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• Товариство з обмеженою відповідальністю  «Київський БКК»  є виробником м’яких кондитерських 
виробів (тортів, тістечок).

• Форма власності підприємства –приватна. 
• Організаційно правова форма підприємства - товариство з обмеженою відповідальністю.
• Середньосписочна кількість осіб, що працюють на підприємстві – 712 особи.

• Основним видами діяльності підприємства є:
Код КВЕД 10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості;
Код КВЕД 10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських 
виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання (основний);
Код КВЕД 10.73 Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів;
Код КВЕД 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;
Код КВЕД 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами;
Код КВЕД 46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами;
Код КВЕД 46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та 
молюсками;
Код КВЕД 47.24 Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими 
кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах;
Код КВЕД 56.29 Постачання інших готових страв;
Код КВЕД 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

Організаційна структура та опис діяльності
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Результати діяльності

• Прибуток до оподаткування за підсумками 2019 року склав 75 506 
тис. грн. це на 39 044 тис. грн. більше ніж у 2018 році. Це говорить 
про зростання обсягів реалізації та розширення кола покупців 
продукції.

• Підприємство постійно докладає зусиль для вдосконалення 
систем управління якістю, займається модернізацією 
устаткування, поліпшення умов праці і побуту працівників, 
вдосконалення технологічних процесів, благоустрій території, 
розвиток і освіту фахівців та інше.

• У 2019 була розроблена, впроваджені і сертифікована система 
управління якістю відповідно до Міжнародним вимогами 
стандарту ISO 9001 : 2015. Сертифікацію проводив міжнародний 
орган з сертифікації Бюро Верітас Сертифікейшн.

• В асортименті БКК більше 90 позицій тортів і тістечок, зокрема такі 
широко відомі торгові марки, як торти «Грильяжний
глазурований», «Київський дарунок», «Празький з вишнею», 
тістечка «Заварні з кремом», «Бісквітно-кремові » і «Трюфельні».

• Десерти торгової марки БКК продаються на внутрішньому ринку у 
всіх національних торговельних мережах України та 
експортуються у країни Європи, Близького Сходу та Північної 
Америки.



• На фінансовий стан підприємства значний вплив мають суттєві розміри дебіторської та кредиторської 
заборгованості.

Так, дебіторська заборгованість (поточна та довгострокова) складала:
Станом на 31.12.2018 в сумі 94 557 тис. грн
Станом на 31.12.2019 в сумі 137 544 тис. грн
Таким чином дебіторська заборгованість у 2019 році збільшилась на 42 987 тис. грн, або на 45,5 %.
У структурі дебіторської заборгованості найбільшу питому вагу становить дебіторська заборгованість за 
товари, роботи, послуги - 77,5% . Також у складі дебіторської заборгованості слід виділити заборгованість 
за виданими авансами питома вага якої складає  12,8 % від загальної суми дебіторської заборгованості. 
• Станом на 31.12.2018 р. та на 31.12.2019 г. довгострокові зобов’язання у підприємства відсутні. 
Поточні зобов’язання підприємства складають станом на 31.12.2018 в сумі 79 677 тис. грн
Станом на 31.12.2019 в сумі 79 680 тис. грн
Поточні зобов’язання  на кінець 2019 року в порівнянні з станом на 31.12.2018 р. збільшились на 3 тис. грн., 
або на 0,004%.
У структурі поточних зобов’язань станом на 31.12.2019 р. найбільшу питому вагу становить заборгованість 
за товари, роботи, послуги – 59,6 %. Також у складі поточних зобов’язань слід виділити заборгованість за 
розрахунками з бюджетом та одержаними авансами питома вага яких станом на 31.12.2019 р. складає  
15,4% та 12,3% відповідно від загальної суми поточних зобов’язань.

• Товариство з обмеженою відповідальності «Київський БКК» з 01.01.2019 року зареєстрований в реєстрі 
великих платників податків.

Оплата зобов’язань з податку на додану вартість за  2019 рік  склала 46 338 тис. грн.
Оплата зобов'язань з податку на прибуток склала 13 454 тис. грн.

Ліквідність та зобов’язання 



Фінансовий стан підприємства характеризується наступними показниками: 

№ 

п/п 
Показники 

Станом на 

31.12.18 р. 

(попередній 

період) 

Станом на 

31.12.19 р.  

(на звітну   

дату) 

Нормативне 

значення 

1. Показники ліквідності 

1.1 Коефіцієнт загальної ліквідності (КЛ_1) 1,44 2,07 >1 

1.2 
Коефіцієнт поточної (швидкої) ліквідності 

(КЛ_2) 
1,17 1,79 >0,6-0,8 

1.3 
Коефіцієнт абсолютної (строкової) ліквідності 

(КЛ_3) 
0,02 0,12 >0 

1.4 Чистий оборотний капітал (тис. грн.) 36 789 88 927 >0 

2. Показники фінансової стійкості 

2.1 Коефіцієнт фінансування 1,65 0,74 <1,0 

2.2 Коефіцієнт платоспроможності (автономії) 0,38 0,57 >0,5 

2.3 Коефіцієнт маневреності власного капіталу 0,72 0,78 >0 

3. Показники рентабельності 

3.1 Коефіцієнт рентабельності активів 0,25 0,37 >0 

3.2 Коефіцієнт рентабельності власного капіталу 0,35 0,76 >0 

 



1. Коефіцієнти ліквідності:
1.1. Коефіцієнт загальної ліквідності, що показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для 
погашення його поточних зобов'язань (розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов'язань 
підприємства ), станом на 31.12.2019 року складає 2,07 (при нормативі >1,0). Значення коефіцієнта свідчить про достатність 
ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань. Товариство спроможне за 
рахунок оборотних активів погасити 100% своїх поточних зобов’язань. 
1.2. Коефіцієнт поточної (швидкої) ліквідності, що відображає платіжні можливості підприємства щодо сплати поточних 
зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами (розраховується як відношення найбільш ліквідних 
оборотних засобів (грошових коштів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості) до 
поточних зобов'язань підприємства), станом на 31.12.2019 року складає 1,79 (при нормативі 0,6-0,8). ). Значення коефіцієнта 
свідчить про спроможність підприємства сплатити 100% своїх поточних зобов’язань за умови своєчасного погашення 
дебіторської заборгованості. 
1.3. Коефіцієнт абсолютної (строкової) ліквідності, що характеризує частину поточних зобов’язань, яка може бути сплачена 
негайно (розраховується як відношення грошових коштів та їхніх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних 
зобов'язань), станом на 31.12.2019 року складає 0,12 (при нормативі >0). Значення коефіцієнта свідчить про спроможність 
підприємства погасити негайно 12% від суми поточних зобов’язань.
1.4. Чистий оборотний капітал Компанії (розраховується як різниця між оборотними активами підприємства та його 
поточними зобов'язаннями) станом на 31.12.2019 р. складає 88 927 тис. грн. Значення цього показника свідчіть про 
достатність у Товариства оборотних активів для погашення поточних зобов’язань та розширення подальшої діяльності. 



2. Коефіцієнти фінансової стійкості:
2.1. Коефіцієнт фінансування, що характеризує кількість залучених коштів на 1 грн. власних коштів підприємства 
(розраховується як співвідношення залучених та власних засобів), станом на 31.12.2019 р. складає 0,74 (при нормативі <1,0). 
Значення коефіцієнта свідчіть про те, що станом на 31.12.2019 р. на 1 грн. власних коштів підприємства припадає 0,74 грн. 
залучених коштів.
2.2. Коефіцієнт платоспроможності (автономії), що показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, 
авансованих у його діяльність (розраховується як відношення власного капіталу підприємства до підсумку балансу 
підприємства ),  станом на 31.12.2019 р. складає 0,57 (при нормативі >0,5). Значення коефіцієнту свідчить про те, що питома 
вага власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих в діяльність підприємства станом на 31.12.2019 р. складає 57%. 
Тобто Товариство  спроможне  всі свої зобов’язання покрити за рахунок власних джерел.
2.3. Коефіцієнт маневреності власного капіталу, що показує, яка частина власного капіталу використовується для 
фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні засоби, а яка – капіталізована (розраховується як відношення 
чистого оборотного капіталу до власного капіталу), станом на 31.12.2019 р. складає 0,78 (при нормативі >0) . Значення 
коефіцієнту свідчить про те, що 22% власного капіталу Товариства капіталізоване, а 78% - використовується для фінансування 
поточної діяльності.
3. Коефіцієнти рентабельності:
3.1. Коефіцієнт рентабельності активів, що характеризує ефективність використання активів підприємства (розраховується 
як відношення чистого прибутку підприємства до середньорічної вартості активів), складає 0,37 (при нормативі >0). Значення 
коефіцієнту свідчіть про те, що за 2019 рік на 1 грн. середньої вартості активів Товариство отримало прибуток в розмірі 0,37 
грн. 
3.2. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу, що характеризує ефективність вкладення коштів до даного 
підприємства (розраховується як відношення чистого прибутку підприємства до середньорічної вартості власного капіталу), 
складає 0,76 (при нормативі >0) . Значення показника свідчить про те, що за 2019 рік на 1 грн. середньої вартості власного 
капіталу Товариство отримало прибуток в розмірі 0,76 грн.



• Підприємство гарантує стабільність та 
соціальний захист своїм працівникам.

У 2019 році було нараховано та сплачено заробітну 
плату з обов’язковими податками та ЕСВ  148 848 
тис. грн. 
• ТОВ «Київський БКК» постійно співпрацює з 
вищими навчальними закладами (ВНЗ) та середньо-
спеціальними навчальними закладами по роботі з 
майбутніми кадрами, приймає участь в ярмарках 
вакансій, квестах, проводить екскурсії та майстер-
класи на виробництві. За підсумками 2019р на 
виробничу практику строком від 1 до 3 міс було 
прийнято 71 студент 
• ТОВ «Київський БКК» постійно підвищує 
кваліфікаційний рівень своїх працівників, а 
насамперед працівникам комерційного 
департаменту, інженерно-технічних працівників.  
Так на кваліфікаційну підготовку кадрів, на тренінги, 
семінари, консультування з питань маркетингу 
підприємство витратило 675,4 тис. грн.
• Для співробітників працює програма медичної 

допомоги – постійно діючий медичний пункт та 
прийом вузьких спеціалістів за графіком

Соціальні аспекти та кадрова політика 



Назва групи 

ризику
Назва ризику

Ступінь загрози (низький, 

середній, високий)
Можливі форми управління ризиком

1. Ризик,

пов'язаний з

впливом

зовнішніх

обставин, що не

залежить від

підприємства

Виникнення форс-

мажорних обставин

Непередбачені політичні

події, що мають важкі

наслідки для бізнесу

Низький

Високий

Відображення при укладанні договорів форс-

мажорних обставин та шляхів вирішення

проблем

Вживання заходів та умов по адаптації до

подій

2. Комерційні

ризики

Дії конкурентів

Зміна попиту на продукцію

та товарів

Середній

Низький 

Систематичний аналіз можливих дій

конкурентів, аналіз їх діяльності, враховувати

при прийнятті рішень.

Постійне прогнозування попиту. Передбачити

можливості диверсифікації видів продукції та

товарів на підставі системного аналізу попиту

3. Фінансові

ризики

Неплатоспроможність

суб’єктів господарювання

Несприятливі валютні

коливання

Низький 

Низький

Аналіз виконання господарських договорів на

системній основі. При заключенні договорів

ретельний розгляд фінансової звітності

контрагентів.

Прийняття доцільних рішень щодо скорочень

витрат, зміни політики збуту

Ризики



У 2019 році ТОВ «КИЇВСЬКИЙ БКК» не здійснювало діяльність, пов’язану з інвестиціями у цінні папери інших 
підприємств, а також не здійснювало фінансові інвестиції в асоційовані і дочірні підприємства тощо. Станом 
на 31.12.2019 р.

Фінансові інвестиції



Дослідження та інновації 

• В 2019 році було розроблено більше 20 позицій нових кондитерських виробів, серед яких 
пасхальні вироби, торти, тістечка та лаваші

• З метою підтримки обсягів продажу та вивчення потенційних потреб ринку було проведено низку 
маркетингових досліджень споживачів 



• Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «Київський БКК» є одним із лідерів галузі і забезпечує 
щоденно солодкою продукцією близько 165 000 киян і жителів інших регіонів України. 

• Для продовження зростання в умовах жорсткої конкуренції та викликів ринку на підприємстві 
сформовано стратегію розвитку, основними напрямками якої є:

- Підвищення якості продукції, що виготовляється, на всіх етапах виробництва та просування продукції
- Подальша стандартизація та контроль усіх бізнес процесів
- Подальша автоматизація виробничих процесів з метою підвищення якості продукції, зниження її 

собівартості, поліпшення умов праці співробітників, зменшення дефіциту кадрів 
- Подальше просування бренду БКК з використанням різних джерел комунікації, зміцнення іміджу та 

лідерських позицій в категорії 
- Нарощування експортного потенціалу компанії 
- Зниження витрат часу на грошових ресурсів на просування продукції та логістичні процеси
- Оптимізацію запасів сировини та готової продукції та впровадження системи ощадливого виробництва 
- Поліпшення умов праці, навчання та виховання кадрів, побудову бездоганної репутації БКК як 

роботодавця

Перспективи розвитку


