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Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЮАЛОС» засноване у 2004 році. 
На 1 січня 2020 року учасниками ТОВ “ГЮАЛОС” є фізичні особи Кірічук Олександр Михайлович,
Кірічук Людмила Іонофанівна та Кірічук Андрій Михайлович.  Статутний капітал ТОВ «ГЮАЛОС»,
відповідно до установчих документів станом на 1 січня 2020 року  становить 14335,0 тис.грн., частки
учасників розподіляються наступним чином:
Кірічук Олександр Михайлович - 19,1%;
Кірічук Людмила Іонофанівна -  30,7%;
Кірічук Андрій Михайлович      -  50,2%

ТОВ  «Гюалос»  у  2020 році  не  є  акціонером  інших  суб’єктів  господарювання,  не   має
структурних підрозділів.

Станом  на  1  січня  2021  року  на  підприємстві  працевлаштовано  136  осіб,  в  т.  ч.  за
сумісництвом — 3 особи. 

Основним  напрямком  діяльності  ТОВ  “ГЮАЛОС”  є  оптова  торгівля  листовим  склом,
дзеркалом та спеціалізованими видами скла в широкому асортименті. Компанія "Гюалос" здійснює
поставки флоат-скла, тонованого, енергозберігаючого, армованого, візерункового скла та дзеркал від
провідних європейських та світових виробників,  таких як "AGC",  "GUARDIAN", "PILKINGTON",
"SAINT-GOBAIN".

ТОВ «ГЮАЛОС» має свій автопарк, який станом на 31 грудня 2020 року налічує 45 тягачів, 39
напівпричіпів  спеціалізованих  для  перевезення  великогабаритного  скла  формату  6000х3210мм,  15
напівпричіпів  тентованих.  Власна  логістика  покращує  конкурентні  позиції  підприємства,  так  як
дозволяє  здійснювати оптимізацію витрат  на  доставку власного вантажу,  шляхом надання  послуг
перевезення попутного вантажу, а також надавати послуги з міжнародних перевезень вантажів. 
 

Обсяг доходу від реалізації товарів та послуг  за 2020 за вирахуванням непрямих податків
склав  484834,7 тис грн., в тому числі:
реалізація скла, дзеркала  - 430815,2 тис.грн, що становить 88,9% від загального доходу,
реалізація обладнання для виготовлення склопакетів — 15407,0 тис.грн. - 3,2%; реалізація матеріалів
для виготовлення склопакетів — 9103,4 — 1,9%, реалізація інших будматеріалів — 3109,1 — 0,6% ,
транспортні та пов’язані з ними послуги — 26400,1тис.грн. - 5,4%.

Прибуток за  результатом господарської  діяльностіза  у 2019 році  склав 16674,4 тис.грн.  ,  з
якого сплачено до державного бюджету 2995,7 тис.грн. податку на прибуток.  В результаті приєднання
ТОВ “ПАРРІС”  балансовий прибуток  ТОВ «ГЮАЛОС» збільшився на 61,5 тис. грн.

Основним джерелом надходження  товарів  для  реалізації  є  імпорт,  який у  2019 році  склав
90,8% від загального обсягу придбання.

Для  забезпечення  поточної  діяльності  та  економічного  зростання  компанія  “ГЮАЛОС”
залучає  кредитні  кошти від  банківських установ.  Станом на  01.01.2020 року кредитний портфель
становить 29737,5 тис.грн. Кредитні кошти використані на придбання нових вантажних автомобілів і,
частково, на поповнення обігових коштів.

Ділова  активність  компанії  “ГЮАЛОС”  за  2019  рік  характеризується  наступними
показниками:

Коефіцієнт оборотності активів  - 3,8;

Коефіцієнт оборотності оборотних засобів  - 7,3;



Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості  - 14,9;

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості  - 11,8;

Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів  - 16,4;

Коефіцієнт оборотності основних засобів  - 4,5;

Коефіцієнт оборотності власного капіталу  - 6,7
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