасно погашае cBoi поточнi фiнансовi зобов'язzlнIul, мас
достатнiй обсяг коштiв та вiдсугнiсть простроченоi кредиторськоi
заборгованостi.

,Щля забезпечення стiйкоi платоспроможностi ТОВ кРО.ЩОРС> контроJIюс
грошовi потоки, Тх piBHoMipHicTb, збалансованiсть.



Фактори, що можуть вIlлинути на лiквiднiсть Товариства € зменшеннrt попиту
на продукчiю, яку реалiзусмо, зниження платоспроможностi покупцiв,
несприrIтлива економiчна ситуацiя в YKpaiHi та cBiTi тощо.

На початку 2020 року у cBiTi розгорiлась пандемiя COVID-I9, яка не оминула
YKpaiнy.

Карантиннi заходи, якi запровадив уряд Украiни безпосередньо вIIлинули на
дiяльнiсть ТОВ (РОДОРС) та чинять вплив i на сьогоднi, проте Товариство не
IIJIilHye зупинок виробниrцва, успiшно проводить розр{lхунки за своiми
зобов'язаннями в повному обсязi без за.пученrя додаткового фiнансування та
без застосуван}uI вiдстрочок по зобов'язанням у зв'язку iз форс-м€Dкорними
обставинами.

Iv. ЕкологIчнt лспЕкти
У цiлому виробництво
не вiдноситься до шкiдливlо<
та тaжих, що негативно
вIlливають на н€lвколишн€
середовище.

ТОВ (РОДОРС) здlисню€
шорiчне стрчlхування llивiльноi
вiдповiдальностi за шкоду, яка
може буги заподiяна пожежами та
аварiями на об'ектах пiдвищеноi
небезпеки, включ€lючи пожежо-
вибухонебезпечнi об'скти
та об' екти, господарська
дiяльнiсть яких може призвести
до аварiй
екологiчного i санiтарноепiдемiологiчного харжтеру.

У результатi виробничих прочесiв утворю€ться пил та деревнi вiдходи, якi за
допомогою герметиtIних систем аспiрацii перемiщаються по системi
трубопроводiв до закритого мiсця зберiгашrя для подальшого використ€lння, як
палива дJlя власних потреб.

Частlтtа деревнID( вiдходiв переробляються на паливнi пелети.

Утилiзацiю Bcix промислових вiдходiв виробництва здiйснюе ТОВ
кЕкологiчнi irrвестицii>.

1з

ъ,
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обсяги забрудrпоючLD( речовин, що викидtlються атмосферу.

На виробництвi проходить встановленнrI гff}оочисного обладнання для
зменшення негативного вIIливу на довкiлля.

Вшробничтво продукцii с достатнъо енергомiстким. Весь цикJI виробництва
здiЙснюеться за допомогою cTaHKiB, HacociB, свiтильникiв, вIтгюкних систем,
систем повiтряноi пiдготовки та систем подачi пiшива - основним джерелом
живлен}ш яких е електрична енергiя.

В 2020 рочi Товариство споживzlло близько 400 тис. кВт в мiсяlр, а за piK у
цiлому було спожито 4 918 тис. кВт електроенергii.

'

Щля зменшенIя споживання елекцроенергii ТОВ кРО{ОРС> розпочало
булiвниlпво власноi електромережi для зовнiшrього
ел ектр озабез печення ел ектроустановок потужнiстю 3 5 кВт,

Основrп,Iми з€lход€tми ТОВ
енергомiсткостi €: оптимiзацiя

<ФОДОРС),
виробничого

що сприrIють знюкенню
процесу та впровадження

енергозберiгаючих технологiй.

Ч. СОЦrАЛЬНI АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛIТИКА

У ТОВ <PОДОРС> заборонена булъ-яка лискримiнацiя у сферi праrli,
зокрема порушення принциtry piBHocTi прilв i можлtшостей, пряме або непряме
обмеження прав працiвникiв залежно вiд раси, кольору шкiри, полiтичних,
релiгiйrшх та iнших переконанъ, cTaTi, гендерноi iдентичностi, сексуа-пьноi
орiснтацiТ, етнiчного, соцiального та iноземного поход}кення, BiKy, cTtlнy
здоров'я, iнва-пiдностi, пiдозри чи HzuIBHocTi захворювання на ВIЛiСНIД,
сiмейного та майlrового стану, сiмейrлтх обов'язкiв, мiсця проживаннrI,
членства у професiйнiй спiлцi чи iншому об'сднаннi громадян, yracTi у
страЙку, зверненнrI або HaMipy звернення до суду чи iнших органiв за захистом
cBoix прав або надшrrrя пiдтримки iншим працiвникtlм у захистi ix прав, за
мовними або iншими ознаками, не пов'язаними з характером роботи або

умовами iI виконання.

ТоВ кРо!оРС)) для cBoii спiвробiтникiв здiйснюе наступне:

- створю€ умови працi, якi дозволяють жiнкам i чоловiкам здiйсtповати
трулову дiялънiсть на рЬнiй ocHoBi;

- забезпечус жiнкам i чоловiкам можливiсть сумiщilти трудову дiяльнiсть
iз сiмейними обов'язками:

- здiйсlлос piBHy оплату гlрачi жiнок i чоловiкiв за однzlковiй ква-пiфiкацii та
однакових умовах праui;
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_ вжива€ заходiв щодо cTBopeHIuI безпечrпж дIя життя i здоров'я умов
працi;

_ вжива€ заходiв щодо унеможJIивлення та зa}хисту вlд випадкlв
сексуальнI,D( домагань та iнших проявiв насильства За ОЗН€КОЮ cTaTi.

Стшrом на 31 грудш 2а20 року облiкова чисельнiсть штатних працiвникiв ТОВ
кРОДОРС> скJIадала З61 осiбу, в тому числi чоловiки - 221 особи, жiнки -

l40 особи.

Крiмтого, на 31 грудня 2020 року у ТОВ кРОДОРС) праIцовало 16 осiб З

iнва-lriднiстю, з rмх жiнки- 4 особи.

Загшlьна частка жiнок на керiвних посадах у ТОВ кРО.ЩОРС) СкJIаДа€ |,5Уо.

одним з найпотужнiших та найефективнiших засобiв стимуJIювання

персоналу до творчоi та активноi праш с заохочен}uI. "-

Моральне заохоченюI реалiзуегься у формi в}IзнilншI та схвitленнrl ЗаСЛУГ

працiвника, пошани до нього з боку трудового колективу. Воно фунту€ться на

моральнiй заiшгересованостi прачiвнlасiв у резулътат€ж cBoci праui. Вже СаПr

факт заохоченrrя сприймасться працiвнrлсом як висока оцiнка його працi та

заслуг у колективi ТОВ кРО!ОРС>.

основними видами морztпьного заохочення в ТоВ (РОДОРС>> е оголошенюI

подяки, нагородження почесною вiдзнакою, грttмотою (шrпломом),

пiдвищенн,I у квалiфiкшriйному класi або розрялi.

kpiM цього, У тов (родорс) поширене i матерiальне заохочення

пршtiвникiв з метою зацiкавленостi спiвробiтникiв у результатах cBoci праui.

РозмiР вин€городи з€lJIежить вiд виконанrш ним норм, якостi роботи, eKoHoMii

часу та витратних матерiалiв.

Поеднання матерiапъrп,Iх i моральнlD( заохоченъ с необхiдною умовою дIя

формування у працiвникiв правильного ставленtш до прачi.

у тОВ ((PОДОРС) впровадкенi та виконуються TaKi зilходи з охорони прачi та

безпеки:

/ регулярне та своечасне проходженшI праuiвниками попередliх та
перiодичних медичних оглядiв;

/ встановлений контроль за забезпеченшIм працiвнlл<iв спецодягом,

споIрзугтям та iншими засобами iндlавiдуа_llьного з€lхисту,

мийними та знешкоджувzrльними засобами,
/ атестацiя робочих мiсць за р{ов€lми праri та iH.;

/ проведенi навчання з питань охорони прачi посадових осiб,
спецiалiстiв i фахiвчiв виробничих пiдроздiлiв;
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/ опосвiдченЕя та технiчна дiагностlжа об'сктiв пiдвшrlеноi
небезпеки;

/ розробленi iнструкцiТ з охорони прачi за видами робiт вiдповiдно
до перелiку робiт з пiдвищеною небезпекою,,/.v контроль за виконанням наказlв, вк€}зlвок l доручень керlвницгва з
IIитань охорони працi галузi та керiвtпка Товариства.

Органiзачiя навчання i перевiрки зн€tнь з питань охорони прачi праuiвнlлсiв при
пiдготовцi, перепiдготовцi, пiдвиценнi квалiфiкаuiI в Тов кродорс>
здiйснюють працiвники служби кадрiв та iнженер з охорони працi, яким,
директором Товариства, дорrIена органiзацiя цiсТ роботи,
Пiдготовка праrliвникiв для виконання робiт з пiдвищеною небезпекою
здiйснюсться тiльки в закладах освiти (професiйно-технiчнi училища, центри
пiдготовки, навч€lJIьно-курсовi комбiнати), якi одержали в установленому
порядку лiцензiю Мiносвiти та дозвiл !ержнаглядохсiРонпраui на проведеннrl
такого навчання.

flля решти робiт пiдготовк4 перепiдготовка гграцiвникiв за професiями можуть
здiЙсrповатися як в з€tкJlадilх освiти, так i на Dиробштrцвi ТОВ кРО!ОРС>
ква-rriфiкованими працiвниками.

Новогrриfurятий працiвник обов'язково проходить стiDкув.lння на робочому
мiсцi протягом 3-5-ти робочих днiв, i тiльки пiсля цього вiдповiдапьним
працiвником Товариства прийл,rаеться рiшення про його доrтуск до робочого
Micrц.

Товариством цроводяться агiтацiйнi заходи щодо профiлактики iнфiкуванIul та
поширеннrI KopoнaBipycHoi iнфекцii.

На початку 2020 року були впровадженi додатковi заходи з метою протидii
поширенню KopoHoBipycHoi iнфекцii COVID-l9 серед прачiвнlжiв ТОВ
(РОДОРС), а саме:

- вст.lновлення денного маршруту пршпвtп.Iка вiд прохiдноi зранку до
прохiдноТ ввечерi з чiтким визначенням маршруту лля прашiвникiв iз
забороною вiдхиленнrl вiд маршруту,

- переведеннrl, по можливостi, (живого) спiлкування в режим
спiлкування буд, якими доступними методами зв'язку (телефон,
електронна поштa, месеIцжери, тощо);

- змiнено час обiдньоI перерви працiвникiв для забезпечення
соцiальноi дистаrrцii мiж працiвникilми в побутовому примiщеrцri;
про веде ння регулярних дезi нфекчi йних заходi в,

заборона залишати iжу, особистi речi (чашки, ложки, вилки, тощо) в
зонах загzlлъного користранrш (столи загапьного використання,
тощо);
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- у разi прояву симптомiв схожих на симптоми COVID-l9, працiвник
зобов'язаний самоiзолюватися та повiдомити про свiй стан свого
безпосереднього керiвника;

- заборонено пiulити на перiод карантину на територii Товариства;
- працiвники зобов'язанi носрrги засоби ilцивiдуального зtlхисту

(маски тощо) на територii ТОВ кРО,.ЩОРС> та дотримуватись
соцiалъноТ дистанцii.

vI. ризики
Головlп,lми ризик€lми, якi визначае управлiнськIй персонЕtл ТОВ <POflOPC в
дiяльностi Товариства €:

r' Фiнансовi: ризики, пов'язанi з погiршенюIм cTElHy банкiвського та
фiнансового ceкTopiB економiки YKpairпr.

/ Економiчнi: ризики погiршеншI економiчнtli сlтгуацiТ в KpaiHi, що
сприtIиюIють внугрiшнi та зовнiшнi чинники.

/ Ризики, що пов'язанi зi змiнами кон'юнктури ринку: ризики, якi
можуть змirповати ринкове становище та вIIливати на поIIит.

/ Ризики змiни правового середовища: ризики, якi сприttинrlються
змiнаlvtи в з€lконодавствi та податковiй полiтицi Украни.

При цьому, найбiльш сутт€вими ризиками ТОВ кРОДОРС > у 2а20 роцi були
та € в найблюкчому майбутньому:

/ змiна конкурентного середовищ4 поява нових KoHKypeHTiB на ринку
таlабо зростання обсягiв виробниrцва у конкуреrrгiв, що в свою чергу
може призвести до зменшення обсягiв прода;ку окремих видiв
продукцii (ToBapiB) Товариства;

/ форс-мажорнi ситуацii на виробнtлlгвi, якi можуть проявитися через

раптовi виходи з ладу машин та обладнання, збоями у технологii
виробницгва, перебоями в постачаннi па_llива та електроенергii, якi в
свою чергу можуть призвести до зуrrинки виробниlцва;

/ виробничо-технологiчнi ризики, якi пов'язанi iз зростанням цiн на
енергiю та сировину, недостатнiсть капiталу для оновленIuI ocHoBHlD(
засобiв або закупiвлi нових;

/ збiльшеннJI витрат на транспортув€lння продукцiI;
/ пiдвишlення ставок податкiв, зборiв;
/ неплатоспроможнiсть покушдiв, затрr,rпгка Iшатежiв за реалiзовану

продукцiю;
/ cTlжifuri лш<ц aBapii, кралillсси;
/ iнфляцiя (темпу iнфляцiТ перевищують темпи росту доходiв

Товариства);
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вitлютнi ризики (ймовiрнiсть фiнансових
курсу вiulют пiд час здiйснення операцiй з

ризики лiквiдностi;

втрат у результатi змitпл
Тх купiвлi-продажу);

/ ризики знюкення прибутковостi, пов'язанi зi збугом продукцii,
асортимеЕгу продукцii,загlобiгати яким можна шляхом розширеннrI

що виробляеться, та полiпшення Ti якостi,

/ ризики прямш( фiнансовlо< зби:гкiв тощо.

Таким чином, функчiя управлiння ризиками здiйснюеться ТОВ <РОЩОРС> у
вiдношеrшi фiнансових ризикiв, опершIiйних ризlкiв та юридичнrо< ризикiв.

Фiнансовi ризики включають ринковий ризик, кредитний ризик i ризик
лiквiдностi.

Основними цiлями управлiння фiнансовими ризиками с: 1) визначеннrI лiмiтiв
ризику; 2) переконанiсть, що схильнiсть до ризикiв заjiиша€ться в цих межitх.

Управлiння операцiйними та юридичними ризикtlми йае забезпечувати
нiLлежне дотримання внугрiшнiх регламентiв i процедур з метою мiнiмiзацii
операчiйних та юридичнlо< ризlжiв.

Ринковий ризик, пов'язаний з вiдкритими позицiями щодо:

/ iноземних BElJпoT;
/ ,роценrних аIсгивiв та зобов'язань;
/ змiни цiн.

Керiвницгво встановJIю€ лiмiти щодо рiвня ризrшсiв, якi можуть буги прIйrrятi.

Валютний ризик: Товариство здiйснюе певнi операцiТ в iноземнiй валютi,
Товариство не використовус похiднi фiншrсовi iнструменти для управлiння
вttлютним ризиком; в той же час керiвниrцво Товариство намtга€ться
пом'якшрпи такиЙ ризик, керуючи монgтарними активами та зобов'язаннями,
вирЕDкеними в iноземнiй ваJпотi, i пiдтримуючи стабiльrшй piBeHb тЕlкого

ризику.

Прочетrгшй ризик: Товариство не володiе фiнансовими iнструмеrrгами з
Ilлtlв€lючою процентною стulвкою то, вiдповiдно, не € врilзливим до
процентного ризику.

Кредlrгний ризик: Товариство бере на себе кредитний ризик, а cztмe ризик того,
що одна сторона фiнансового iHcTpyMeHTy призведе до фiнансовихщо одна сторона фiнансового iHcTpyMeHTy призведе до фiнансових втрат iншоi
сторони внаслiдок невиконання зобов'язаннrl за договором. Кредитний ризик
виникас в результатi продах<у ToBapiB на yмoBzlx кредкту та iнших угод з
контрагентами, внаслiдок яких виникzlють фi HaHcoBi активи.

Керiвницгво Товариства контроJIюе piBHi кредитнOго ризику при розглядi
ризику по вiдношенню до контрагентiв або груп контрагекгiв на
iндшИуальнiй ocHoBi.
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Угrравлiнський персонirл ТОВ кРО!ОРС> аналiзус лебiторську заборговаrriсть
на предмет знецiнення i стежlтгь за простроченими зtlлишками.

Товариство € врttзливим до кредlrгного ризику в cyMi балансовоi BapTocTi

фiнансових активiв,

Ризlж лiквiдностi це ризик того, що термiни погаrтrенI1,I активiв та
зобов'язань не спiвпад€lють. Розбiжнiсть д€lних позицiй потенцiйно пiдвищуе
шрибугковiсть, tlле може також збiльшити ризик виникненнrI збrгкiв.
Товариство мае процедури з метою мiнiмiзацii TaKro< втрат, а саме, таких як
пiдтримка рiвня достатньоi кiлькостi грошових коштiв.

У разi недостатrъоi або надлишковоi лiквiдностi Товариство реалiзуе
перемiщеш{я pecypciB i коштiв д{ля досягненЕя опгимчlльного фiнансуваннrl
потреб бiзнесу.

Серед основних чинникiв мiнiмiзацii ризикiв управлiнський персон€lл ТОВ
кРОДОРС> видiляс TaKi:

/ вдосконалення технологiй у виробницгвi та торгiвлi;
/ зменшення витрат на одиниIsо випущеноI продукцiТ;
/ посилення контролю за якiстю продукчii;
/ вiдстеженIuI цiновоi полiтlдси KoHKypeHTiB на ринку;
v впровадження схеми розмежування контролю та повноважень;
/ налагоджеш{rt системи внутрiшнъого контролю за дiяльнiстю

управлiнськоi команди;
/ умов дJIя забезпечеrшя под;lльшого стабiльного функчiонування

Товариства;
/ розширенIuIм асортименту продукцii, послуг та клiеirтськоi бази;
/ розробка маркетинговоi полiтики, спрямованоi на збереження клiснтiв i

з€tлу{енrUI HOBI,D( споживачв;
/ пошук нових постачllльникiв аналогiчноi сировини
/ вцбiр прlйнятного рiвня ризику;
/ успiшне угrравлiння ризиковими сlтгуацiями, якi виник€tють.

vlr. дослIджЕння тА IнновАщ[

ТОВ кРО.ЩОРС > постiй но займасться модернiзацi сю виробництва' оновлю€мо
застарiле обладнанrrя шJIяхом замiни його на нове, постiйно вдоскон€rпюсмо
виробничi процеси, впроваджусмо у виробшацгво HoBiTHi технологii для
полiпшення стану виробництва та розвитку Товариства в цiлому.

За рахунок пiдвищення ефективностi процесiв виробництва вирiшусться
багато проблем, TaKID( як виконання замовлень клiснтiв в TepMiH, скороченнrI
витрат, знюкеннrI частки браку та багато iнших.
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vItI. ФtнАн(]овI IнвЕстищ[
ТОВ <PОДОРС) протягом 2020 року не здiйсшовulпо фiнансовi iнвестшдii в

цiннi папери чи корпоративнi права iнших юридичних осiб.

Фiнансовi iнвестицii не пл€lнуються ТОВ <PОДОРС) в найблюлсчому
майбутньому.

Компанiя зосереджена на власному розвитку, розширеннi виробниrfгва та
розширеннi географii збуту продукuii.

tx. пЕрспЕктиви розвитку
Перспективою подzlльшого розвитку ТОВ кРО!ОРС> е збiльшеннrl частки
Продажу власноi продукцii як на внутрiшньому, так i на закордонних ринках.

Частка експорту у загальному продtDку продукIцi ТОВkРОДОРС> в 2020 poui

Збiльшення обсягiв продФку продукчiL у тому числi й на експорт призведе до
збiльшення виробництва власноI продукцii, створення нових робочих мiсць,
кращоi впiзнаваностi бренду та бiльшоi популярностi торговоi марки
(RODOS).

команда фахiвцiв Тов <Фодорс) докладе багато зусиль, щоб i вхiднi
металевi лверi i MiжKiMHaTHi лвернi полотна торговоi марки (RODOS)
вiдповiдапи найвищим стандартам якостi, функцiональностi i стали
ексклюзивним оформленням кожного iHTep'

Щирекгор Максим Нестеров

Головший бу Вiкторiя Пугач
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