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В начало

1.Організаційна структура та опис
діяльності підприємства

Компанія ТОВ «ТД ИРБИС» вже більше 29 років є одним із провідних постачальників якісних компонентів, які
забезпечують функціонування державного та приватного секторів економіки України – видобувної та обробної промисловості,
електроенергетики, металургії, машинобудування, металообробки, сільського господарства, харчової промисловості, транспорту
та інших. На сьогоднішній день створено більше 500 робочих місць, впроваджено систему охорони праці, працює розвинена
система філіалів і місць зберігання товарів загальною площею більше 14 000 кв.м.
Ми постачаємо продукцію більш ніж 300 брендів з усього світу, а саме підшипники, лінійні напрямні, ланцюги всіх типів,
привідні паси, конвеєрні стрічки, мотор-редуктори, фільтри, комплектуючі для промислових трансмісій, системи змащення та
мастильні матеріали, ущільнення, а також надаємо послуги з технічного сервісу.
Станом на 2019 рік в компанії успішно функціонує система менеджменту якості, яка відповідає вимогам міжнародного
стандарту ISO 9001:2015, що підтверджено сертифікатом світового лідера в області сертифікації Bureau Veritas Certification
Holding SAS – UK Branch.
На підприємстві діє затверджена політика в області якості, згідно якої високий рівень очікуваної якості продукту та
послуги визначає тільки клієнт. Наше завдання – своєчасно почути та задовольнити потребу клієнта у товарі та послузі високої
якості.
Постійний аналіз внутрішнього та зовнішнього маркетингового середовища доводить, що ТОВ «ТД ИРБИС» використовує
найбільш зручні для партнерів методи роботи на ринку, відносини з клієнтами завжди максимально лояльні, всі пропоновані нами
компоненти мають успішний досвід експлуатації. При цьому асортимент продукції підібраний таким чином, щоб дозволити
нашим партнерам здійснювати найбільш ефективну роботу.
Головний офіс компанії знаходиться у м. Харкові. В м. Харкові зосереджено також основний склад компанії площею
близько 10 000 кв. м. Для задоволення потреб клієнтів створено систему філіалів та складів у багатьох областях України: у м.
Києві, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Кременчузі, Сумах, Миколаєві, Тернополі, Рівному, Винниці. Функціонує магазин магазини
роздрібної торгівлі широким асортиментом продукції у м. Харкові, магазин роздрібної торгівлі в торгівельному центрі «ЛОСК» з
площею 200 кв. м.
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Перевагами співпраці з нами вважаємо: єдину логістику з можливістю здійснити поставку товару з «сьогодні на сьогодні»,
можливість створення складських позицій згідно поточних потреб клієнта (підписання TFO-контракту), проведення комплексного
розрахунку по вузлам та механізмам, можливість повного забезпечення матеріально-технічними ресурсами з одних рук,
забезпечення виїзд технічних спеціалістів до клієнта у стислі терміни, сервіс з розпізнання деталей вузлів та надання технічного
супровіду у їх заміні.
Паралельно зі стандартним набором послуг для компанії-дистриб’ютора, ми втілюємо різноманітні маркетингові програми
для підтримання продажів, зокрема участь у всеукраїнських промислових, сільськогосподарських та інших виставках. В 2019 році
це були: 19-21.02.2019 - Зернові технології, м. Київ; 04-07.06.2019 –2019, XXXI Міжнародна Агропромислова Виставка АГРО-2019,
м. Київ; 19-22.11.2019 XVIII Міжнародний промисловий форум, м. Київ.

В начало
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Пріоритетними напрямками розвитку компанії бачимо в забезпеченні якісними комплектуючими українських підприємств
металургії, машинобудування, сільського господарства, поліграфії, видобутку копалин, енергетики, нафтохімії, харчової, целюлознопаперової промисловості, деревообробки тощо.
ТОВ «ТД ИРБИС» є імпортером високоякісної продукції технічного призначення зі всього світу: ЄС, ОАЕ, Індії, Китаю, країн
СНД.
Ми поставляємо підшипники:
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Ми поставляємо мотор-редуктори та електромотори:

Додатково до поставок широкого спектру продукції ТОВ «ТД ИРБИС» пропонує впровадження на підприємствах системи
вібраційного контролю та діагностики, лазерної вивірки і динамічного балансування промислового обладнання, яке може
проводитися за трьома напрямками: 1) надання послуг та робіт з віброконтролю, діагностики та лазерної вивірки; 2) проведення
таких робіт з подальшим оснащенням підрозділів підприємств засобами віброконтролю, діагоностики та лазерної вивірки; 3)
комбінація першого та другого – поставка обладнання, а для його впровадження і використання власними силами клієнта
проведення навчання спеціалістами ТОВ «ТД ИРБИС».
При цьому вібродіагностика дозволяє визначити розташування і ступінь несправності в машині, виявити дефекти різних
рівнів
розвитку,
виконати
довгострокову
оцінку
ресурсу
деталей
і
вузлів.
Аналіз спектрального складу вібрації без зупинки машини дозволяє ефективно ідентифікувати причини її виникнення:
При центруванні ми виконуємо роботи від вивірки шківів ремінних передач вентиляторів до визначення параметрів
технологічної точності верстатів і вивірки валопровода із застосуванням лазерних систем Easy-Laser®, розроблених з
урахуванням
вимог
забезпечення
надійності
і
точності
вимірювань
в
сучасній
промисловості.
Балансування дозволяє зменшити вібрацію і додаткові навантаження від компенсуються відцентрових сил і моментів і
збільшує
термін
служби
машини
Контроль вібрації і усунення дисбалансу проводиться з використанням сучасного обладнання і програмного забезпечення SKF на
об'єкті замовника.
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Структура продажів ТОВ «ТД ИРБИС» у 2019 році згідно напрямів виглядала наступним чином:
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Три роки поспіль, компанія ТОВ «ТД ИРБИС» на державному рівні визнається лідером в своїй галузі за

суттєвий вклад в економіку та розвиток міжнародних зв’язків України, чесне та прозоре ведення бізнесу та
сплату податків та за суттєвий внесок в державний та місцевий бюджети визнається переможцем
регіонального туру рейтингу «Сумлінні платники податків» в номінації «Сумлінний платник податків в сфері
торгівлі».
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2. Результати діяльності
ТОВ «ТД ИРБИС» як великий платник податків знаходиться на обліку у Харківському управлінні Офісу

великих платників податків ДФС. Згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» є
середнім підприємством. Статутний капітал товариства в розмірі 30500000 гривень станом на 31.12.2019 року
сформований в повному обсязі.
Фінансові показники діяльності за 2019 рік порівнянні до 2018 року виглядають наступним чином:
Чистий дохід від реалізації, тисяч гривень

Собівартість реалізації, тисяч гривень
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Фінансовий результат від операційної діяльності, тисяч гривень

Чистий прибуток, тисяч гривень

Фінансова звітність підготовлена відповідно до конкретної концептуальної основи фінансової
звітності і яка охоплює національні положення (стандарти) звітності та правові вимоги, передбачені
Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
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ТОВ «ТД ИРБИС» з урахуванням особливостей своєї діяльності на підставі вимог П(С)БО
визначило облікову політику та подання фінансової звітності. Впродовж 2019 року підприємство вело
бухгалтерський облік відповідно до наказу про облікову політику. У звітному періоді істотних змін в обліковій
політиці не відбулося. Облікова політика в основному забезпечує можливість надання користувачам фінансової
звітності правдивої та неупередженої інформації про фінансовий та майновий стан підприємства, доходи, витрати
та його фінансові результати.
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення повного
пакету фінансових звітів у відповідності до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього
контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих
викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також
облікових оцінок, які відповідають обставинам.
Укладення значних правочинів відбувалось відповідно до вимог законодавства України і Статуту
товариства.
Зростання чистого доходу від продажу товарів та послуг було не значним, зумовлений збільшенням
об’ємів продажів і належним використанням ресурсів компанії. Чистий прибуток підприємство використовує на
сплату дивідендів, поповнення обігових коштів, розвиток офісного і складського господарства, придбання нового
технологічного обладнання, автомобілів, комп’ютерної техніки та програмного забезпечення тощо. Товарних
запасів достатньо для здійснення господарської діяльності згідно поточних довгострокових та короткострокових
планів розвитку.
Компанія за 2019 рік зберегла свою доходність, прибутковість і капіталізацію.
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3. Ліквідність та зобов’язання.

Грошовий потік.
Чистий рух коштів від операційної діяльності за 2019 рік становить 100 691 тис грн. Основні фінансові
зобов’язання включать поточну кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги та інші. До оборотних
активів відносяться запаси, дебіторська заборгованість за товари, рахунки в банках. Компанія у 2019 році
залучала банківський кредит для поповнення обігових коштів з метою підвищення конкурентоспроможності,
поповнення складських запасів для забезпечення збалансованого руху товарної та грошової маси, відповідно до
політики закупок і реалізації продукції.
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Робочий капітал

Станом на 31 грудня 2019 року робочий капітал компанії становив 246 098 тис грн.
порівняно з 204 020 тис. гривень станом на 31 грудня 2018 року.
Робочий капітал є тією частиною оборотних активів, яка фінансується за рахунок
власних коштів та довгострокових зобов'язань. Наявність робочого капіталу свідчить про те,
що підприємство не тільки здатне сплатити власні поточні борги, а й має фінансові ресурси
для розширення діяльності.

Передплата та
інші оборотні
активи, тис. грн.

Кредиторська
заборгованість,
тис. грн.

Аванси отримані та
інші короткострокові
зобов’язання, тис.
грн.

Рік

Запаси,
тис. грн.

Дебіторська
заборгованість за
товари, тис. грн.

2018

408262

131745

42874

159199

284553

2019

385161

143484

72600

139868

209046
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4. Екологічні аспекти.

Екологічна політика компанії гармонізована з положеннями Закону України «Про
охорону навколишнього природного середовища», принципів ДСТУ ISO 14001 «Системи
екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування».
Компанія здійснює збір та утилізацію відходів згідно вимог діючого законодавства.
В процесі роботи структурних об’єктів компанія здійснює не значний вплив на навколишнє
середовище, при цьому має всі необхідні дозволи на викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря стаціонарними джерелами.
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5. Соціальні аспекти та кадрова
політика.
Робота з персоналом.
Станом на 31 грудня 2019 року облікова кількість штатних працівників на підприємстві становила

511 працівників. У 2019 році коефіцієнт плинності персоналу на підприємстві склав 23,29% (при середньому
показнику по Україні згідно з загальногалузевими оглядами EY – 19%).
Ми розуміємо, що комфортна робота наших клієнтів може бути забезпечена тільки завдяки
бездоганній і професійній роботі працівників нашої команди тому системно докладаємо зусиль для підвищення
рівня обізнаності та ефективності кожного працівника. У 2019 році ми провели тренінг,

спрямований на

підвищення результативності дистанційної роботи з клієнтами. У цих заходах взяли участь 23 працівників
системи збуту. Оскільки територіальна віддаленість філій не дозволила залучити в навчальні процеси
максимальну кількість працівників, ми продовжували проект навчальних вебінарів по продуктах компанії, а
також по оптимізації бізнес-процесів. «Вебінарну кімнату» традиційно відвідало понад 250 фахівців.
З метою збереження динаміки зростання обсягів збуту продукції та для досягнення цілей,
передбачених Стратегією розвитку компанії ТОВ «ТД ИРБИС», ми організовуємо масштабні зустрічі спеціалістів
від постачальників, що дає змогу нашим фахівцям першими отримувати інформацію про найновіші розробки,
технічні рішення в галузі.
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політика.
Взаємодія з освітніми організаціями.

Високий рівень компетентності персоналу ТОВ «ТД ИРБИС» підтримуємо за рахунок
якісного складу ключових фахів по напрямках, успішного менеджменту, ефективної співпраці за
вищими навчальними закладами країни. На кінець 2019 року укладено договори про співпрацю з
Харківським

національним

університетом

ім.

С.

Кузнеця,

Харківським

національним

автомобільно-дорожнім університетом, Національним університетом цивільного захисту України,
Вінницьким торговельно-економічним інститутом Київського національного торговельноекономічного університету. Організація місць виробничої практики для студентів профільних
навчальних закладів стала доброю традицією в ТОВ «ТД ИРБИС». Щорічно ми відкриваємо двері
молодим юнакам і дівчатам, знайомимо їх з майбутньою професією. В 2019 році ми запросили на
виробничу практику 4 студентів.

В начало

6. Управління ризиками.

Компанія здійснює управління ризиками згідно внутрішньої політики «Дії по розгляду
ризиків та можливостей» з урахуванням SWOT методу стратегічного планування, що полягає в у
виявленні факторів внутрішнього і зовнішнього середовища і поділу їх на чотири категорії:
Strengths (сильні сторони), Weaknesses (слабкі сторони), Opportunities (можливості) и Threats
(загрози). До основного ризику для підприємства відноситься ризик неплатоспроможності
покупців, так як більшість продажів товарів компанії здійснюється у товарний кредит з
відтермінуванням строків оплати від 1 до 180 та більше календарних днів. Наявність
кваліфікованого персоналу дозволяє вчасно оцінювати різноманітні ризики та управляти ними: від
реалізаційних або маркетингових ризиків які пов'язаний з можливістю втрат під час збуту товарів,
а також в процесі взаємодії з контрактами і партнерами з метою організації продажів, до
податкових і валютних ризиків та ризиків підтримання належної фінансової стійкості при
управлінні витратами підприємства.

В начало

7. Дослідження та інновації.

У 2019 році ТОВ «ТД ИРБИС» не здійснювало досліджень та інновацій.

В начало

8. Фінансові інвестиції.

Фінансові інвестиції — активи, які утримуються підприємством з метою збільшення
прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора.
Фінансові інвестиції, як

активна форма ефективного використання вільного капіталу,

здійснюється після задоволення підприємства в реальних інвестиціях, тобто уможливлює
вкладення коштів підприємством у інструменти з різним ризиком. Таким консервативним
фінансовим інструментом, який потребував мінімум часу для його впровадження, у 2019 році було
розміщення грошових коштів компанії на депозитах у банку. При цьому інших фінансових
інвестицій підприємство не здійснювало.

В начало

9. Перспективи розвитку.

Відповідною політикою затверджено стратегію розвитку компанії. Довгостроковими
цілями вважаємо:
- закріплення статусу лідера на ринку компонентів для промисловості та збереження лідируючих
позицій, сприяння їх закріпленню;
- створення додаткових робочих місць, додаткових торгових одиниць (філій, складів, магазинів);
- активний розвиток, розроблення та впровадження різноманітних маркетингових програм для
підтримання та росту продаж товарів;
- придбання сучасного технологічного обладнання, в тому числі для вимірювання та діагностики.
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