ЗВІТ
про управління
Приватна науково-дослідна та комерційно-консультативна
фірма "КОНКОРД-ГЕЙ"

за 2020 рік

Вступ

Даний звіт складено відповідно до вимог чинного законодавства України.
Звіт призначений для інвесторів, клієнтів та персоналу. В звіті зазначена
переконлива інформація про Приватну науково-дослідну та комерційноконсультативну фірму "КОНКОРД-ГЕЙ" ( Фірма «КОНКОРД» )та перспективи
ЇЇ розвітку, відображенно досягнення у звітному періоді у фінансових та
нефінансових показниках.

Основним видом діяльності підприємства є оптова торгівля
сільськогосподарськими машинами й устаткованням (КВЕД-46.61).
Також підприємство здійснює торгівлю, надає послуги та виконує
роботи по наступним видам діяльності за КВЕД-2010:
01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві;
46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим
устаткованням, суднами та літаками;
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами
для тварин;
46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і
програмним забезпеченням;
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і
технічних наук;
33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового
призначення

Фірма «КОНКОРД» - провідний постачальник
сільськогосподарської техніки та сервісних послуг аграріям
України з 1992 року.

Вже понад 28 років Фірма «КОНКОРД»
- здійснює постачання сільськогосподарської техніки та
обладнання
- здійснює постачання оригінальних запасних частин
- проводить гарантійне та післягарантійне сервісне
обслуговування сільськогосподарської техніки
- постачає обладнання та пропонує висококваліфіковані послуги з
моніторингу техніки та точному землеробству за допомогою
сучасних програмних засобів
- забезпечує вигідні схеми фінансового лізингу та інших форм
фінансування
- проводить тренінги, семінари та інші заходи з підвищення
кваліфікації механізаторів та інженерів господарств
Фірма заснована в 1992 році як невелика приватна структура, стратегією якої
стало постачання сільськогосподарської техніки та запасних частин
вітчизняних заводів на внутрішній ринок, а також до країн СНД.
З 1996 року поступово види діяльності трансформувались на постачання
сільськогосподарської техніки з Німеччини.

По мірі розширення ринків збуту компанією були засновані Вінницьке,
Бершадське, Первомайське і два Київських представництва.

Розташування філій та підрозділів фірми

Сьогодні компанія КОНКОРД є офіційним дилером визнаних у всьому світі
провідних європейських виробників:

CLAAS – високопродуктивні, надійні, зручні, універсальні зернозбиральні і
кормозбиральні комбайни, трактори потужністю до 500 кінських сил, преси
для тюкування сіна та соломи, косарки, ворушилки, образовивателі валків,
телескопічні навантажувачі

AMAZONE – обприскувачі, машини для внесення добрив, сівалки,
грунтообробна техніка

LEMKEN – плуги, культиватори, борони, а також зернові сівалки

Основною метою діяльності компанії КОНКОРД є забезпечення
сільськогосподарських підприємств якісною та надійною технікою.
Ми гарантуємо стабільність і найкращі умови співпраці.
Політика Компанії будується на встановленні довгострокових взаємовигідних
відносин з клієнтами, індивідуальний підхід до кожного клієнта.
Компанія допомагає клієнтам в придбанні необхідної техніки, підбираючи
оптимальні схеми фінансування та фінансового лізингу, завдяки співпраці з
багатьма фінансовими установами.
Спеціалісти компанії вивчають потреби господарства, аналізують умови
виробництва та пропонують саме те рішення, якого потребує клієнт.
Особливу цінність компанії складає високоефективна, орієнтована на потреби
споживача сільськогосподарської техніки, система післяпродажної підтримки,
що включає гарантійне і післягарантійне сервісне обслуговування машин,
постачання оригінальних запасних частин, поглиблений ремонт
повнокомплектної техніки, підвищення кваліфікації механізаторів та інженерів
господарств.
Пріоритетна увага надається сервісному обслуговуванню.

В компанії КОНКОРД працюють кваліфіковані сервісні інженери, що володіють
великим практичним досвідом і пройшли навчання на заводах-виробниках за
кордоном та на спеціальних курсах, які організовуються представництвами
фірм-виробників в Україні.
Вони постійно удосконалюють свої знання про найновіші технології в сфері
ремонту пропонованої компанією техніки.

Значні кошти інвестуються в сучасне діагностичне та спеціальне обладнання
для сервісного відділу як у центральному офісі, так і на представництвах, що у
свою чергу дозволяє якісно і швидко виконувати роботи з діагностики та
ремонту різного ступеня складності.

Для співробітників Фірми «КОНКОРД» це - постійна робота, стабільна гідна
оплата праці, соціальна захищеність, найкращі умови для реалізації.

Станом на 31.12.20 р. підприємство має чисельність працівників 132 чол.

Організаційна структура Фірми «КОНКОРД»

Президент - Гайсинський Емануіл
Йосипович
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Результати діяльності Фірми «КОНКОРД» за 2020 р.

За результатами діяльності 2020 р. Компания отримала чистий дохід від
реалізації продукції ( товарів, робіт, послуг ) у розмірі 445 414 тис. грн., що на
2,3% менше ніж у порівнянні з чистим доходом за 2019 рік.
Чистий прибуток підприємства становить: 1 094 тис. грн.
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Активи Компанії у 2020 р. знизилися на 14,1% проти 2019 р., становлять 289884
тис. грн.
Оборотні активи станом за 2020 р. знизилися на 9,1% проти 2019 р., становлять
176712 тис. грн.
Власний капітал Компанії за 2020 р. виріс на 1,1 % порівняно з 2019 р. і
становить 53467 тис. грн.
Платежі в бюджет та обов'язкові відрахування в 2020 р зросли на 3098 тис. грн.
в порівнянні з 2019 р.

Митні платежі в 2020 р. знизилися на 4882 тис. грн. в порівнянні з 2019 р, що
пов'язано зі скороченням обсягів імпорту в зв'язку із загальним станом ринку
сільськогосподарської техніки в Україні та впливом пандемією вірусу COVID-19.

Фонд оплати праці за 2020 рік становить 28491 тис. грн., це на 1947 тис. грн
менше порівняно з 2019 р. Зменшення фонду оплати праці пов’язане із
звільненням працівників та зі зменшенням преміальних нарахувань у зв'язку з
падінням обсягів реалізації, викликаних загальною ситуацією на ринку продажів
сільськогосподарської техніки та пандемією вірусу COVID-19.

Аналіз показників фінансового стану,
ліквідності та зобов'язань Фірми «Конкорд»
станом на звітні дати, розрахованих за даними звітності 2020 та 2019 р.

Показникі

2020 р.

2019 р.

Зміни

Частка основних засобів в активах

0,345

0,302

0,043

Частка оборотних засобів в активах

0,576

0,670

-0,094

Коефіцієнт рентабельності діяльності

0,003

0,002

0,001

Коефіцієнт рентабельності власного
капіталу

0,021

0,019

0,002

Коефіцієнт рентабельності активів

0,004

0,003

0,001

Коефіціент загальної ліквідності

0,747

0,683

0,064

Коефіцієнт поточної ліквідності
( коефіцієнт покриття )

0,856

0,816

0,040

Коефіцієнт фінансової стабільності
( фінансової стійкості )

0,226

0,186

0,040

Коефіцієнт фінансової незалежності
( фінансової автономії )

0,184

0,157

0,027

Коефіцієнт рентабельності діяльності характеризує прибутковість діяльності підприємства, окупність понесених ним
витрат
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу даний показник свідчить про ефективність інвестицій, вкладених в власний
капітал, і характеризує частку в ньому чистого прибутку
Коефіцієнт рентабельності активів це показник розміру чистого прибутку на одну гривню активів, який характеризує
ефективність їх використання

Коефіціент загальної ліквідності даний показник дозволяє визначити, чи достатньо у підприємства оборотних
коштів для повної ліквідації своїх боргових зобов'язань
Коефіцієнт поточної ліквідності ( коефіцієнт покриття ) показує співвідношення оборотних активів і поточних зобов'язань. Оборотні
активи – це середньо- і високоліквідна частина активів підприємства.
Особливість оборотних активів порівняно з необоротними полягає в тому, що
вони можуть бути перетворені в грошові кошти протягом одного року. Показник
поточної ліквідності – це індикатор здатності компанії відповідати за поточними
зобов'язаннями за допомогою оборотних активів, він демонструє, скільки в
компанії є гривень оборотних коштів на кожну гривню поточних зобов'язань.
Коефіцієнт фінансової стабільності (фінансової стійкості ) індикатор фінансової стійкості, який говорить про здатність компанії відповідати
за своїми зобов'язаннями в середньо- і довгостроковій перспективі. Значення
показника вказує на те, скільки гривень власного капіталу припадає на кожну
гривню зобов'язань компанії. Високе значення говорить про низький рівень
фінансових ризиків.
Коефіцієнт фінансової незалежності ( фінансової автономії ) цей показник характеризує фінансову незалежність підприємства від зовнішніх
джерел.
Він дорівнює співвідношенню власного капіталу компанії до всіх фінансових
ресурсів. Значення показника говорить про те, яку частину своїх активів
компанія здатна профінансувати за рахунок власних фінансових ресурсів.

