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1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства
Приватне підприємство «Торговий Дім «Майола» засноване у 2003
році є торгівельним експортно-зорієнтованим підприємством, що торгує
на ринку олійно-жирової продукції. Основним постачальником такої
продукції є підприємство-виробник Приватне підприємство «Оліяр».
Основним напрямом діяльності Компанії є експорт товарів,
рафінованої та нерафінованої соняшникової олії, соєвої та ріпакової олії, а
також фасованої соняшникової олії, шроту соняшникового, ріпакового.
В другому півріччі 2019 року Компанія призупинила діяльність.
Організаційна структура підприємства:
 Адміністративнии підрозділ
 Комерціина служба
На кінець 2019 року на підприємстві працює 3 працівники.
2. Результати діяльності у 2019 році
За результатами 2019 року Підприємство має прибуток 7 508 тис.
грн, дохід від реалізації за 2019 рік складає 632 242 тис. грн., в порівнянні з
минулим 2018 роком (3 093 522 тис. грн.) зменшився в 4,89 рази, валовии
прибуток складає за 2019 рік 42 398 тис. грн, в порівнянні з 2018 роком (164
861 тис. грн.) зменшився.
Причини зменшення прибутку підприємства за 2019 рік пов’язані із
призупиненням діяльності підприємства.
3. Ліквідність та зобов’язання
Ліквідність – це спроможність підприємства погашати свої поточні
зобов’язання вчасно і в повному обсязі. Основними джерелами
надходження коштів у 2019 році є доходи від основної діяльності.
В 2019 році на рахунки надіишло 655 594 тис грн грошових коштів,
отриманих у вигляді виручки від покупців.
За даними фінансової звітності Підприємства, основними
джерелами забезпечення ліквідності станом на 31.12.2019 року є:
- грошові кошти та їх еквіваленти – в розмірі 73 тис грн.
- торгова та інша дебіторська заборгованість – в розмірі 58 384 тис. грн.
В фінансовій діяльності підприємства постійно приділяється дуже
важлива роль збалансованості використання грошових потоків і
спроможності забезпечувати своєчасне виконання графіку погашення
заборгованості.
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4. Екологічні аспекти
ПП «ТД «Майола» в усіх аспектах своєї діяльності керується
принципами
екологічної
безпеки
та
дотримується
вимог
природоохоронного законодавства України. Екологічну безпеку,
організацію екологічної чистоти та високих екологічних показників
забезпечує виробниче підприємство ПП «Оліяр», екологічна політика якого
спрямована на забезпечення ефективного використання та відтворення
природних ресурсів (поверхневих та підземних вод, атмосферного повітря,
ґрунтів та ін.), охорону навколишнього природного середовища та
забезпечення екологічної безпеки виробництва.
5. Соціальні аспекти та кадрова політика
Всі громадяни мають рівні можливості при працевлаштуванні до
ПП «ТД «Майола», з урахуванням характеру роботи або умов її виконання.
За 2019 рік відсутні випадки необґрунтованої відмови в прийнятті
на роботу.
Загальна кількість працівників станом на 31 грудня 2019 року
становила 3 працівники. Норми роботи з персоналом побудовані з
дотриманням норм Конституції України, Цивільного кодексу України,
Кодексу законів про працю України.
Політикою в сфері охорони праці, керівництво Підприємства
встановлює пріоритет життя та здоров'я працівників підприємства та бере
на себе повну відповідальність за створення на робочих місцях у кожному
структурному підрозділі належних, безпечних та нешкідливих умов праці,
запровадження високої культури виробництва, запобігання нещасним
випадкам і професійним захворюванням.
6. Ризики
Політична та економічна ситуація, яка склалася в Україні,
загострює питання ефективного розвитку підприємства в умовах
невизначеності і спричинених нею ризиків, що вимагає розробки заходів
управління ризиками. Керівництво Підприємства вживає необхідних
заходів з підтримки стабільного економічного середовища і розвитку
підприємства в сучасних умовах, що склалися в бізнесі та економіці.
Докладний аналіз стану управління фінансовими ризиками
Підприємства за звітний період та станом на звітну дату наведено у
Примітці 25 до фінансової звітності за 2019 рік.
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7. Дослідження та інновації
У 2019 році ПП «ТД «Майола» не здійснювало досліджень та
інновацій.
8. Перспективи розвитку
Пріоритетними напрямками розвитку компанії бачимо в
забезпеченні якісною олійною продукцією як українських так і
закордонних підприємств харчової промисловості та населення.
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