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Вступне слово керівника

Connecting the dots

Ми

завжди

перебуваємо

між

проблемами і можливостями.
Відмінність успішного бізнесу від
неуспішного в тому, що він вміє
знаходити можливості для розвитку
навіть
вміє

у

найскладнішій

адаптуватися,

ситуації,

розвиватися,

не боїться змін. Те, що сьогодні
Олександр Почкун
Генеральний директор
та співзасновник
Baker Tilly в Україні

становить проблему, завтра стане
можливістю, якщо знайти рішення.
Криза — це обмеження зовнішнього
ресурсу. У кризу компанії складно

випробувань

—

це

час

самоаналізу, пошуку резервів, ідей
та можливостей, про які ви раніше
не здогадувались. Адже коли бізнес
працює, як злагоджений механізм,
ніхто не шукає можливостей для
самовдосконалення. Навіщо, якщо
все і так добре? Клієнти є, гроші
— також. Але настає момент, коли
доводиться змінюватися — старі
підходи більше не працюють.
Де ж шукати можливості?

розвиватися, знаходити нові ринки

Найкраще це пояснив Стів Джобс:

збуту, джерела фінансування, оскільки

“Connect

зовнішні

незначні

ресурси

зменшуються.

the

dots”.

розрізнені

Поєднуючи
події

в

Саме час згадати про внутрішній

минулому — успіхи, хоча частіше

ресурс — знайти приховані резерви

невдачі — можна знаходити точки

компанії.

Якщо

опори

обмежені,

то

зовнішні
ніщо

не

ресурси
обмежує

пошук внутрішніх ресурсів, рух до
самовдосконалення.
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Час

і

майбутнє.

вибудовувати

місток

у

Ми, аудитори і консультанти, бачимо
в мінливому економічному просторі
багато можливостей: додана вартість,
стійкий розвиток, новітні технології.
У цьому звіті ми розповідаємо
про наших клієнтів і про те, як у
проблемах вони знайшли можливості,
створили

точки

зростання

і

забезпечили стійкий розвиток бізнесу.
Нинішня

криза

адаптуватися,

змушує

бути

компанії

гнучкішими

і

виробляти стійку бізнес-модель. Ті,
хто пристосується і зуміє з’єднати
точки сьогодні, будуть домінувати
завтра.

“You can’t
connect
the dots
looking
forward;
you can only
connect them
looking
backwards.
So you have
to trust that
the dots will
somehow
connect in
your future.”
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Основні показники
економіки України
Структура експорту товарів 2015
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Промисловість

Будівництво

Виклики економіки України
Частка готової продукції в
українському експорті
менше 40%.
Baker Tilly. Річний звіт 2015

Більше половини витрат українця
припадає на продукти харчування.

Скорочення споживчих витрат,
а отже і споживчого попиту, в
2015 році в порівняно з 2011 роком
становило 26%.

ивчі

витрати

млрд

гривень

82,3
78,1
65,2

911

47,6

838
52%
Продукти
харчування

670

16%
Послуги
11%
Комунальні
послуги
9%
Непродовольчі товари

2012

8%
Алкоголь,
сигарети

2013
2014

3%
Інше

2014
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2015

2016*
* Прогноз

Професійна, наукова
та технічна діяльність

Інші види діяльності
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Оптова та роздрібна торгівля;
ремонт автотранспортних
засобів і мотоциклів

7

тво

млрд доларів США

19
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Загальний експорт України

Державне управління та оборона;
обов'язкове соціальне страхування

Залежність України від сировини
як основного експортного товару
може стати фатальною в умовах
постійного падіння цін на неї.

Транспорт, складське господарство,
поштова та кур’єрська діяльність

Найбільше капітальних інвестицій
в Україні здійснюється в
промисловість.

2015
2014
2013
2012

Незмінно низький рівень
фінансування науковотехнологічних розробок.
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Бізнес-кейс

Перспектива аутсорсингу
Як компанія Caparol підвищила конкурентоспроможність
та ефективність.

Рутинні завдання з обліку ПДВ відволікали цінний людський ресурс, заважали
розвитку та стримували зростання. Взявши облік ПДВ на аутсорсинг,
Baker Tilly оптимізувала роботу бухгалтерської служби та перейняла на себе
частину ризиків.

Виклики
Крок
Результат

Рутина

Відкладені завдання

Бухгалтерській службі доводилося
виконувати
70-100 однотипних операцій
на день, також здійснювати
комунікації із покупцями
і постачальниками щодо
документообігу, проводити звірки
за залишкам великих мереж.

Низка довгострокових завдань,
пов’язаних із розвитком і
підвищенням ефективності, що
вимагали участі бухгалтерської
служби, відкладалася через
велику кількість поточних
операційних завдань.
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Ризик втратити
конкурентоспроможність
Якщо головний бухгалтер або
фінансовий директор витрачають
свій час на адміністрування ПДВ,
то в перерахунку на реальні гроші
виходять великі альтернативні
видатки, які перетворюються
на упущені можливості і ризик
втратити конкурентоспроможність.

Аутсорсинг обліку ПДВ
Виписка податкових зобов’язань, виписка додатку №2 до
податкової накладної, реєстрація податкових накладних
та розрахунків коригування, отримання і відображення
податкового кредиту, відстеження надходження кредиту
від постачальників, формування та перевірка декларації
з ПДВ, подача декларації до податкових органів.

Оптимізація роботи бухгалтерської служби

Оптимізація подачі документів

Трансформація бухгалтерської служби

Звільнилися співробітники для більш
важливих завдань, зникла необхідність
у підборі і навчанні нового персоналу,
спростилося адміністрування, відбувся
поділ відповідальності — частину ризиків
взяла на себе Baker Tilly.

Процес переходу на аутсорсинг збігся зі
змінами в порядку обліку і адміністрування
ПДВ, зокрема електронною реєстрацією
накладних. У клієнта не було потреби
управляти змінами — всі питання, пов’язані
зі змінами та вивченням нового порядку,
взяла на себе Baker Tilly.

Після передачі обліку ПДВ на аутсорсинг
бухгалтерська служба розпочала
трансформацію в сторону управлінського
обліку, з’явилась можливість приділяти
увагу економіці компанії.
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Агробізнес України
Експорт товарів

Джерела фінансування
млн доларів США

у відсотках

Фінансова підтримка із ДБУ шляхом
здешевлення кредитів

300

41,5%

115,5

Комерційні кредити

114,7

Фінансова підтримка з місцевих бюджетів

71,7

Спрямовано Аграрному фонду

59,5%

АПК

Кредити фермерським господарствам

25,6

Інші галузі

Земельний банк
млн гектарів

8,5

8,2

5,6

3,9
0,5

Середні підприємства

У володінні приватних осіб

Агрохолдинги

Фермерські господарства

Державні підприємства

Структура розподілу землі між ТОП-100 агрохолдингів України
67%

19%

10%

3%

1%

менше 50 тис. га

50 - 100 тис. га

100 - 300 тис. га

300 - 500 тис. га

більше 500 тис. га

Виклики агробізнесу України
Лише 1/3 сільськогосподарської
продукції спрямовується на
подальшу переробку.
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Відповідність міжнародним
вимогам та стандартам потребує
часто непосильних витрат та
тривалого часу.

Для аграріїв в Україні відносно
доступними є лише кредити
та аграрні розписки в деяких
областях.

Структура експорту АПК

Напрями реалізації
сільськогосподарської продукції

млрд доларів США

млрд доларів США
9 879

Іншим суб’єктам господарювання

85,6

Переробним підприємствам

10,6

4 536

Сировина

На ринку, через власні магазини,
кіоски, палатки

2,5

Пайовикам в рахунок орендної плати
за землю та майнових паїв (часток)

1,1

Населенню в рахунок оплати праці

Готова продукція

0,01

Агрокліматичне районування
Підзона достатнього
зволоження грунту

Волога помірно
тепла зона

Недостатньо волога
тепла зона

Посушлива дуже
тепла зона

Донецький недостатньо
вологий дуже теплий
район

Карпатський район
вертикальної кліматичної
поясності

Передгірний Кримський
посушливий дуже теплий
район із м’якою зимою

Закарпатський вологий
теплий район із м’якою
зимою
Прикарпатський
вологий теплий район

Відсутність практики об’єднання
малих підприємств в кооперативи.

Дуже посушлива помірно
спекотна зона із теплою зимою

60% території України — зона
ризикового землеробства.

Кримський район
вертикальної
кліматичної поясності

Основа агропромислового експорту
України — сировина.
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Продуманий ланцюжок
доданої вартості
Завдяки довгостроковій стратегії «Нива Переяславщини»
досягає прибутковості та сталого розвитку.

Стратегічне планування та побудова вертикально інтегрованої структури
допомогли групі компаній «Нива Переяславщини» працювати із прибутком
навіть у складний для українського тваринництва час.

Виклики
Кроки
Результат

Ціна м’яса

Купівельна спроможність

АЧС

Відсутність держпідтримки

Ціна найнижча за останні
10 років — $1,20 за кілограм
живої ваги.

Через зниження купівельної
спроможності населення
виробництво свинини в Україні
у 2015 році скоротилось на
7,4% у порівнянні із 2014
роком. Українці віддають
перевагу дешевшому м’ясу
птиці.

У регіоні, де знаходяться
свинокомплекси
групи компаній “Нива
Переяславщини”, в 2015 році
проводилась депопуляція
диких кабанів через загрозу
поширення африканської чуми
свиней.

У всіх країнах-сусідах України
існує державна підтримка
галузі. Українські компанії
вимушені покладатись на
власні сили або на підтримку
міжнародних інституцій.
До того ж, із 2016 року
група компаній «Нива
Переяславщини» змушена
сплачувати ПДВ.

Baker Tilly. Річний звіт 2015

Довгострокова стратегія
Якісний продукт — свинина,
вирощена на натуральних кормах
без антибіотиків і гормонів.
Виробництво комбікорму —
зерно, вирощене на полях групи
компаній «Нива Переяславщини»,
переробляється на власному
комбікормовому заводі.

Вертикальна інтеграція
22 тис. га полів — у 2015 році
вирощено зернових для 77 тис.
тонн комбікорму та додатково
реалізовано 55 тис. тонн
кукурудзи на експорт.
Сучасне виробництво і мережа
збуту — 9 свинокомплексів,
м’ясопереробка та власна
торговельна мережа під
ТМ «П’ятачок».
Власний будівельний підрозділ
— прискорює будівництво та
знижує вартість будівництва
свинокомплексів у 2 рази.

Ефективність
Висока урожайність —
здешевлення кормів.
Власні корми — коливання
цін на корми не впливає на
прибутковість.
Кращі породи свиней —
Ландрас, Йоркшир та Дюрок
данської генетики, що дає
можливість збільшити дохід від
реалізації.

Сталий розвиток
Біокотельні на твердому
паливі — соломі — ними оснащені
всі об’єкти, потужність кожної —
800 кВт.
Очисні споруди — відбувається
біологічна очистка стічних вод, що
дозволяє скидати їх в річку.

Вища продуктивність
свиноматки — 32-35 поросят на
рік, у той час як у середньому
по галузі — 19, а в Данії — 28.

Економія коштів

Відомий виробник

Кредити

Завдяки опалюванню твердим
паливом «Нива Переяславщини»
повністю відмовилась від
споживання природного газу.
Достатню кількість соломи
забезпечують власні поля.

У 2013 році «Нива
Отримано кредити від ЄБРР та
Переяславщини» стала основним IFC, що свідчить про фінансову
постачальником свіжого м’яса
стійкість групи компаній.
у супермаркети м. Києва та
Київської області.

Можливості
Збільшення ринку свинини
Майже половина українського
ринку свинини — це свині,
вирощені в домогосподарствах.
Але споживчі смаки змінюються.
Сільське населення поступово
переїжджає у міста та
відмовляється від вирощування
домашніх свиней, надає
перевагу купівлі якісного м’яса
в супермаркетах. Це дає змогу
підприємствам-виробникам
поступово збільшувати частку на
ринку свинини.
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Роздрібна торгівля України
Кількість об’єктів роздрібної торгівлі

15 800

38 700

кіоск

8 000

11 000

ресторан

6 200

20 600

магазин

731

ринок

2006

2 890

2014

Залишилося в 2015 році

За період з 2006 до 2014 року кількість об’єктів роздрібної торгівлі скоротилися на 30%

E-commerce в Україні
млрд доларів США
27,3%

Їжа, товари
для дому, меблі

12,3%
Білети
(авіа)

46,8%

Електроніка
та побутова
техніка

8,2%

Одяг
та взуття

1,9%

Товари
для авто

1,6

2

1,6

1,1

1,4

1,8

2,3

2012

2013

2014

2015

2016*

2017*

2018*

1,7%

Косметика
та парфюмерія

0,6%

Товари
для дітей

0,6%
Книги

0,6%
Події

* Прогноз

Виклики роздрібної торгівлі України

Обсяг роздрібної торгівлі зростає
пропорційно вартості долара.
Baker Tilly. Річний звіт 2015

Ринок інтернет-торгівлі в Україні
розвивається, але повільно.

ноз

Роздрібний товарооборот підприємств, що здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі
тис гривень
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Зв’язок між курсом гривні та обсягом роздрібного товарооборота
Обсяг роздрібного
товарообороту, млн грн
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Вартість долара
відносно гривні, грн
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Обсяг роздрібної торгівлі має тісну
залежність від курсу української гривні.
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З 2006 року кількість об’єктів
роздрібної торгівлі скоротилася
на 32%.
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Роздрібний товарооборот на
42% складається з продуктів
харчування.
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7 кроків до розвитку
Компанія MTI використовує інновації та жорстке
планування для збереження прибутковості у складний час.

Через падіння гривні ринок взуття скоротився вдвічі. МТІ навчилась працювати
в умовах меншої маржі, застосовує тактичне планування із жорстким
контролем бюджету та інвестує в нові напрямки. У 2015 році компанія відкрила
27 ювелірних магазинів та 15 магазинів електроніки.

Виклики
Кроки
Результат

Падіння гривні

Падіння попиту

Зростання оренди

Транскордонная конкуренція

Головним напрямком MTI
залишається торгівля взуттям
через мережу Intertop. Цей
бізнес залежить від курсу
гривні, адже взуття —
імпортний товар. Проблема в
тому, що навіть продаж усієї
партії часто не компенсує
витрати.

Покупці зі скромним бюджетом
економлять на взутті,
купуючи його на ринках
або в інтернеті. Мережу
найдешевших магазинів MTI —
Plato — доведеться закрити
через спад продажів. А ось
клієнти дорогих магазинів
продовжують купувати взуття,
хоча і рідше.

Ціна оренди зросла услід за
доларом.

Минулого року українці
отримали 30 мільйонів посилок
з-за кордону. У компаній на
кшталт Amazon, eBay або
AliBaba ширший асортимент,
та й податків вони не платять,
адже формально в Україні не
працюють. За рахунок цього
зарубіжні інтернет-магазини
отримують перевагу над
українськими ретейлерами і
витісняють їх з ринку.

Baker Tilly. Річний звіт 2015

Зазвичай орендодавці
прив’язують свої ціни до курсу
долара.
MTI близько півроку
погоджував нові ціни та
знижки.

Франчайзинг
На умовах
франчайзингу
відкрито мережу
із 27 ювелірних
магазинів
PANDORA

Бренд Braska

Тактичні плани

Нові магазини

Розвиток інновацій Зменшення маржі Відсутність бар’єрів

Він зменшує
залежність від
інших брендів,
адже MTI
самостійно
визначає
асортимент,
обсяг замовлення
і регулює
виробництво.

MTI закриває
збиткові проекти
і більш жорстко
контролює
бюджет. А замість
річних планів
працюють за
квартальними,
адже ситуація в
країні постійно
змінюється.

У 2015 році
відкрито
15 монобрендових
магазинів
електроніки
Samsung і Lenovo.
Техніку імпортують
виробники, тому
MTI не витрачає
валюту на її
закупівлю.

Працівник, який
запропонував
інноваційні кроки,
наприклад
для збільшення
продажів чи
спрощення
логістики та
його ідея
спрацювала —
отримує премію.

Підвищення
цін згідно з
новим курсом
гривні залишить
магазини без
клієнтів. Тому
керівництво
вирішило
пожертвувати
частиною доходу,
але зберегти
клієнтів.

Топ-менеджмент
MTI регулярно
запрошує на обід
співробітників
та менеджерів
проектів — для
обміну думками.
Побажання
співробітників
завжди перед
очима у
директора — на
стікерах, що
приклеєні на
дверях його
кабінету. А щорічна
конференція
перетворилася
на мотиваційний
семінар.

Диверсифікація

E-commerce

Законодавча ініціатива

Прозорість

MTI інвестує в інші індустрії.
Компанія SI BIS, що входить
до групи, працює у сфері
системної інтеграції, в тому
числі із хмарними рішеннями і
електронним документообігом.

За даними групи, обсяги
онлайн-торгівлі в Україні
ростуть, якщо рахувати в
гривнях. За рахунок сайту
ретейлер планує конкурувати з
інтернет-магазинами.

MTI виступила з ініціативою
розробки закону, що регулює
роботу зарубіжних інтернетмагазинів в Україні.

Для перевірки роботи
підприємства і допомоги у
сплаті податків MTI з 2009 року
співпрацює з аудиторською
компанією Baker Tilly.
Аудитори також допомагають
слідкувати за звітністю, адже
вся група MTI працює тільки
офіційно.

В Європі, наприклад, на
посилку вартістю понад
12 євро нараховується мито.

Співпраця з аудиторами
Baker Tilly підвищує довіру до
бізнесу і його надійність.
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Фармацевтика України
Лідери імпорту та експорту лікарських засобів в Україну
тисяч доларів США

Динаміка виручки від реалізації «аптечної корзини»

Країна-експортер

2015 рік по відносно до 2014

+0,1%

57 922

Італія

+0,1%

58 305,3

Австрія
Франція

+0,1%

106 711,1
317 743,5

+0,3%

+0,1%

+1,7%
м. Київ

+0,5%

92 266,5

Індія

+0,1%

+0,1%

+0,3%

+0,4%

+0,2%

+0,9%
+1%

+0,1%

+1%
+0,2%

+0,2%
Німеччина
467 662,3

+1,3%

+0

+0,1%
+0,6%

Інші

- 5,7

Старіння нації
млн осіб
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вік 60 і більше
років
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віком 0-14 років
7 500
6 000
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2015

Виклики фармацевтики України

Україна імпортує фармацевтичної
продукції на 1,4 млрд доларів США.
Baker Tilly. Річний звіт 2015

Середньостатистична аптечний
кошик коштує 39 гривень.

ТОП-5 дистриб’юторів

и»

Країна-імпортер

БаДМ

+0,1%

0,9%

+1,2%

- 1%

+1%

- 4,1%

+0,3%

9 482,9

Молдова

14 932,3

Білорусь

19 590,1

Росія

19 978,6

Казахстан

37 417,7

Оптима-Фарм

Вента

Узбекистан

+0,6%
39 033,6

Фрам КО

Інші

- 5,7%

Фармпланета

Обсяги реалізації лікарських засобів
млрд грн

млрд упаковок
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0,75
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Виручка від продажів
фармацевтичних перепаратів
зростає напротивагу кількості.
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0
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З 1995 року в Україні утримується
тенденція старіння нації.
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Сталий розвиток в Україні та світі
Цілі сталого розвитку

Відповідальне
споживання
та виробництво

Чиста вода
та санітарія

Питна вода становить менше
3% світових водних ресурсів,
з яких 2,5% припадає на
льодовики Антарктики, Арктики
і гірських районів.

1,8 млрд людей у всьому
світі користується забрудненою
фекаліями питною водою.

У всьому світі число дітей
шкільного віку, які не відвідують
школу все ще складає 57 млн.

У 46 країнах на частку жінок
сьогодні припадає понад 30
відсотків місць у парламенті.

Понад 80% стічних вод,
що утворюються в результаті
діяльності людини, скидаються
в річки або моря без будь-якого
очищення.

50% дітей молодшого
шкільного віку, які не відвідують
школу, проживають в районах,
які постраждали в результаті
конфлікту.

Майже дві третини країн в
регіонах, що розвиваються,
досягли гендерного балансу в
початковій освіті.

Щодня близько 1000 дітей
помирають від діарейних
захворювань, викликаних
проблемами в сфері
водопостачання та санітарії.

103 млн молодих людей
у всьому світі не володіють
базовою грамотністю.

Щорічно утворюється 3 млрд
тонн харчових відходів, в той же
час 1 млрд людей страждає від
недоїдання і ще 1 млрд голодує.

70% поверхневих
вод України вже не є
джерелами безпечної
питної води
Ліквідація голоду
Близько 795 млн людей у
світі недоїдають.
Якби жінки-фермери мали
рівний із чоловіками доступ
до ресурсів, число тих, що
голодують, у світі скоротилося б
до 150 млн.
Кожна 4 дитина в світі має
низький для свого віку зріст.
Недоїдання є причиною 45%
смертей серед дітей у віці до
п’яти років.

Енергія
Кожна п’ята людина в
усьому світі не має доступу до
електроенергії.
Близько 3 млрд людей
залежать від деревини
або рослинних залишків,
які використовуються для
приготування їжі та опалення.
На енергетику припадає
близько 60% від загального
обсягу глобальних викидів
парникових газів.

Якість освіти

Гендерна нерівність

9,4% - частка жінок у
Верховній Раді України

46% української молоді
здобуває вищу освіту

Партнерство

Морські екосистеми
Від біорізноманіття морських
і прибережних районів залежить
життєдіяльність понад 3 млрд
людей.

У 2014 році обсяг офіційної
допомоги з метою розвитку
досяг рівня у 135,2 млрд дол.
США.

2,6 млрд людей повністю
залежать від океанів як
основних джерел білка.

За останні 4 роки майже
вдвічі зросла чисельність
користувачів інтернету в
Африці.

До 40 % світових океанів
вважаються «сильно
потерпілими» в результаті
діяльності людини.

Понад 4 млрд осіб не
користуються інтернетом.

Утворення та утилізація відходів в Україні
тисяч тонн
Утворення

447,6

450,7

448,1

354,8

312,3

153,6

143,4

147,1

109,1

92,5
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Утилізація

2014
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Виклики сталого розвитку України
Застарілість технічного стану
житлових та офісних приміщень.
Baker Tilly. Річний звіт 2015

Низький рівень освіченості
у сфері та відсутність
зацікавленості серед усіх верств.

Гідна робота та
економічний ріст

Здоров’я
та благополуччя

Ліквідація
бідності

Кількість безробітних у світі
збільшилася з 170 млн у
2007 році майже до 202 млн
в 2012 році.

Кількість смертей серед дітей
у віці до п’яти років зменшилася
з близько 12,7 мільйона до 6,3
мільйона на рік.

Щодня в 2014 році 42 тисячі
осіб були змушені залишати
свої будинки в пошуках захисту
внаслідок конфлікту.

За період з 1990 до 2010
роки нерівність в рівні доходів
у країнах, що розвиваються,
зросла на 11 відсотків.

У період з 2016 до 2030 року
для нових учасників світового
ринку праці потрібно 470 млн
робочих місць.

В 2013 році налічувалося 35
мільйонів осіб, що живуть із ВІЛ.

836 млн чоловік все ще
живуть у крайній бідноті.

У регіонах, що розвиваються,
лише половині жінок надається
допомога в рекомендованому
обсязі.

Кожна 5 людина в країнах,
що розвиваються, живе на суму
менше 1,25 дол/день.

Після певної межі нерівність
завдає шкоди зростанню і
зусиллям щодо скорочення
рівня бідності.

40% дорослого
населення України
(включаючи жінок
репродуктивного віку) має
принаймні одну хронічну
хворобу

Мир, правосуддя та
ефективні інститути

Міста та
населені пункти
Сьогодні в нетрях живе
828 млн людей.
Сьогодні половина
людства — 3,5 млрд людей —
живуть у містах.
Загальна площа міст
світу складає всього лише
3% суходолу Землі, проте
на них припадає 60-80%
споживання енергії і 75%
викидів вуглекислого газу.

Зменшення
нерівності

24,5% населення
України знаходяться за
національною межею
бідності

Збереження
екосистеми суші

Корупція, хабарництво,
розкрадання і ухилення від
сплати податків обходяться
країнам, що розвиваються,
приблизно в 1,26 трлн. дол.
США.

У лісах мешкає понад 80 %
наземних видів тварин, рослин
і комах.

У 2011 році 28,5 млн дітей
змушені покинути початкову
школу в країнах, що були
зачеплені конфліктом.

Зміна клімату
Зростання температури
океанів і зменшення кількості
снігу і льоду призвели до
підвищення рівня моря. У
період з 1901 до 2010 року
середньосвітовий рівень моря
піднявся на 19 см у зв’язку зі
збільшенням кількості води
в океанах, що викликано
загальним потеплінням і
таненням льодовиків.

Індустріалізація,
інновації та
інфраструктура

Через посуху і пустелювання
щороку втрачається 12
мільйонів гектарів землі.

1-1,5 млн людей не
мають доступу до надійного
телефонного зв’язку.

З понад 80 тисяч видів
дерев вивчено з точки зору
потенційного використання
менше 1 відсотка.

Створення 1 робочого місця
у виробничому секторі породжує
2,2 робочих місць в інших
секторах.

Обсяг побутових відходів на одного жителя в Україні
кілограм
304

319
250

227

266
В Україні близько 4% землі
використовується під
полігони для сміття, на яких
зберігається близько
35 млрд тонн відходів.

2011

2012

Відсутність спеціалістів з
впровадження новітніх практик
сталого розвитку.

2013

2014

2015

Дороговизна обладнання, його
встановлення та обслуговування.
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Альтернатива для майбутнього
Компанія «Астарта» інвестувала 16 мільйонів євро у
будівництво заводу із виробництва біогазу і отримує
екологічно чистий газ, електроенергію та добрива.
Щоб зменшити залежність від природного газу, компанія перейшла на біогаз,
який видобуває із відходів власного виробницва.

Виклики
Кроки
Результат

Потреба в газі

Утилізація відходів

Вартість природного газу

Потужності цукрового заводу зросли до
6 000 тонн на добу. А для виробництва цукру
потрібні значні обсяги газу.

Кількість бурякового жому зросла до
1 200 тонн на добу. Але поголів’я ВРХ
«Астарти» не з’їдає і 20% вироблених
відходів.

Біогаз, вироблений біокомплексом, більше
ніж вдвічі дешевший за природний.

Baker Tilly. Річний звіт 2015

Інвестиції

Оптимізація

Інвестиції в завод із виробництва біогазу склали €16 млн,
будівництво зайняло 3 роки. Його потужність переробки —
1 200 тонн біомаси на добу.

Біогаз використовують на цукровому та соєпереробному заводах у
Глобино. Завдяки цьому вдалося забезпечити повне і безперебійне
використання потужностей біоенергетичного комплексу. Заводи
приймають газ навіть після закінчення сезону цукроваріння.

Економія природного газу

Виробництво біогазу

Виробництво електроенергії

Добриво

Біоенергетичний комплекс
2015 року виробив 10,5 млн м³
біогазу. У 2014 році компанія
використала на 7 млн м³
природного газу менше, ніж
у 2013.

Комплекс виробляє 150 000 м³
біогазу на добу. Це дорівнює
75 000 м³ природного газу.

Працює когенераційна
установка потужністю 500 кВт.
Всього в подібні установки
планується інвестувати
$14,6 млн у найближчі три роки.

Залишки сировини,
з якої виробляють біогаз,
використовують як добриво.
Тверді фракції вивозять на
поля, рідкі — на поля фільтрації.
Зараз розробляється проект
очисних споруд, які дозволять
очищати залишки до такого
стану, щоб їх можна було
скидати у водойми.
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Про нас

Фінансові показники
Baker Tilly Україна
Результати діяльності Baker Tilly, 2015 рік
млн гривень

0%

Компанія є прозорим та надійним
роботодавцем. Співвідношення
витрат на оплату праці до чистого
доходу становить 50%.

Інше

Загальний дохід компанії
50%

З

105,6

50%

Частка витрат на
заробітну платню

ди
Ау

т
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Освітній центр
1%

Транзакції

Податки

2%

5%

9%

15
%

Ау тс

За два останніх роки частка
неаудиторських послуг зросла
з 23,6% до 32%.

орси

Ко

нг

нс

ул

ьта

ції

%
68

100%

%

За співвідношенням сплачених податків та
соціальних відрахувань до чистого доходу
від реалізації послуг Baker Tilly відповідає
критеріям сумлінного сервіс-провайдера.

Загальні витрати компанії

88,9

Зар

обіт

29,5
сумма сплачених Baker Tilly
податків у 2015 році

ня п
л ат н
я

Нав
чан

ня

та в
ідпо
відн
і по
та л
д ат к
юд
и
ськ
ий
рес
урс
Ма
рк е
тин
г

60%

4%

4%

Інше

Витрати на заробітну плату
становлять більше половини
від усіх витрат компанії.
32%
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Наша відповідальність

Кар’єрне зростання в Baker Tilly
Стати Партнером Baker Tilly можна навіть почавши роботу на невисокій посаді.
Для цього потрібно чітко усвідомлювати свою мету, наполегливо до неї йти та
розділяти цінності компанії.
Партнер Baker Tilly,
аудиторські послуги

Партнер Baker Tilly,
послуги з аутсорсингу

Партнер Baker Tilly,
аудиторські послуги

Олександра Звєрєва

Альона Скічко

Володимир Мукомела

Офіс-менеджер

Офіс-менеджер

Асистент аудитора
Початок
кар’єри

Відкрила для компанії
східний регіон України

Створила практику
аутсорсингу

Зробив компанію
більш сучасною

Бажання Олександри
розвиватись та здобувати
нові навички вивели її на
посаду помічника аудитора.
Після шести років плідного
навчання та праці, а також
вдалого проекту - аудиту
“Донецьксталі” - вона стала
розвивати компанію на
сході України - керувати
Донецьким офісом компанії.

Починаючи із декількох
окремих клієнтів, Альона
вибудувала окрему
практику бухгалтерського
аутсорсингу, що від самого
початку не вимагала
особливих інвестицій.
Сьогодні практика є другою
за розмірами після аудиту.
Вона йде шляхом розвитку
та вдосконалення, на її базі
розвиваються нові проекти
інноваційного характеру,
спрямовані на розширення
переліку послуг та пошук
нових ринкових ніш як в
Україні, так і поза її межами.

Володимир з колегами
розробив та впровадив
проекти, спрямовані на
розвиток компанії: програму
планування та обліку
робочого часу, систему
оцінювання і мотивації
персоналу, тренінги
для новачків. Процеси,
розроблені Володимиром,
зараз лежать в основі
системи оцінки і мотивації
співробітників, а програма
тренінгів дозволяє новим
співробітникам швидше
адаптуватися до роботи
в компанії та ефективніше
виконувати поставлені
задачі.

Наполегливість Олександри
та її менеджерські здібності
зробили її Партнером.

Готовність Альони брати
на себе відповідальність
та досягати результатів
зробили її Партнером.
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Бажання рухати
компанію вперед
зробило його Партнером.

КСВ та сталий розвиток
У компанії є програма «Зелений офіс», в рамках якої було реалізовано
вісім ініціатив.

1

2

3

4

5

Організований збір та
утилізація пластику —
10 кілограмів.

6

Збір на переробку
використаного паперу —
1,8 тонн.

7

Збір та передача на
утилізацію батарейок —
40 кілограмів,
люмінесцентних ламп —
300 штук.
Утилізація органічних
відходів – 240 кілограмів
залишків кави.

8

1

Заміна освітлення на
LED – 20% охоплення,
замінено 100 ламп.

2

4

Використання
безфосфатних миючих
засобів — закуплено
792 одиниці.
Закупівля паперу із
маркуванням FSC та
використання екодруку
для роздаткових
матеріалів.
Робота із підрядними
та постачальними
організаціями щодо
перевірки у них наявності
екологічних програм
та сертифікатів на
продукцію.

3

5

7

6

8

Програма
«Зелений офіс»
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Цифри та факти

Клієнти Baker Tilly в Україні
Кількість компаній за сферами діяльності

46

Фінансові
послуги

108

Сервісні компанії

43

Сільське
господарство
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12

Торгівля

19

8

Промисловість

Будівництво

12

Транспорт
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Наші контакти:
Центральний офіс
вул. Фізкультури, 28,
Київ, 03680 Україна
Тел.: + 380 (44) 284 18 65
Факс: + 380 (44) 284 18 66

Південний офіс
вул. Успенська, 39/1
Одеса, 65014 Україна
Тел.: + 380 (48) 734 7183
Факс: + 380 (48) 734 7183

Глобальний офіс
Juxon House, 100 St Paul’s Churchyard
London, EC4M 8BU United Kingdom
T. +44 (0)20 3201 8800
F. +44 (0)20 3201 8801

Baker Tilly Ukraine LLP is an independent member of Baker Tilly International. Baker Tilly International Limited is an English company. Baker Tilly International provides no
professional services to clients. Each member firm is a separate and independent legal entity and each describes itself as such. Baker Tilly Ukraine LLP is not Baker Tilly
International’s agent and does not have the authority to bind Baker Tilly International or act on Baker Tilly International’s behalf. None of Baker Tilly International, Baker Tilly Ukraine
LLP, nor any of the other member firms of Baker Tilly International has any liability for each other’s acts or omissions. The name Baker Tilly and its associated logo is used under
licence from Baker Tilly International Limited.
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