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Звiт про управлiння

ТоВ (YHTKD
за 2020

I. Органiзацiйна структура i опис дiяльностi
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piK

Опис дiяльностi

ТоВ (YHTK> (д*i -Пiдприемство)

зареестроване 25,о3.2оlброку. З цього перiоду

пРаЦюе на ринку п.lливно-мастильних матерiалiв Украiни.

Юридична_i фактичНа адреса ПiдпрЙемСruа, ,rpo"ynoK Куренiвський,
бул. 19/5, оф.
279,м, киIв, 04о73.
IденТифiкацiйНий коД суб'екта пiдприемНицькоi
дiяльностi в единому peecTpi
пiдприемств та органiзацiй Украiни _ 403703-88
основниЙ ВиД дiяльностi за квЕД - оптова торгiвля твердим,
рiдким, газоподiбним
пtulивом i подiбними продуктап{и.
пiдприемство належить до приватноi
форми власностi.
СтаноМ на датУ пiдготовкИ ць9IО ЗвiтУ Пiлприемство перебувае на облiку
в
.
ЗахiдномУ мiжрегiональному улравлiннi
дпС по роботi з великим" ппчrп"*ами податкiв,

.

е платником податку на прибуток та платником податку на додану
(iндивiдуальний
податковий ноЙер

BapTicTb

напрямком
дiяльностi Пiдприемства е реалiзацiя
Географiч"u *ер.*а оптових покупuiв до."r"
розгчшужена, оптовi

_ Сьогодн! основниМ
нафтопродуктiв оптом.

4037038 26549).

споживачi високо оцiнюють переваги палива,
що постачае Пiдприемство, пРо що свiдчить
стабiльне зростання клiентськоi' бази.
СферИ дiяльностi покупцiВ рiзноманiТнi: вiД сiльського господарства
та сфери
побуто_вих послуг до промисловостi
рiзних форм власностi.
Учасниками Пiдприемства е ЩроннiкЬв олексiй Юрiйович (90%yracTi
в капiта-rri) та
,Щроннiкова Катерина олексiiвна (l0Йучастi в капiталi).
на сьогоднiшнiй день Пiдприемство вiдноситься до середнiх пiдприемств
iз
значним грошовим оборотом' що постiйно зростае,
висококвалiфiкованими кадрами,
достатньоЮ матерiальНоtо базою, та е надiйним партнером
для cBoix контрагентiв.

Наша мета
основна мета Пiдприемства

-

максимальне забезпечення покупцiв якiсними
нафтопродуктами в KopoTKi термiни i за конкурентною
цiною.
ВибiР постачалЬникiв робиться на ocHoBi анапiзу економiчнИХ,
цiнових, технiчних
параме,грiв нафтопролуктiв, виходячи з попиту
на ринку.
ПiдприемСтво. формУе кiнцевУ uiну на п-"uпо-"астильнi
матерiали (лалi ПММ;
кожен день на ocHoBi аналiзу
ринку.

Сьогоднi Пiдприемство здiйснюе торговельну
дiяльнiсть з оптового продa'ку
нафтопродуктiв через нафтобази,
розмiщен"х рi.них регiонах Украiни для зруrностi

логiстики.

"

.Щоставка пальногО здiйснюеТься кiнцеВим споживачам по всiй
територii Украihи
цiлодобово, орендованими. транспортними засобами Пiдприемсrrч.
iunb* за бажанням
клiента можливий самовивiз i нафтоЪази.

cBoiМ прiоритетом Пiдпри€мство ставить професiоналiзм в

роботi
поставляС якiсну пРоДУкцiю в необхiдному
обсязi i вЪОумовлепi термiни.

з клiентом i
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II. Результати дiяльностi

ffОХО[И:

ЧистиЙ Дохiд вiд реаrriзацii ToBapiB,
робiт, послуг в 2020 рOцi склав l 965 92з тис.
гРн., що на 601 896,0 тис. грн. бiльше, нiж в 2019
роцi, темп росту склаВ 44,1Yo.
|ншi операцiйнi доходи в 2020 роцi склагlr3б3 тис. грн., що на 33 тис. грн. бiльше,
нiж в 2019 poui, темп росту скJIав 10,0%.
Загальна сУМаДоходiв в 2020 рочi становила 1 966286тис. грн.,
_.
що на б0l 929 тис.
грн. бiльше значецня 2019 р. Темп приросту склав 44,1Yo

.

ВИТРАТИ;

СобiвартiСть реапiзОваноiпродукцii(товарiв,
робiт, послуг) в2020роцi склапа
88з 500 тис, грн., Що на 574 641 тис, грн. бiлЪше значення
2019 року. темп зростання
собiвартостi реалiзованоi продукцii (товФв,
робiт, послуг) .u о.rч""iй piK склав 4з,9од,
Адмiнiстраlивнi витрати в 2О20 роцi-скла.пи Т CigB тис. грн.,
*Ь ,u 3 ggЗ тис. грЕ.
бiльше значення 2019 року. Темп зростання за останнiй piK
склав 1 zЬ,т'и.
Витрати на збут в 202О роцi скла.п и 6| З69 тис. грн.,
що на 2l |Оз тис. грн. бiльше
значеннЯ 2019 рокУ. ТемП зростаннЯ за останнiй piK
склаВ 52,4Уо.
Iншi операцiйнi витратИ ь2O2О
роцi склали 10 l53 тис. грн., що на;1994тис. грн.
бiльше значеннfl 2019 року. Темп
росту ia останнiй piK склав 24,4оh.
Фiнансовi витрати в 2О20 Роцi склали l 39s тис.
грн., що на 40з тис. грн. менше
значення 2019 року. Темп падiння за останнiй piK склав
2Z,ЦИ,
IHrui витрати в 202О роцi склали 0 тис. грн.,
що на l 0 тис. грн. менше значення 2019
року.
Витрати з под_атку на прибуток в 2020
роцi склали 499 тис. грн., що на l09 тис. грн.
бiльше значення 201 9 рокУ. Темп
piK
Ъкла в 27 ,9Yо
росту за
в2020
сiановила
1964015 тис. грн,, що на601 443 тис.
роцi
_.Загальнаср(авли-трат
грн, бiльше значення 20l9
року. Темп росту загальноi суми витрат за останнiй pik склав

l

з0,6уо,

ВласниЙ капiтал станом на 31. l2,202O
року становив 1 l9 тис. грн. та складався з:
статутний капiтал, rr""iu*у"анням неоплаченого капiталу 165

- Зареестрований

тис. грн.;
- Нерозподiлений збиток - 46 тис. грн.

ЛIКВIДНIСТЬ ТА ЗОБОВ,ЯЗАННrI
BapTicTb чис'их активiв Пiдприсrчrства станом на
3l ,|2.2020 року згiдно з даними
звiтностi

станом на 3l. l2.2O2O року, складала l 19 тис. грн.
фiнансовоi
НеоборотНi активИ ПiдприемСтва станоМ на З l. |2.202Оро*уЪ*пчд
Оборотнi активи Пiдприемства станом на 31. |2,2О2О pony
.*пuд

Поточнi зобов'язаннЯ Пiдприемства станом

на

ми

iи

зl,|2.2020

660зтис. грн.
l07 974TlTc. грн.
року складали

1l4458тис.грн.
Власний капiтал станом на 31. 12,2020
року становив l 19 тис. грн.
Нижче наведено розрахованi показникЙ
дiяльностi ПiдприеNlства за 2020 piK:
2020

l l4 577
2 27l

Ф

))

1908,4
104
2
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uощ

rентаOелыriсть ToBapiB, 0Z
Рентабельнiсть валового прибугку, %
Загальна лiквiднiсть
Поточна лiквiднiсть
Коефiцiент абсолютноi лiквiдностi

_

церiод обороту дебiторськоi забфййнйтi. днь
Перiод обороту запасiв, днiв
rrерlоД ооороТУ креДиТорськоТ заборгованостi, лнiв

Рентабельнiсть
-покtlзпика
на0,5Yо,

2020
0,2
4,8
0,94

0,46
9,1

8,4
1б,1

активiв у 2020 роцi склал а 2,2Yo. За 2О20 piK вiдбулося збiльшення

КоефiцiеНт 3агальнОi лiквiдностi в 2О20
роцi становив 0,94. За останнiй piK
коефiцiент зм9ншився на 0,03. Коефiцiен, зч.urrurЬi лiквiдностi (п9криття) харакr"рr.у.
ДОСТаТНiСТЬ ОбiГОВИХ КОШТiв для погашення поточних боргiв проr".оЙ
року. PiBeHb ц"о"о
пок€Lзника на 31 .l2.2020p, свiдчить про те, ЩО Пiдцрцемство немае
достатньо коштiв, аби
своечасно лiквiдувати поточнi зобов'язання.
Коефiцiент поточноi лiквiдностi в 2О20 роцi становив 0,46. За 202О piK коефiцiент
зменшився на 0,13.
коефiцiент абсолютноi лiквiлностi характеризу€ готовнiсть Пiдприсмства негайно
1iквiлувати короткострокову заборгованiсть-грошоrй"" *оrтами. Станом на 3l грудня
2020 року значёння цього показника становило 0,00, та не
досягае загальноприйняте
середне значення нормативу та свiдчить про нездатнiсть Пiдприемства
негайно погасити
своi поточнi зобов'язання в повному обсязi. Причиною низького значення абсолютноi
лiквiдносТi е залучення грошових коштiв вiд банку через овердрафт.
КоефiцiенТ платоспрОможностi (aBToHoMii) Ъ"зrа.rае частку коштiв власникiв
пiдприемства в загальнiй cyMi коштiв, вкладених в майно пiдприемства.
BiH
розраховуеться як вiдношення власних коцтiв до суми активiв Пiдприемства.
характеризуе можливiсть Пiдприемства виконувати зовнiшнi зобов'язання
за рахунок
власних активiв, його незалежнiсть вiд позикових джерел. Чим вище
значення цього
коефiцiента, тим бiльш стiйким, стабiльним i незалежним вiд кредиторiв
е Пiдприемство.
КоефiцiенТ платоспрОможностi (aBToHoMii) Пiдприемства станом на з1.12.2020р.
мае
значення 0,001 при HopMi 0,25-0,5 i свiдчить npb зrа"ну залrежнiсть
Пiдприемсiва вiд
позикових джерел.
коефiцiент фiнансування характеризуе зшIежнiсть Пiдприемства вiд
залrrених
засобiв. Верхня межа коефiцiента лорiвнюе t. Коебiцiснт
станом
на З 1
фiнансування
груднЯ 2020 рокУ ма€ значення 0,00l, що пiдтвеRлжуе залежнiсть
Пiдприемства вiд
зtшучених засобiв.
За,останнiй piK тривалiсть обороту запасiв збiльшилась на 2,7
днiв, що за уl\{ови
звичайноi дiяльностi Пiдприемства, е негативним явищем (HMBHi запаси, якi
потреЬують
додаткового фiнансування). Тривалiсть обороту запасiв zcizo
становила
8,4 днiв.
у
роцi
Перiод погашення дебiторськоi заборгованостi в 2О20
становив
9,1 днiв. За
роцi
останнiй piK TepMiH погашення заборгованостi зменшився на l,j
днiв.
ПерiоД погашеннЯ кредиторськоi заборгованостi в 202О
роцi становив 16,1 днiв, що
на 0,2 днi бiльше покщника 2019 року.
Отже, станом на З1.12,2020р, Пiдприемство мае низькi piBHi показникiв
платоспроможностi i фiнансовоi стiйкостi, що свiдчить про неналежний piBeHb
платiжноi
готовностi Пiдприемства.. У зв'язку з цим Пiдприемство станом на 31 .l2.2O20
року можна
охарактерIIзувати як пiдприемство, залежне вiд зовнiшнiх
джерел фiнансування.
пiдприемство не забезпечене власними оборотними засобамl,t в
достатiriй мфi, Завданняпл
керiвництва е пiдтримання балансу мiж безперервним
фiнан'сува""r" i'гнуrкiстю у

використаннi умов кредитування, якi надаються постачаJIьниками. Пiдприемство
проводить аца_ltiз cTpokiB виникнення активiв i погашення зобов'язань i .rrrurrye свою
лiквiдпiсть у залежнос,гi вiд очiкуваних cTpoKiB погашення вiдповiдних фiнансовлlх
iHcTpyMeHTiB. Вiдпсlвiдно до планiв Пiдприемства, його потреби в обiговйх коштах
ЗаДОВОЛЬНяютЬся за рахунок надходження грошових коштiв вiд операцiйноi дiяльностi.
Надходжонь Riд операцiЙноI дiяльностi недостатньо для свOечасного ltогашення
зобов'язань. Пiдприсмство залучае кредитнi ресурси. Залученi крелитнi ресурси
представленi: кредит€lми банкiв в нацiона.гlьнiй ва-гlютi, отриманими поворотними
безвiдсотковиI!{и фiнансовими допомогами.
III. Соцiальнi аспеrсги та кадрова полiтика

Пiдприемство забезпечуе наступнi пiдходи

Пiдприемства:

до органiзацii

кадровоi полiтики

,
-

ГаРантiйне забезпечення заробiтноi плати, зайнятостi та робочого мiсця;
rIаСтЬ персоналу у процесi внесення рацiоналiзаторських пропозицiй;
використання гнr{ких систем органiзацii роботи;
Процес постiйriого Еавчання персоналу включае пiдвищення квалiфiкачiТ,
додатковi семiнари та тренiнги
метою пiдвищення рiвня знань працiвнЙка та
ефективностi працi.

з

IV. Ризики
НИЖЧе ОПИСанi ри3ики
Пiдприемства:

та невизначенiсть, якi, на нашу д}мку, важливi

дJuI

Ринковий ризик
РрlнковиЙ ризик полягае в тому, що в рфультатi коливання попиту, активних дiй

KoHKypeHTiB ринкова BapTicTb Пiдприемства та його майбутнi доходи можуть зазнати змiн.

Продавець несе ризик збиткiв у зв'язку зi зменшенням обсягу замовлень Покупчя
та TpeTix осiб, зумовленого можливим зниженням попиту на Товари на цiльових
ринках,
що вiдобРа3иться на фiнансових результатах Продавця. Однак дап"й ризик с обмеженим,

оскiльки Продавець визначае BapTicTb' асортимент

та кiлькiсть ToBapiB' якi бУде
закуповувати у виробникiв, на ocHoBi замовлень cBoix клiентiв, в т,ч. Покупця.
ризик. пов'язанийизз неналежноlо якiстю та кiлькiстю ToBaniB
Ризик, пов'язаний з ненаJIежtrою якiстю та кiлькiстю товарБ, являе собою
рI,Iзик
того, що реалiзованi товари можуть виявитися неякiсними, привести до втрат або
спричIлпити шкоду кiнцевому споживачу чи третiй особi.
продавець несе даний ризик, оскiльки BiH е вiдповiдальним за якiсть та кiлькiсть
поставJIених ToBapiB. Поставка ToBapiB неналежноi кiлькостi або якостi здiйснюс
безпосереДн.iй вплиВ на репутацiю Продавця та його пода.пьшi вiдносини з Покупцеlчt.
Ризиrс недотримання TepMiHiB поставки
,ЩанllI1 ризик пов'язаний з несвоечаснiстю поставки ToBapiB, що може суттево
вплинугИ на репутаЦiю продавця та спричинити матерiальнi збитки дJUI покупця.
Продавечь несе даний ризик, оскiльки BiH е вiдповiдальним за дотримання cTpoKiB
поставки ToBapiB. Недотримання cTpoKiB поставки здiйснюс безпосерЬлнiй unn", nu
репутацiю Пролавця та його подальшi вiдносини з Покупцем. За
поставку
ToBaPiB Продавцю нараховуеться пеня

у

зч.-"rrоi' uupro.ii
розмiрi 0,5уо вiд"..ub.nu."y

непоставлених ToBapiB за кожен тиждень прострочки. Проте загальна сума пенi IIе може
перевиtцув жи 5О/о BapTocTi непоставлених ToBapiB.

4
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l
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валютнrrй ризик
Валютrtий ризик явJuIе собою ризик того, що
потокiв грошових коштiв вiд фiнансового lHcтpyMeHTa
i

l
l

у результатi змiн

KypciB обrчtiн вЕtлют.

l
l

BapTicTb майбугнiх

V. Перспективи рOзвитку
Ключовими завданнями Пiдприемства па202|рiк
- збiльшення обсягiв
реалiзацii ToBapiB;

_

е:

досягнення економiчних результатiв, достатнiх

Пiдприемства;

працiвникiв.
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розвитку

дJUI

,Щиректор

ТОВ (УНТК)
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