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ТОВ «КФ «Ярич»

Опис діяльності Компанії

Загальна інформація про компанію

ТОВ "КФ "Ярич" є одним з найбільших виробників
кондитерської продукції на території України. Діяльність
фабрики сконцентрована на виробництві затяжного
печива та крекерів. Підприємство добре відоме як один
з найбільших виробників галетного печива "Марія" та
крекерів (ТМ "Yarych"). За межами України підприємство,
в основному, реалізує печиво сухе "Petit Beure". "КФ
"Ярич" здійснює маркетингову цінову політику з метою
збільшення обсягів реалізації – орієнтація на збут
продукції. Ціна встановлюється на невисокому рівні, бо
саме це зумовлює збільшення обсягів реалізації.

Для підтримання високого попиту на продукцію
Підприємство застосовує стратегію договірних цін, що
передбачає надання певних знижок при дотриманні
певних умов купівлі-продажу (це можуть бути постійні
клієнти чи оптові покупці). Продукція фабрики
представлена у великих торгівельших мережах : "АТБ-
маркет", "Ашан", "Метро" , "Сільпо Фуд" та ін.

Основним завданням підприємства є підвищення
економічної діяльності підприємства з метою отримання
максимального прибутку. Стратегія націлена на

довгострокове зростання бізнесу, розширення та
зміцнення дилерської мережі, задоволенні попиту
споживачів на власну продукцію.

Для ефективного управління діяльністю з виробництва
печива та його подальшого продажу (у тому числі
експорту) Підприємство передбачає виконання ряду
необхідних дій, зокрема:

✓ розширення ринку збуту продукції за рахунок
зростання частки присутності продукції в
торгівельних мережах Сходу та Півдня України;

✓ розширення дилерської мережі;

✓ вихід на український ринок з новим асортиментом
печива та крекерів;

✓ додержання гнучкої цінової політики в умовах
сильної конкуренції;

✓ створення конкурентноспроможного продукту за
рахунок підвищення якості продукції;

✓ орієнтація на розширення ринків збуту за межами
України.
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ТОВ "КФ "Ярич", в рамках реалізації стратегії
лідерства по витратам проводить:

✓ аналіз дебіторської заборгованості та своєчасне
реагування при виникненні простроченої, ліквідація
безнадійних боргів;

✓ пошук постачальників та посередників для зниження
цін на матеріали та енергоносії;

✓ активізацію маркетингової програми позиціонування
продукції як "екологічно чистої";

✓ розробку плану досліджень, направлених на вивчення
попиту по кожному з видів продукції, та проведення
на підставі отриманих даних направленої роботи по
формуванню та стимулюванню попиту, моніторинг та
аналіз ринку кондитерських виробів України в цілому
та по регіонах.

Конкурентні переваги ТМ Ярич:

✓ лідер ринку України за валовими об’ємами продажу
затяжного печива;

✓ інноваційна діяльність спрямована на постійне
підвищення якості продукції;

✓ продукція ТМ Yarych отримала нагороду «Вибір
України»;

✓ виробник Private Label для європейських мереж:
Biedronka, Auchan, Carrefour

✓ продукцію компанії купують у 20 країнах світу, в тому
числі на Американському континенті і в США;

✓ розвинена логістична мережа, яка включає складську
інфраструктуру у Польщі.

Опис ринку кондитерської галузі в Україні

Кондитерська галузь в Україні є однією з
найрозвинутіших галузей харчової промисловості.
Основним напрямком розвитку цієї галузі є необхідність
значного зростання якості, біологічної цінності та
смакових переваг продуктів харчування, а також
покращення їх асортименту.

Кондитерський ринок України характеризується
високим рівнем конкуренції та великою кількістю
вітчизняних й іноземних кондитерських компаній. Вони
забезпечують широкий асортимент продукції, який
відповідає потребам споживачів. Частка імпорту на
ринку печива протягом січня-серпня 2020 р. становила
лише 3%.
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Експортний потенціал підприємств
кондитерської промисловості України є досить
потужним. Продукція українських виробників
представлена на ринках багатьох країнах світу.
Лідери українського ринку постійно потрапляють в
ТОП-100 кондитерських компаній світу. На
українському ринку кондитерських виробів якість
продукції зберігається на високому рівні, рівень
задає корпорація Roshen.

У січні-серпні 2020 року порівняно з
аналогічним періодом 2019 р. відзначено
невеликий спад виробництва, та все ж обсяги
експорт солодощів значно перевищують імпорт.
Популярність українських кондитерських товарів,
насамперед, обумовлена трьома наступними
чинниками:

▪ ціна – вітчизняна продукція зазвичай доступніша,
ніж імпортна;

▪ якість – українські компанії пропонують широку
лінійку продукції гарної якості;

▪ тренд «Made in Ukraine» – українці прагнуть
підтримати місцевих кондитерів.

Кондитерська промисловість в Україні є
конкурентоспроможною на внутрішньому та
зовнішньому ринках, продукція цієї галузі
відповідає європейським показникам якості.
Головними покупцями вітчизняних ласощів стали
Білорусія, Польща, Туреччина, Молдова, Казахстан
та інші.

Найбільшими виробниками печива в Україні
є Рошен, ТОВ "Грона", Конті, ТОВ "КФ "Ярич", Бісквіт-
Шоколад, ПП "Деліція".

Протягом усього досліджуваного періоду
2016-2020 рр. частка ТОВ "КФ "Ярич" зростає. При
цьому частка на ринку у першої четвірки компаній
також зростає окрім Бісквіт-Шоколад. Частка Конті,
ПРАТ "КФ "Лагода" і ПП "ВТК "Лукас" зменшується
протягом досліджуваного періоду.
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Продукція компанії

Печиво Марія ТМ «Ярич» – це
печиво поколінь, яке виробляється за
оригінальним рецептом вже більше
20 років. «Марія» є головним
брендом компанії з кращими
показниками продажу в Україні серед
усіх виробників.
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Печиво Petit Beurre (Петіт Бюр) ТМ «Ярич» —
це європейська якість, хрустка структура, м’який
вершковий смак та приємний аромат. Французьке
коріння та класична рецептура XIX ст. точно не
залишить нікого байдужим.
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Ніжне та хрустке затяжне дитяче печиво у
лінійці Kids ТМ «Ярич». Вироблені з борошна
вищого гатунку, без шкідливих домішок, барвників
чи підсилювачів смаку. Продукція Kids ідеально
підходить для перекусів та дитячих сніданків.
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Крекери ТМ «Ярич» — хрусткі, пікантні снеки - це найкращий перекус чи доповнення до страви. Натуральні
додатки, сіль чи зелень, сир та ароматні приправи створюють неперевершений смак.
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Крекери Party Time ТМ «Ярич» — це хрусткі, не жирні, маленькі
крекери, які добре підходять для гарної вечірки, посиденьок з друзями
чи пікніку. Молодіжний бренд Party Time від КФ Ярич вже має велику
армію прихильників.
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Slash (Слеш) ТМ «Ярич» — це батончик з унікальною рецептурою та
яскравим післясмаком, який формується за рахунок використання у складі
печива Petit Beurre ТМ Ярич, суміші натуральних ягід, горіхів та
цитрусових. Slash є новим брендом з молодіжною аудиторією. Він
калорійний, поживний та має помірну ціну – саме те, що потрібно молодій
людині у динамічному ритмі.
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Бісквітні торти Rozalini (Розаліні) ТМ «Ярич» — це традиційні рецепти перевірені часом.
Виготовляються по ДСТУ з високоякісних інгредієнтів українських та європейських постачальників.
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Private Label

Понад 10 років ми надаємо послугу
виробництва продукції під приватною торговою
маркою (Private Label).На теперішній час ТОВ КФ
"Ярич" працює з відомими світовими та
українськими торговими мережами серед яких:
Auchan; Biedronka (ТМ Bonitki); Carrefour (ТМ
Cookies Place); Eurocash (ТМ Dessimo); АТБ (ТМ
Своя Лінія) та інші.

Ми візьмемо на себе та вчасно виконаємо
зобов’язання відносно якісних характеристик,
смаку та поставки нашого печива та крекерів під
вашою торговою маркою. Це дозволить вам
зосередитися на розвитку власних торгових мереж
займаючись рітейлом.
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Головний інженер з охор. праці 1 
ос 

Радник генерального директора 
1 ос 

Начальник служби безпеки 1 ос 

Медична сестра  1 ос 

Лабораторія 7 ос

Начальник лабораторії 1 ос

Мікробіолог 1 ос

Лаборант – мікробіолог 1 ос

Технік-лаборант 4 ос

Директор з логістики 25 ос

Начальник служби 
логістики 1 ос

менеджер з 
логістики 1 ос

Начальник служби 
складської  

логістики 1 ос

старший 
комірник1 ос

Комірник 4 ос

Транспортувальни
к 2 ос

Вантажник 11 ос

Комплектувальни
к 2 ос

Водій 
навантажувача 2 

ос

Укладальник-
пакувальник 1 ос

Інженерна служба 49 ос

Директор технічний 1 ос

Заступник технічного директора 1 ос

Енергодільниця 19  ос
Ремонтно-механічна 

група 28 ос

Головний механік 1 ос

механік 1 ос

Налагоджувальник
устаткування у вир-ві
харч. продукції 24 ос

Слюсар – ремонтник 1 
ос

Головний енергетик 1 ос

енергетик 1 ос

Інженер-електронік 3 ос

Інженер АСУ 1 ос

електромеханік 1 ос

електромеханік 1 ос

Інженер з експ. споруд та 
устаткування 

водопровідного та 
каналізаційного 
господарства та 

котлонагляду  1 ос

Оператор очисних споруд 
2 ос

Оператор копальні 5 ос

Електромонтер з ремонту 
та обслуговування 

електроустаткув 5 ос

Цех з виробництва тортів 22 ос

Начальник дільниці 1 ос

Транспортувальник 1 ос

Машиніст збивальник машин 1 
ос

Кондитер 12 ос

Різальник харч. продук., 2 ос

Машиніст тістоміс. машин 1 ос

Рецептурник 2 ос

пекар 2 ос

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

водій авт. 
засобів 6 ос

гардеробник 5 
ос

двірник 5 ос

прибиральник вир. приміщень 
18 ос

будівельник і 
рем. споруд 1 

ос

старший 
менеджер 

господарськог
о відділу 1 ос

Господарськи
й відділ 36 ос

інспектор 
відділу кадрів 

1 ос

начальник 
відділу 

персоналу 1 
ос

Відділ 
персоналу 2 

ос

Інженер 1 ос

технолог 1 ос

Головний 
технолог 1 

ос

Виробничий 
відділ 3 ос

дизайнер 
графічний 1 

ос

Менеджер з 
маркетингу 

1 ос

Старший 
менеджер 
маркетингу 

1 ос

Директор з 
маркетингу 

1 ос

Відділ 
маркетингу 

4 ос

менеджер із 
збуту 13 ос

менеджер з 
питань 

регіонального 
розвитку  3 ос

Старший рег. 
менеджер 1 ос

Менеджер із 
збуту 8 ос

Старший 
менеджер 1 

ос

Директор з продажів 1 ос

Відділ збуту 27 ос

Бухгалтер 3 ос

Провідний 
бухгалтер 2 ос

Заступник гол. 
Бухгалтера 1 

ос

економіст з 
планування  

1 ос

економіст з 
фін. роботи 1 

ос 

Фінансова служба 11 ос (в т.ч. 
Директор фінансовий)

Гол. Бухгалтер 
1 ос

Бухгалтерія 7 
ос

Нач Планово-
економічного 

відділу 1 ос 

Планово-
економічний 

відділ 3 ос 

Менеджер із 
зовнішньоекономічної діяльності 

3 ос 

Директор ЗЕД 1 ос 

Відділ експорту 4 ос 

Відділ 
постачання 3 

ос

Начальник 
відділу 

постачання 1 
ос

Менеджер з 
постачання 2 

ос

Цех з виробництва 
печива 302 ос

Начальник дільниці 1 ос

Майстер зміни 4 ос

Майстер контрольний  4 
ос

Пекар 13 ос

Оператор головного 
пульта керув 4 ос 

Оформлювач готової 
продукції  8 ос

Оператор розфасов. –
пакувал. автомата 38 ос

Варник харч. сиров. та 
продукт  2 ос 

Машиніст тістоміс машин 
15 ос

Рецептурник 4 ос

Оператор лінії у виробн. 
Харч. продукції 4 ос 

Вальцювальник сиров. та 
напівфабрик 28 ос

Уклад-пакувальник 159 
ос

Ліфтер 2 ос

Транспортувальник 16 ос

Начальник відділу якості 1 ос

Відділ інформаційних 
технологій 1 ос

Начальник відділу ІТ 1 ос

Інженер метролог 1 ос

старший механік 1 ос

Організаційна структура Компанії 
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Результати діяльності

Діяльність ТОВ «КФ «Ярич» у 2020 році була
спрямована на утримання позицій у кондитерській
галузі України та розширення присутності на
вітчизняному та зарубіжних ринках. Незважаючи на
проблеми пов’язані з COVID-19 Компанія виконує
щорічні виробничі завдання і залишається
прибутковою (табл. 1).

Показник

2020 

рік, 

тис. 

грн.

2019 

рік, тис. 

грн.

Відхилення

тис. 

грн.
%

Чистий дохід від

реалізації продукції

(товарів, робіт, послуг)
542 

848
547 530 -4 682 -0,86

Валовий прибуток 180 

359
188 299 -7 940 -4,22

Прибуток від операційної

діяльності 22 981 39 546 -16 565 -41,89

Чистий прибуток
8 976 23 598 -14 622 -61,96

У 2020 році чистий дохід від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг) склав 542 848 тис.
грн., що на 0,86% менше, ніж у попередньому році.
Валовий прибуток компанії у звітному році склав 180
359 тис. грн., прибуток від операційної діяльності 22
981 тис. грн., а чистий прибуток 8 976 тис. грн.
Загалом, утримання обсягу продаж є важливим
досягненням компанії на тлі ускладнення
економічного становища у світі, внаслідок ситуації, що
сформувалася через пандемію коронавірусної
хвороби. Протягом 2020 року ТОВ «КФ Ярич»
регулярно сплачувала податки, забезпечувала
стабільність продажу та отримання прибутку.

Наприкінці 2020 року було затверджено
план на наступний рік. Це дає можливість компанії
ефективно розпочати наступний календарний рік і
закладає фундамент для продуктивної роботи та
виконання намічених власниками й керівництвом
підприємства виробничих і комерційних стратегічних
цілей.

Таблиця 1. Результати діяльності ТОВ «КФ «Ярич»  за 
2019-2020 роки
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Ліквідність та зобов’язання

Забезпечення фінансової стійкості,
ліквідності та платоспроможності – одне з головних
завдань менеджменту ТОВ «КФ «Ярич». Керівництво
компанії регулярно здійснює заходи щодо визначення
відповідності діяльності підприємства цільовим
параметрам розвитку й потенційним можливостям;
виявлення різного роду відхилень від норм,
диспропорцій, структурних деформацій; пошуку
можливостей виправлення несприятливих і ризикових
ситуацій; впливу на чинники, що обумовлюють зміну
рівня ліквідності та платоспроможності.

Станом на кінець 2020 року в структурі
активів ТОВ «КФ «Ярич» (табл. 2) переважали
середньоліквідні активи, частка яких склала 49,42% (у
2019 році – 59,54%). Частка даної групи активів
протягом року змінилася на -10,12% (переважно за
рахунок зміни дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи, послуги з 117 657 тис. грн.
у 2019 році, до 125 021 тис. грн. у 2020 році), однак,
обсяг високоліквідних активів дещо зріс (з 1,62% у
2019 році до 8,81% у 2020 році).

Порівняно з попереднім роком іншими
змінами у структурі активів були: зростання частки
важколіквідної групи активів з 20,41% до 26,90%
(переважно за рахунок зміни обсягів запасів у
Компанії з 31 594 тис. грн. у 2019 році, до 71 395 тис.
грн. у 2020 році), та зниження частки низьколіквідної
групи активів з 18,43% до 14,87% (за рахунок зміни
обсягів запасів у Компанії з 44 541 тис. грн. у 2019
році, до 41 283 тис. грн. у 2020 році).

Показник

Роки
Відхиленн

я

31.12.2020 31.12.2019

тис. 

грн.
%

сума, 

тис. 

грн.

частка

, %

сума, 

тис. 

грн.

частка

, %

Високоліквідні 

активи А1
24 450 8,81 3 919 1,62

20 

531
7,19

Середньоліквідні 

активи А2
137 185 49,42

143 

936
59,54

-6 

751

-

10,1

2

Низьколіквідні 

активи А3
41 283 14,87 44 541 18,43

-3 

258
-3,56

Важколіквідні

активи А4
74 669 26,90 49 339 20,41

25 

330
6,49

Баланс 277 587 100,00
241 

735
100,00

35 

852
0,00

Таблиця 2. Групування активів ТОВ «КФ «Ярич» за рівнем
ліквідності

Групування пасивів ТОВ «КФ «Ярич»  за 
терміновістю оплати (табл. 3) свідчить про те, що 
найбільшу частку – 43,38% посідають постійні пасиви 
(власний капітал). Значною є також частка термінових 
пасивів (28,26%). 
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Таблиця 3. Групування пасивів ТОВ «КФ «Ярич» за 
терміновістю оплати

Для визначення абсолютної ліквідності
балансу підприємства перевіримо, чи виконуються
одночасно такі умови:

А1 ≥ П1, А2 ≥ П2, А3 ≥ П3

Для показників балансу ТОВ «КФ «Ярич»
станом на 31.12.2020 року виконуються дві останні
умови, однак не виконується перша, станом на
31.12.2019 року виконувалася аналогічно лише друга та
третя умови, проте не виконувалися перша Основні зміни
порівняно з попереднім роком у структурі пасивів
підприємства стосувалися зростання власного капіталу з
80 330 тис. грн. станом на 31.12.2019 року до 120 419 тис.
грн. на 31.12.2020 року.

Показник

Роки Відхилення

31.12.2020 31.12.2019

тис. 

грн.
%сума, 

тис. грн.

частка, 

%

сума, 

тис. 

грн.

частка

, %

Термінові

пасиви П1
78 432 28,26 92 704 38,35

-14 

272

-

10,09

Короткостро

кові пасиви

П2

48 060 17,31 51 220 21,19 -3 160 -3,88

Довгостроко

ві пасиви П3
30 676 11,05 17 481 7,23 13 195 3,82

Постійні

пасиви П4
120 419 43,38 80 330 33,23 40 089 10,15

Баланс 277 587 100,00
241 

735
100,00 35 852 0,00

Також присутнім є впливове зниження
поточної кредиторської заборгованості за
довгостроковими зобов’язаннями (з 8 242 тис. грн. на
31.12.2019 року до 2 504 тис. грн. на 31.12.2020 року).
Суттєвих змін зазнала стаття Балансу «Інші поточні
зобов’язання», зниження протягом року з 23 150 тис.
грн. на 31.12.2019 року до 9 645 тис. грн. на 31.12.2020
року.

Аналіз ліквідності та платоспроможності
підприємства за допомогою системи відносних
показників вказує, що за рівнем загальної та
проміжної ліквідності показники ТОВ «КФ «Ярич» є
близькими до рекомендованих значень (табл. 4).

Показник

Роки
Відхиле

ння (+, -)31.12.20

20

31.12.20

19
Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності
0,19 0,03 0,16

Коефіцієнт швидкої 

ліквідності
1,3 1,0 0,3

Коефіцієнт поточної 

ліквідності
1,6 1,3 0,3

Коефіцієнт маневреності 

власних коштів
0,4 0,4 0,0

Коефіцієнт автономії 0,4 0,3 0,1

Таблиця 4. Відносні показники ліквідності та 
фінансової незалежності ТОВ «КФ «Ярич»
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Зокрема коефіцієнт абсолютної ліквідності, що
демонструє частку поточних зобов'язань компанії, яка
може бути погашена негайно за допомогою грошових
активів, станом на 31.12.2020 року становить 0,19 при
теоретичних оптимальних значеннях цього коефіцієнта
у діапазоні від 0,2 до 0,25, таке несуттєве відхилення
від даної граничної межі свідчить про те, що грошові
кошти справді ефективно використовуються
Компанією та немає загрози неможливості своєчасної
сплати при необхідності, так як показник наближений
до 0,2. або ж непомірної диспропорції залучених до
високоліквідних активів ресурсів Компанії.

Коефіцієнт швидкої ліквідності, що
розраховується як відношення оборотних активів за
мінусом запасів до величини поточних зобов’язань, на
кінець звітного року становив 1,3, нормальне значення
даного показника коливається в межах від 0,5 до 1,0 і
вище. З огляду на те, що значну частку оборотних
активів становить дебіторська заборгованість,
перевищення значення показника >1,0, є прийнятним.

Коефіцієнт поточної ліквідності, що показує
здатність підприємства покривати свої поточні
зобов’язання за рахунок оборотних активів, станом на
31.12.2020 року складає 1,6, рекомендоване значення
даного показника знаходиться у межах від 1,0 до 3,0.
Цей фінансовий показник свідчить про те, що в
компанії все добре з рівнем платоспроможності, так як
коефіцієнт вище нижньої граничної межі, також
компанія ефективно провадить свою політику щодо
оптимального використання активів, так як відсутнє
перевищення верхньої межі рекомендованого
діапазону. За даними коефіцієнту маневреності
власних коштів, на кінець 2020 рік частка власних

коштів, вкладених в оборотні активи Компанії
становить 0,4, що дозволяє забезпечувати достатню
гнучкість у використанні власного капіталу та свідчить
про здатність підтримувати рівень власного
оборотного капіталу та поповнювати оборотні кошти, в
разі потреби, за рахунок власних джерел, висока
залежність від позичкового капіталу відсутня.

Коефіцієнт автономії протягом 2020 року майже
не зазнав змін, відбулося зростання значення
показника на 0,1, він дещо нижчий оптимальних меж,
а саме >0,5, так як 31.12.2020 року він становив 0,4, що
відображає не повністю оптимальне використання
потенціалу компанії разом з частковим завищенням
рівня фінансових ризиків, однак, так як відхилення не
суттєве, вплив внаслідок нього мінімальний.

У цілому, протягом звітного року
спостерігалося зростання або збереження на тому ж
рівні усіх без винятків показників ліквідності та
фінансової стійкості порівняно з минулим роком.
Керівництво фінансової служби та бухгалтерія
підприємства контролюють рух грошових коштів,
знаходять можливості скорочення витрат,
забезпечують платоспроможність і здатність компанії
дотримуватися планів та взятих на себе зобов’язань.
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Екологічні аспекти

ТОВ «КФ «Ярич» у 2018 році провело
модернізацію очисних споруд, а у 2020 році здійснило
додаткові роботи по покращенню їх діяльності.
Компанія постійно здійснює контроль за роботою
очисних споруд. Постійно контролює якість стічних вод
проводячи їх забір для проведення лабораторних
досліджень. Згідно дозволу який виданий 18.01.2019
року №4622186201-7 на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами наше підприємство зобов’язане проводити
щорічно контроль концентрації забруднюючих речовин
на межі нормативної СЗЗ та перевірку ефективності
ГОУ а також контроль над викидами забруднюючих
речовин в атмосферне повітря від стаціонарних
джерел, розташованих на виробничому майданчику.
Усі дослідження виконуються кожного року
атестованою організацією ТзОВ «Ріал Плюс»
результати проведення замірів оформляються звітом.

Також Компанією планомірно здійснюється
проведення цілеспрямованих рекламних дій,
активізація маркетингової програми позиціонування
продукції як "екологічно чистої", яка містить корисні
поживні елементи.

Соціальні аспекти та кадрова
політика

Цінності та місія Компанії

Саме наша команда здатна створювати нові
креативні види продукції та оптимізовувати виробничі,
логістичні та маркетингові рішення. Узгоджені дії на
всьому ланцюзі дозволяють бути ефективними і
виробляти впізнавану продукцію, що продається на
внутрішньому і зовнішньому ринках.

Наша місія - робити життя щасливішим,
пропонуючи дорослим і дітям смачні, доступні та
корисні кондитерські вироби.

✓ Відповідальність – кожен співробітник відповідає за
результат.

✓ Відкритість та відвертість – конструктивно
взаємодіємо для досягнення цілей компанії.

✓ Інноваційність – відкриті до всього нового.
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Соціальна відповідальність

КФ Ярич є офіційним партнером
благочинної організації «Українська академія
лідерства». «Ми прагнемо, аби майбутні лідери
усвідомлювали свою приналежність до чогось
більшого, ніж інституції з кордонами, по-
справжньому відчували себе українцями. Так
вони будуть краще розуміти свою ролі у
формування сучасної України, плекаючи
традиції, які пов’язують сучасність та минуле», –
розповідає Ольга Колядюк, директор з
маркетингу.

Компанія Ярич вважає, що здоров’я та
щасливе дитинство є головною цінністю адже
діти це наше продовження і наше майбутнє.

З року в рік ми активно допомагаємо
сиротинцям, дитбудинкам та іншим
громадським організаціям. Щасливі з того, що
маємо змогу допомагати і дарувати радість і
тепло.

Якість продукції та її сертифікація

Сертифіковані продукти харчування дають
впевненість покупцям в їх безпечності, високій якості і
дотриманні норм і стандартів виготовлення та
зберігання.Продукція ТМ Yarych щорічно проходить
сертифікацію та отримує необхідний позитивний відгук
спочатку у експертів, потім у покупців завдяки чому має
високі показники продажу.

Halal Global Certification Centre. Взаємна повага до
культури, традицій і релігії споживачів нашої продукції
лежить в основі всієї нашої діяльності. Ми розуміємо
наскільки це важливо, тому отримали сертифікат Halal,
який є підтвердженням відповідності продукції
ісламським нормам.Щорічно компанія Ярич проходить
сертифікацію IFS Food Safety для підтвердження на
відповідність загальноприйнятим міжнародним
стандартам якості та безпечності продукції та процесів
компанії. Також це дозволяє всьому персоналу фабрики
регулярно проходити навчання за стандартами IFS Food та
отримувати відповідний сертифікат, який засвідчує
підвищення власного професійного рівня.

✓ підтверджуємо прозорість процесу харчового ланцюга –
від виробництва до споживача;

✓ підтверджуємо ефективність сформованих виробничих
процесів;

✓ підтверджуємо контроль рівня якості продукції та
підвищуємо вихід придатної до споживання продукції;
зниження ризику випуску невідповідного товару;

✓ підтверджуємо зменшення відходів виробництва
економне використання ресурсів.
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Участь у виставках:

Компанія «Ярич» на постійній основі з 2010 року
бере участь у найбільших міжнародних виставках серед
яких:

✓ ISM (Кельн, Німеччина). Саме тут формуються
найважливіші тренди та інновації сезону. Цей форум
привертає увагу більш ніж 1750 постачальників із 76
країн світу.

✓ Anuga (Кельн, Німеччина). Це одна з найбільш старих
і авторитетних виставок яка має 100-річну історію.
Вона має широку кількість представників як
кондитерського виробництва, так і галузі напоїв.

✓ PLMA (Амстердам, Нідерланди). Форум присвячений
приватним торговим маркам і брендингу. Цей захід
об'єднує виробників, імпортерів, експортерів,
оптових та роздрібних продавців і інших фахівців.
Щорічно в ньому беруть участь понад 14 000
відвідувачів і понад 2500 експонатів.

✓ SIAL (Торонто, Канада). Авторитетна міжнародна
виставка, яка присвячена демонстрації всіх етапів
виробництва натуральних продуктів і товарів для
різноманітних видів людської діяльності. Тут
дискутують відносно сировини, технологій,
обговорюють недоліки та переваги готової продукції,
технології маркетингу, позиціонування на сучасному
ринку.

✓ Yummex Middle East (Дубаї, ОАЕ). Дубай, це
ідеальний майданчик на якому учасникам
створюють умови для діалогу між європейськими
виробниками і покупцями з країн Близького Сходу.
Завдяки цьому вдається дійти до компромісів і

згладити серйозні відмінності в культурі та методах
ведення бізнесу. До того ж в ОАЕ один з найбільших
світових рівнів споживання шоколадних виробів на
душу населення.

✓ FHC China (Китай). Провідний світовий форум який
об’єднує виробників продуктів харчування та напоїв
з 48 країн світу, які щорічно представляють понад
3500 експонатів. Ця виставка дає змогу
міжнародним компаніям представити себе і свою
продукцію на ринку Китая, який безперервно
розвивається на базі зростання економіки країни та
споживчої бази середнього класу.

Це дає змогу бути у тренді сучасного стану
технологій і обладнання, оцінити свій рівень у
порівнянні з конкурентами, знайти нових партнерів та
ринки збуту, поділитись власним поглядом та отримати
новий досвід для подальшого розвитку. Ми завжди
відкриті до пропозицій у дусі win-win.
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Ризики

Виробничі ризики, включаючи ризик неповного
завантаження виробничих потужностей

Ризик неповного завантаження виробничих
потужностей полягає в тому, що виробник не може
врахувати частину фіксованих витрат у вартості
реалізації продукції, коли ціна на таку продукцію
формувалась, виходячи із очікування вищого
завантаження виробничих потужностей.

Контрактом встановлено, що фактична кількість
товару, який підлягає поставці за кожною партією,
визначається сторонами у Специфікації. Таким чином,
ТОВ "КФ "Ярич" може спланувати обсяги виробництва
стосовно предмету Контрольованої операції, а
виробничі ризики, при цьому, є незначними. Окрім
того, Підприємство має ділові зв'язки та підписані
контракти з іншими торгівельними підприємствами та
споживачами, завдяки чому виробничі потужності
майже постійно завантажені на повний обсяг.

Підприємницькі (комерційні) ризики.
Підприємницькі (комерційні) ризики пов’язані із
здійсненням маркетингової політики та стратегічного
управління, які внаслідок допущених прорахунків
можуть не призвести до бажаних економічних
результатів.

Ринкові ризики (зміна ринкових цін на придбану
продукцію внаслідок зміни кон'юнктури ринку). Ринкові
ризики пов’язані з тим, що компанія не зможе продати
товари або послуги за цінами, які дозволять отримати
прибуток, або продати взагалі. Такий ризик може
виникнути в результаті зміни кон'юнктури ринку.

Ризик знецінення товарних запасів. Ризик
знецінення товарних запасів полягає в тому, що
компанія, яка володіє запасами, може понести збитки у

зв’язку із моральним знеціненням таких запасів, для
Компанії є незначним.

Ризик втрати майна чи майнових прав. Ризик
втрати майна чи майнових прав полягає в тому, що
компанія, яка володіє запасами, може понести збитки
внаслідок їх псування, знищення або крадіжки,
обмеження прав власності на такі запаси на підставі
рішень контролюючих органів або суду.

Кредитний ризик (включаючи ризик несплати
коштів за переданий товар). Кредитний ризик полягає
в тому, що продавець відвантажує товар, а покупець не
сплачує його вартість.

Валютний ризик (зміна офіційного курсу гривні
до іноземної валюти). Найактуальнішим валютним
ризиком є економічний ризик, пов’язаний з тим, що
коливання обмінного курсу можуть вплинути на
економічні умови та бізнес в цілому.

Ризик відсутності результатів проведення
діяльності з дослідження та розробки. Цей ризик
полягає в тому, що компанія інвестує в дослідження та
розробку, але не отримує очікуваних результатів від їх
здійснення. Цей ризик є характерним для виробників.

Ризики з боку попиту . Цей ризик полягає в тому,
що компанія не може забезпечити достатнього
постачання, щоб задовольнити попит серед покупців. З
іншого боку, ризик з боку попиту може означати
зниження рівня споживчого попиту на продукцію.

Також у Компанії присутні ризики транспортні та
відповідальності за якість продукції. Однак, ТОВ «КФ
«Ярич», планомірно застосовує низку заходів для
ліквідації та мінімізації ризиків, що присутні під час
здійснення господарської діяльності, тому темпи
сталого розвитку та безперервності діяльності є
забезпеченими у Компанії.
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Дослідження та інновації

Компанією здійснюється проведення
досліджень, направлених на вивчення попиту по
кожному виду продукції, та проведення на підставі
отриманих даних більш цілеспрямованої організації
роботи по формуванню та стимулюванню попиту.

Наші маркетологи постійно здійснюють
моніторинг та аналіз ринків України та Євросоюзу і
США на предмет зацікавленості у нових видах
продукції. Особливо багато інформації вони
отримують під час відвідання виставок. Постійно
проводяться випробовування різних новинок. Але
процес від моменту їх розробки , проведення
випробувань та до моменту запуску у виробництво є
досить тривалим, тому інноваційні новинки в плані
запровадження їх в технологічному процесі у звітному
році наразі відсутні, однак, у Компанії існують певні
амбітні плани роботизації фасування печива, які
надіємося будуть реалізовані у майбутньому.

Фінансові інвестиції

Компанія ТОВ «КФ «Ярич» отримала позику від

нерезидента-засновника в розмірі 1 млн доларів на

поповнення обігових коштів та придбання нового

обладнання. У 2020 році Ярич частково модернізувало

виробництво з метою отримання можливості випуску

більш різноманітних видів печива та збільшення свої

потужностей.

Перспективи розвитку

Компанія планує збільшувати частку експорту в

загальному об’ємі продажів. Для цього відділ ЗЕД активно

працює в напрямку напрацювання бази нових клієнтів,

просування своєї продукції на платформах формату B2B. У

2021 році підприємство планує активно розширити свій

ринок збуту на території України ,особливо в Східних

областях. Також у планах розширення виробничих

потужностей та їх модернізація шляхом встановлення

нового сучасного обладнання.



Офіс у Києві 
(Комерційний відділ):

вул. Довнар-
Запольського 7а, офіс 

410,

м. Київ, Україна, 04116

info@yarych.com

Головний офіс та виробничі 
потужності:

ТОВ «КФ «Ярич»

вул. Заводська, 1, с. Старий 
Яричів,

Кам’янка-Бузький р-н, 
Львівська обл., Україна 

80463.

Тел.:+38 032 226 77 17

info@yarych.com

www.yarych.com

Контактна інформація 

Представництво в 
Польщі:

«Yarych Import 
Export» LLC

38 Lwowska Street, 
Katowice, 40-389, 

Poland

yarych.eu@gmail.com
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