3BiT про управлiння за 12019 piK
ТОВ

к СП

EI|-KOM-CEPB lC})

(€дрпоу 36449624)
Загалыlа iнформацiя

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <Сrпец-Ком-Сервiс> € юридичною особою вiдповiдно до
законодавства'УкраТни , що було створене у 2009 роцi.

Юридична адреса пiдприемства

:

08130 Киiвська область, Киево-Святошинський Р-ОН,

с.

Петропавлiвськ,а Борщагiвка, вул, Кiльцева 4-Н

звiт пiдготrэвлений до вимог 3акону УкраТни к Про Бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
YKpaTHi> та рекомендацiй MiHicTepcTBa фiнаьtсiв УкраТни з м€|тою оприлюднення iнформацii про
пiдприемство, як середнього пiдприемства,
l_{ей

СФера дiяльносгi

основною дiяльнiстю пiдприемства с виробництво автотl)анспортних засобiв, виробництво

спецiалiзованих вантажних автотранспортних засrэбiв , виробництво спецпродукцiТ, виробництво
кузовiв для автотранспортних засобiв , причепiв i lлапiвпричепiв, виконання послуг з переобладнання
автомобiлiв.
Продукцiя та послуги пiдприемства

:

Бортова платформа- найбiльш поширений транспортний засi6, який до3воля€ здiйснювати
завантажувальнi та розвантажувальнi роботи з:}ад)/, з бокiв та зверху платформи.

з

метонэ перевезення ToBapiB промислового призначення,
Розповсюджене використання такого фургону мя перевезення меблiв, побутовоТ технiки, побутовоТ
xiMiT виробiв легкоТ промисловостi. lдеальне рiш.lення мя малого та середнього бiзнесу.

Промтоварний фургон- монту€ться

ТермiчниЙ фургон, призначенИй для переВезеннЯ продовольЧо'iта непродовольчоi групи ToBapiB, що
потребують пiдlвищених вимог до температурного режиму.

термоiзоляцiя суцiльнометалевих фургонiв lца€ гарантiю збереження вантажу ,що перево3иться
фургонi, та дозволя€

в

забезпечити оптимальнi тrэмпературнi умовrи.

)Иiбний фургон призначений для перtэвезення хлi(5обулочних виробiв. Фургони мають секцiю бокових
дверей, внррiшне оздоблення для перевезен}-lя лоткiв.
двтолавка -фургон спецiальнот конструкцiт ,цля здiйснення tзиiзнот торгiвлi. У якостi шасi може
виступати я к вiантажн ий автомобiль.
Тучlовоз- фургоН особливого типу, у якому

Ba1-1Ta}(

крiпиться до даху, Мае складну конструкцiю.

кран манiпулятор * дозволя€ здiйснк:вати широкий спектр робiт по завантаженню ро3вантаженню у
поеднаннi з певним типом автомобiля.

Самоскидна платформа
транспорryваFlня та

ш

- тип

кузова ,якиСi зzl допомогою гiдравлiчного обладнання здiйснюс

видке розванта}кення рi:знопланiтн их вантажiв,

ДвтопlдЙомник- змонтоване на шас;i автомrэбiля гiдравлiчне обладнання що до3воляе пiднiмати
робочиЙ персонаЛ та вантажi до мiсцяr виконаFlня робiт.

Аварiйно-ремонтнi автомобiлi _ тип автомобiлiв, щсr забезпечують швидкиЙ ВИТ3Д аВарlЙНОpeMoHTHoi бригади з метою дiагностування, t]иявлення/усунення причин несправностi,
транспорryвання бригад на мiсце виконання робiт,
Евакуатори- TexHiKa, що забезпечу€ оператив}]е завантаження та перевезення транспортних засобiв з
мiсць аварiЙ , у разi поломки, при порушеннrlх правил паркування.
Вахтовий автомобiль- призначен ий для перевезення робочих бiригад на мiсце здiЙснення робiт

в

складних умовах експлуатацiТ.
Щистерна- спсlцiальний транспортний засiб для перевезення рiдцин харчового та технiчного типу.

Комунальна TexHiKa -призначена длrl виконiэння робiт

пов'яза1-1tих з

обслуговуванням MicbKoT та

сiльськоТ iнфракструктури.

TexHiKa д.пя вiйськових та силових струкryр- r:пецiальнi автомобiлi, автомобiлi КЕТЛ ( колiсний
евакуацiйний тягач),пересувнi peMoHTHi майстернi, автоцистерлlи для палива, вахтовки,6ортовi

автомобiлi, автомобiлi

мя

спецназа, автомобiлi швидкоТдопомlоги, мобiльна фiльтровальна станцiя.

риtнкова частка:

Пiдприемство не володiс достовiрною iнфор,tztацiею стосовно р1,1нковоj'частки.
Стратегiя та цiлi

ТОВ кСпец-Ком-Сервiс)) -це провiдна украТнська компанiя,, лiдер у виробництвi спецiальних
автотранспортних засобiв. Метою € покрl4ття попиту на вантажний та спецiальний транспорт 1-1a
внррiшньом)l автомобiльному ринку, а сам€l використання наulоi продукцiт для полiпшення, якостi
сво€часностi надання послуг в повсякденноплу життi.

Орrан iзацiйна струкryра

Пiдприемство
.Щля

е одн[ею

т,а

:

юридичною особою,
ТОВ кСпец-Ком-Сервiс)) €диним

цiлеЙ фiнансовоТ звiтностi керiвнлtцтво вЕ}ажа€

Бiзнес-пiдроздiли включають низку комерцiiiних функцiЙ

:

звiтним сегментом.

вiддiл продажу, вiддiл клiентського cepBicy,

вiддiл маркегингу. 3агальногосподарськi функцii включають загальне керiвництво, адмlнiстрацiю
офiсу, Планово-економiчниЙ вiмiл, Бухгалтерiя, Вiмiл технiчного контролю, АдмiнiстративногосподарськиЙ вiддiл, енерго-механiчниЙ вiддiл, конструкт()рський вiддiл, вiддiл закупiвель та
виробничiдiльницi.
Результати дiяльностi:
Фiнансовi данi вiдповiдають показникам ф,iнансовоi звiтностi ТОВ кСпец-Ком-Сервiс> за 2019 piK
складеноТ за стандартами бухгалтерського о(5лiку
:

3Вr

ПРО ФlНАНСОВl РЕ3УЛЬТАТИ

2019

piK

2018 piK

продажу

36З50З

4З1545

реалiзацiТ
прибуток:

З45040

4202З8

Виручка вiд
Собiвартiсть
Валовий

(тис.грн)

Операцiйнi
Операцiйнi

доходи
витрати

1846З
2!7
1664З

11З07
2

10З05

,

295

Фiнансовi дохоllи
п

ри буток

до оподаткуван ня

Чисrий приброк

4,,86

2з32

1.+90

1913

944

звlт про ФlнАнсовиЙ сrдн (БАлАнс) тис.rрн

2019 piK

2018 piK

Необоротнi акт,иви

17з16

14606

Оборотнi активи

92242

59l607

Власний KaniTa.rl

9228

7r|.9з

ýовгостроковi зобов'язан ня

10t40

65880

100з30

поточнi зобов'язання

Виручка за видами дiяльност| (тис.грн) 2019 piK
Ви

298474,2

робн ицтво аlзтотранспортн их засобiв

Ви роб н

ицтв9

цr7зовi в

для а втотра

н сп

з6144,4

ортн их засобi в,

Причепiв, напiвпричепiв
Установлення та монтаж машин

i

15562,2

устаткування

tзз22,2

Оптова торгiвля деталями та приладдям до
автотранспорт}l их засобiв

Фiнансовi iнвестицiТ

:

ТОВ кСпец-Комr-Сервiс> не здiЙснюе фiнансових iнвестицiЙ , iнодi розмiщус вiльнi гроLtlовi кошти на
KopoTкocTpoKoBi депозити в банку,

Соцiальнi аспекти та кадрова полiтика

:

Середня кiлькiсть працiвни KiB

2019 piK

2018 piн

82

102

Витрати на оплату працi (тис.грн)

5166

5з18

Вiдрахування на соцiальнi заходи

1091

]"1зз

Наше пiдпРи€l!1ствО

пiдтримус високий piBeHb корпоратиВноТ кульryри та стандартiв дiловоТ етики,

включаючи неt,|рипустимiсть участi у корупцiТ та хабарництвi,

Перспективи розвитку:
Наше

плану€

пiдтримувати досягнугий piBeHb та розвиsати свою дiяльнiсть далi у
спрогнозувати фiнансовий стан та досягнення цiлей в зв'язку з
гатьох фак,торiв.

дА}Jиляк в. ю,

