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(в тисячах гривень, якщо не зазначене інше) 

1 Загальна інформація 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Параллель-М ЛТД» (далі — 

«Підприємство») є юридичною особою, зареєстроване 18 квітня 1996 року згідно із 

законодавством України. 

Основним видом діяльності підприємства є оптова та роздрібна торгівля твердим, 

рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, зокрема через мережу АЗС у кількості 

59, які розташовані у Дніпропетровській, Запорізькій та на підконтрольних Україні територіях 

Донецької та Луганської областей.  

Адреса центрального офісу підприємства: 69091, м. Запоріжжя, бул. Шевченка, буд. 

71/А, к.901.  

Середня чисельність співробітників Підприємства за 2019 рік склала 623 особи (за 2018 

рік склала 620 осіб). 

Засновниками підприємства є юридичні особи Параллель Нафта Лімітед (м.Нікосія, 

Кіпр) та Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЕФЕСТ. ЛТД» (м.Запоріжжя, Україна). 

Інформацію, щодо розподілу часток у статутному капіталі Підприємства наведено у примітці 

16. Фактичною контролюючою стороною є Ахметов Рінат Леонідович. 

2 Операційне середовище 

 

Підприємство здійснює свою діяльність в Україні. Попри те, що економіка України 

вважається ринковою, вона продовжує демонструвати певні особливості, властиві економіці, 

що розвивається. Такі особливості характеризуються, але не обмежуються, низьким рівнем 

ліквідності на ринках капіталу, високою інфляцією та значним дефіцитом балансу державних 

фінансів та зовнішньої торгівлі. 

Після значного погіршення в 2014 і 2015 роках, нинішня політична та економічна 

ситуація в Україні залишається нестабільною. У 2019 році український уряд продовжує 

здійснювати всеосяжну програму структурної реформи, спрямованої на усунення існуючих 

диспропорцій в економіці, державних фінансах та управлінні, боротьбі з корупцією, 

реформування судової системи з метою забезпечити умови для відновлення економіки в 

країні. 

Стабілізація економіки України у найближчому майбутньому залежить від успішності 

дій, яких вживає уряд, та забезпечення безперервної фінансової підтримки України з боку 

міжнародних донорів та міжнародних фінансових установ.  

Національний банк України продовжує дотримуватись політики плаваючого 

валютного курсу гривні. Протягом 2019 року офіційний обмінний курс гривні до долару США 

Національного банку України зменшився на 13% з 27,6883 гривень за долар США на 31 грудня 

2018 року до 23,6862 гривень за долар США на 31 грудня 2019 року. Протягом 2019 року 

Національний банк України знизив облікову ставку з 18,0% до 13,5%.  

Щодо валютного регулювання, Національний банк України продовжив політику 

зменшення валютних обмежень, і, починаючи з березня 2019 року зменшив обов’язкову 

частку продажу валютних надходжень від 50% до 30%, та повністю відмінив дане обмеження 

починаючи з 20 червня 2019 року. 

У 2019 році споживча інфляція сповільнилася до 4.1% (з 9.8% у 2018 році), а зростання 

реального ВВП, становило 3.3%. Сповільненню інфляції сприяла помірна динаміка цін на 

продовольчі товари, а також зміцнення курсу гривні завдяки профіциту іноземної валюти на 

ринку, який утримувався впродовж переважної частини 2019 року. 
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Міжнародні рейтингові агенції Fitch та Standard&Poor’s, підвищили суверенний 

рейтинг України до рівня В. Агенції відзначили суттєве покращення макроекономічної 

ситуації, відповідальну фіскальну та бюджетну політику, а також появу «вікна можливостей» 

для здійснення економічних реформ. Наприкінці 2019 року міжнародне рейтингове агентство 

Moody 's Investors Service підтвердило суверенний кредитний рейтинг України в національній 

та іноземній валютах на рівні Caa1 та змінило стабільний прогноз на позитивний. 

При складанні цієї фінансової звітності враховувалися відомі та оцінювані результати 

вищезазначених подій на фінансовий стан і результати діяльності Підприємства у звітному 

періоді. 

3 Основа для підготовки окремої фінансової звітності та 

відповідальність 

Основа подання 

Ця окрема фінансова звітність була підготовлена відповідно до принципу історичної 

вартості. Ця окрема фінансова звітність представлена в тисячах гривень (тис. грн.) і всі 

величини округлюються з точністю до тисячі, за винятком випадків, коли зазначено інше. 

Заява про відповідність 

Окрема фінансова звітність Підприємства складена відповідно до Міжнародних 

стандартів фінансової звітності (МСФЗ) у редакції, затвердженій Радою з Міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку («РМСБО»), а також вимог Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV. 

Ця фінансова звітність є окремою фінансовою звітністю Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Параллель-М ЛТД». Підприємство також готує консолідовану фінансову 

звітність станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року відповідно до МСФЗ та вимог 

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV.  

Користувачі даної окремої фінансової звітності повинні читати її разом з 

консолідованою фінансовою звітністю Підприємства та його дочірніх компаній за рік, який 

закінчився 31 грудня 2019 року, з метою отримання повного розуміння фінансового стану, 

результатів діяльності та грошових потоків Підприємства та його дочірніх компаній.  

 

Перше застосування МСФЗ 

Ця окрема фінансова звітність є першою річною окремою фінансовою звітністю 

Підприємства, яка відповідає МСФЗ. Датою переходу Підприємства на облік відповідно до 

МСФЗ є 1 січня 2018 року. За певними винятками, МСФЗ 1 вимагає ретроспективного 

застосування редакції стандартів та інтерпретацій, чинних станом на 31 грудня 2019 року, при 

підготовці вхідного звіту про фінансовий стан за МСФЗ станом на 1 січня 2018 року та в усіх 

періодах, представлених у першій фінансовій звітності відповідно до МСФЗ. 

На дату переходу на МСФЗ (1 січня 2018 року) Підприємство виконує всі необхідні 

коригування у відповідності до МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів 

фінансової звітності». 

Підприємство у своєму Балансі (Звіті про фінансовий стан) за МСФЗ на початок 

періоду:  

- визнає всі активи та зобов’язання, визнання яких вимагають МСФЗ;  

- не визнає статті активів або зобов’язань, якщо МСФЗ не дозволяють такого 

визнання;  

- перекласифіковує статті, які вона визнала згідно з попередніми національними 

стандартами як один вид активу, зобов’язання або компонента капіталу, але які 

згідно з МСФЗ є іншим видом активу, зобов’язання чи компонента капіталу;  
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- застосовує МСФЗ під час оцінювання всіх визнаних активів та зобов’язань.  

Підприємство ретроспективно застосовує МСФЗ на дату переходу. Коригування, які 

виникають внаслідок подій та операцій, що відбувались до дати переходу на МСФЗ, 

Підприємство визнає безпосередньо в нерозподіленому прибутку на дату переходу на МСФЗ.  

 

Інформацію про звірку даних та кількісну оцінку впливу переходу з Національних 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку (НП(С)БО) на МСФЗ станом на 1 січня 2018 

року, 31 грудня 2018 року та за 2018 фінансовий рік наведено у Примітці 6. 

4 Критичні бухгалтерські оцінки та судження 

Під час застосування облікової політики Підприємства, викладеної у Примітці 5, від 

керівництва вимагається робити професійні судження, оцінки та припущення щодо балансової 

вартості активів та зобов’язань, які неможливо отримати з усією очевидністю з інших джерел. 

Такі оцінки та пов’язані з ними припущення базуються на історичному досвіді та інших 

факторах, які вважаються важливими. Фактичні результати можуть відрізнятися від таких 

оцінок.  

Такі оцінки та пов’язані з ними припущення переглядаються на постійній основі. За 

результатами переглядів облікові оцінки визнаються у тому періоді, в якому здійснюється 

перегляд оцінки, якщо переглянута оцінка впливає як на поточний, так і майбутній періоди.  

Основні джерела невизначеності оцінок  

Нижче наведені основні припущення стосовно майбутнього та інші основні джерела 

невизначеності оцінок на кінець звітного періоду, щодо яких існує значний ризик того, що 

вони стануть причиною суттєвих коригувань балансової вартості активів та зобов’язань 

протягом наступного фінансового року. 

 

Знос і амортизація 

Знос або амортизація основних засобів, прав оренди активів та нематеріальних активів 

нараховується протягом строку їх корисного використання. Строки корисного використання 

визначаються за оцінками керівництва тривалості періоду, протягом якого актив буде 

приносити прибуток. Ці строки періодично переглядаються на предмет подальшої 

відповідності. У випадку істотних змін очікуваних строків корисного використання 

амортизаційні відрахування коригують на перспективній основі. Додаткову інформацію про 

суми зносу і амортизації представлено у примітках 7, 8 та 10. 

 

Договірні зобов’язання з оренди  

Підприємство уклало договори оренди об’єктів нерухомості (автозаправних станцій, 

офісу) та автомобіля. На підставі аналізу умов договорів (включаючи категорію орендодавця, 

терміни оренди, орендні ставки і порядок їх індексації, цільове використання орендованого 

майна, ставки дисконтування, очікувані індекси інфляції та інше) керівництво підприємства 

прийняло рішення враховувати їх як право користування майном окремою статтею у складі 

необоротних активів з одночасним визнанням зобов’язань на період дії договорів оренди 

(Примітка 10).  

При цьому були застосовані такі припущення:  

 активи і зобов’язання з оренди оцінені за справедливою вартістю права оренди, що 

отримується, але не вище теперішньої вартістю мінімальних орендних платежів, що 

підлягають сплаті до кінця дії договорів оренди або іншого платного користування;  

 враховуючи відсутність у Підприємства чинних довгострокових договорів 

кредитування, ставка дисконтування, яку прийнято для договорів оренди, становить 

18,65%, що відповідає середнім ринковим ставкам залучення довгострокових кредитів 

у національній валюті за останній квартал року, що передував даті першого 

застосування Підприємством МСФЗ 16 «Оренда». 
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Знецінення активів 

На кожну звітну дату підприємство здійснює оцінку на предмет існування ознак того, 

чи не стала сума відшкодування основних засобів і нематеріальних активів Підприємства 

нижчою від їх балансової вартості. 

Сума відшкодування являє собою більшу з двох величин: справедливу вартість за 

вирахуванням витрат на реалізацію активу і вартість використання. Коли виникає таке 

зниження, балансова вартість зменшується до суми відшкодування. Сума зменшення 

відображається у звіті про сукупний дохід того періоду, в якому виявлено таке зменшення. 

Якщо умови зміняться і керівництво визначить, що вартість активу зросла, знецінення буде 

повністю або частково відновлено. 

 

Резерв під очікувані кредитні збитки 

Підприємство використовує матрицю резервів для розрахунку очікуваних кредитних 

збитків (далі – «ОКЗ») за торговельною та іншою дебіторською заборгованістю. Ставки 

резервування встановлюються в залежності від кількості днів прострочення платежу для 

різних груп з аналогічними характеристиками виникнення збитків. 

В основі матриці резервів лежать дані щодо списання безнадійної заборгованості в 

минулих періодах. Підприємство переглядатиме матрицю на щорічній основі по мірі 

отримання додаткової інформація по дефолтам боржників Підприємства та з урахуванням 

прогнозної інформації щодо економічних умов діяльності в країні та галузі. 

Величина ОКЗ чутлива до змін в поточних та прогнозних економічних умовах. 

Минулий досвід виникнення кредитних збитків Підприємства та прогноз економічних умов є 

основою для судження на облікових оцінках. І вони не можуть гарантувати відповідність 

фактичних збитків від дефолту боржника в майбутньому, тому переглядаються на регулярній 

основі. Інформація про ОКЗ за торговою та іншою дебіторською заборгованістю Підприємства 

розкрита в Примітках 12 та 14. 

 

Відстрочені податкові активи  

Відстрочені податкові активи, включно із тими які виникають із невикористаних 

податкових збитків, визнаються у тій мірі, в якій існує ймовірність їхнього відшкодування, яке 

залежить від одержання майбутнього оподатковуваного прибутку. За результатами оцінки 

керівництва, підприємство визнає відстрочені податкові активи за невикористаними 

податковими збитками, які будуть реалізовані в майбутньому за рахунок поточних 

відстрочених податкових зобов’язань та доступних майбутніх податкових прибутків. 

5 Ключові положення облікової політики  

Основні засоби 

Первісне визнання основних засобів 

Основні засоби визнаються підприємством активом лише в разі, якщо: 

— існує ймовірність того, що підприємство отримає певні економічні вигоди у 

майбутньому; 

— первісна вартість може бути оцінена надійним способом; 

— призначений для використання протягом більше ніж одного робочого циклу (як 

правило, більше 12 місяців). 

Основні засоби, створені (побудовані) підприємством, включаються до відповідної 

групи засобів з моменту приведення їх до технічної готовності для експлуатації за цільовим 

призначенням.   
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Витрати після первісного визнання основних засобів 

Будь-які подальші витрати, що призводять до збільшення майбутніх економічних вигод 

від активу, збільшують балансову вартість активів. В іншому випадку підприємство визнає 

подальші витрати витратами періоду, в якому вони були понесені. Виходячи з цього 

підприємство ділить всі витрати, пов’язані з основними засобами, на такі типи: 

— поточний ремонт і витрати на технічне обслуговування; 

— капітальний ремонт, включаючи модернізацію. 

 

Подальша оцінка основних засобів 

Після первісного визнання активом підприємство застосовує модель обліку об’єктів 

основних засобів за первісною вартістю, за вирахуванням накопиченої амортизації та 

накопичених збитків від знецінення, з урахуванням оцінки залишкової вартості таких активів 

наприкінці строку їх корисного використання. Така вартість включає вартість заміни значних 

частин основних засобів та витрат на позики для довгострокових будівельних проектів, якщо 

вони відповідають критеріям визнання. Коли значна частина основних засобів підлягає 

періодичній заміні, то підприємство визнає такі частини як окремі активи з конкретними 

очікуваними термінами корисного використання і амортизації відповідно. Крім того, при 

виконанні основного технічного огляду його вартість відображається в балансовій вартості 

основних засобів як заміна, якщо вони відповідають критеріям визнання. 

Решта витрат на ремонт і технічне обслуговування відображаються у прибутках або 

збитках у міру їх виникнення. 

Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом протягом 

передбачуваного строку корисного використання, узгоджених з технічним персоналом 

підприємства. 

Очікувані терміни корисного використання для основних засобів є такими: 

 

Група основних засобів 

Строк корисного 

використання 

Будинки та споруди 20 - 50 років 

Машини та обладнання 7 - 15 років 

Транспортні засоби 5 - 10 років 

Інші основні засоби 4 -7 років 

Незавершені капітальні інвестиції Не амортизуються 

 

Методи амортизації, залишкова вартість і терміни корисного використання активів 

аналізуються станом на кожну звітну дату та за потреби коригуються. 

Придбаний (створений) актив амортизується починаючи з місяця постановки на баланс 

і завершується після закінчення терміну корисного використання з досягненням балансової 

вартості активу його ліквідаційної вартості. Нарахування амортизації також зупиняється при 

виведенні основного засобу з експлуатації у зв’язку з його фактичним або плановим вибуттям 

відповідно до МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність». 

 

Припинення визнання 

Предмет основних засобів та будь-яка значна його частина спочатку визнаються 

такими, що призначенні до вибуття, якщо вони підлягають продажу, або підприємство більше 

не очікує майбутніх економічних вигід від його використання. Будь-який прибуток або збиток, 

що виникають в результаті списання активу (розраховані як різниця між сумою чистих 

надходжень від вибуття і балансовою вартістю активу), включаються до складу фінансових 

результатів періоду припинення визнання активу. 
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Зменшення корисності основних засобів  

На кожну звітну дату підприємство переглядає балансову вартість своїх основних 

засобів з метою визначення чи існує будь-яке свідчення того, що ці активи зазнали збитку від 

зменшення корисності. За наявності такого свідчення підприємство оцінює суму 

відшкодування відповідного активу для визначення розміру збитку від знецінення (якщо таке 

знецінення мало місце). Якщо неможливо здійснити оцінку суми відшкодування окремого 

активу, підприємство оцінює суму відшкодування одиниці, яка генерує грошові кошти, до якої 

належить цей актив. 

Сума очікуваного відшкодування являє собою більшу з величин: справедливої вартості 

за вирахуванням витрат на продаж та вартості використання. При проведенні оцінки вартості 

використання сума очікуваних майбутніх грошових потоків дисконтується до їхньої 

теперішньої вартості з використанням ставки дисконту до оподаткування, яка відображає 

поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі та характерні для активу ризики, по відношенню 

до яких не були скориговані оцінки майбутніх грошових потоків. 

Якщо за оцінками сума очікуваного відшкодування активу (або одиниці, яка генерує 

грошові кошти) менша від його балансової вартості, то балансова вартість активу (одиниці, 

яка генерує грошові потоки) зменшується до суми очікуваного відшкодування. Збитки від 

зменшення корисності одразу визнаються у складі прибутку або збитку. 

У випадках коли збиток від зменшення корисності у подальшому сторнується, 

балансова вартість активу (або одиниці, яка генерує грошові кошти) збільшується до 

переглянутої оцінки його суми відшкодування, але таким чином, щоб збільшена балансова 

вартість не перевищувала балансову вартість, яка була б визначена за умови відсутності 

збитків від зменшення корисності активу (або одиниці, яка генерує грошові кошти), визнаних 

у попередні роки. 

 

Незавершені капітальні інвестиції 

Об’єкти незавершеного будівництва та обладнання до встановлення (незавершені 

капітальні інвестиції) включають в себе витрати, безпосередньо пов’язані з будівництвом 

об’єктів основних засобів, включаючи відповідний розподіл накладних витрат, які 

безпосередньо належать або опосередковано належать до об’єкта, будівництва. Об’єкти 

капітальних інвестицій не амортизуються. Знос об’єктів капітальних інвестицій починається 

у місяці, коли активи доступні для використання за призначенням, тобто коли вони 

перебувають у місці і в умовах, що уможливлюють їх такого використання. 

 

Нематеріальні активи  

Нематеріальні активи («НМА»), які були придбані окремо, при первинному визнанні 

оцінюються за первісною вартістю. Після первісного визнання нематеріальні активи 

обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та 

накопичених збитків від знецінення. Нематеріальні активи, створені всередині організації, за 

винятком капіталізованих витрат на розробку продукції, не капіталізуються, а відповідні 

витрати відображаються у складі прибутку або збитку за період, в якому вони виникли. 

Термін корисного використання нематеріальних активів може бути або обмеженим, або 

невизначеним. 

Нематеріальні активи з обмеженим терміном корисного використання амортизуються 

протягом цього терміну та оцінюються на предмет знецінення, якщо є ознаки знецінення 

даного нематеріального активу. Термін та метод амортизації для нематеріального активу з 

обмеженим терміном корисного використання переглядаються як мінімум на кінець кожного 

звітного періоду. Зміни очікуваного строку корисного використання або передбачуваного 

графіка споживання майбутніх економічних вигод, втілені в активі, відповідним чином 

змінюють термін або метод амортизації і враховуються як зміна бухгалтерських оцінок. 

Витрати з амортизації нематеріальних активів з обмеженим строком корисного використання 
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визнаються у звіті про прибуток або збиток у тій категорії витрат, яка відповідає напрямку 

використання нематеріальних активів. 

Нематеріальні активи з невизначеним терміном корисного використання не 

амортизуються, а тестуються на знецінення щорічно або окремо, або на рівні одиниць, що 

генерують грошові потоки. Термін корисного використання нематеріальної активів з 

невизначеним терміном використання переглядається щорічно з метою визначення того, 

наскільки прийнятним вважати даний актив об’єктом активів з невизначеним терміном 

корисного використання. Якщо це неприйнятно, зміна оцінки терміну корисного 

використання — з невизначеного на обмежений термін — здійснюється на перспективній 

основі. 

Прибутки або збитки, що виникають у результаті припинення визнання нематеріальних 

активів, визначаються як різниця між чистими надходженнями від вибуття активу та 

балансовою вартістю даного активу, і визнаються в прибутках або збитках у момент 

припинення визнання активу 
Підприємство має на балансі лише нематеріальні активи з обмеженим терміном 

корисного використання. Очікувані терміни корисного використання для таких активів є 

наступними: 

 

Група нематеріальних активів  Строк корисного використання 

Комп’ютерні програми 3 - 10 років 

Інші нематеріальні активи 3 - 6 років 

 

Фінансові інструменти  

Фінансові активи та фінансові зобов’язання визнаються у звіті про фінансовий стан у 

той момент, коли Підприємство стає сторонами в контрактних взаємовідносинах стосовно 

відповідного інструмента. Звичайні операції придбання та реалізації фінансових активів і 

зобов’язань визнаються із використанням методу обліку на дату розрахунків. Датою 

розрахунків є дата, коли актив доставляється до або відправляється від Підприємства. Облік 

на дату розрахунків передбачає: 

- визнання активу в день його отримання; 

- припинення визнання активу та визнання будь-якого прибутку або збитку від 

вибуття у день, коли Підприємство позбавляється активу.  

Підприємство класифікує фінансові активи як такі, що оцінюються у подальшому або 

за амортизованою собівартістю, або за справедливою вартістю на основі обох таких чинників:  

а) моделі бізнесу суб’єкта господарювання для управління фінансовими активами; та 

б) характеристик конкретних грошових потоків фінансового активу. 

Підприємство визнає такі категорії фінансових активів та фінансових зобов’язань: 

- такі, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату 

переоцінки у прибутку або збитку; 

- такі, що оцінюються за амортизованою собівартістю. 

Підприємство не володіє фінансовими активами, які б обліковувались за справедливою 

вартістю з відображенням результату переоцінки у іншому сукупному прибутку. 

Фінансові активи та фінансові зобов’язання Підприємства представлені грошовими 

коштами та їхніми еквівалентами, дольовими інструментами, позиками виданими та 

отриманими, торговельною та іншою дебіторською заборгованістю, а також торговельною та 

іншою кредиторською заборгованістю.  

Фінансові активи та фінансові зобов’язання первісно оцінюються за справедливою 

вартістю. 

Витрати на здійснення операції, які безпосередньо стосуються придбання або випуску 

фінансових активів та фінансових зобов’язань (окрім фінансових активів та фінансових 

зобов’язань за справедливою вартістю, із відображенням переоцінки у складі прибутку або 
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збитку), додаються до або вираховуються зі справедливої вартості фінансових активів або 

фінансових зобов’язань, відповідно, на момент первісного визнання. Витрати на здійснення 

операції, які безпосередньо стосуються придбання фінансових активів або фінансових 

зобов’язань, які оцінюються за справедливою вартістю, із відображенням переоцінки у складі 

прибутку або збитку, визнаються негайно у складі прибутку або збитку. 

Метод ефективної відсоткової ставки є методом розрахунку амортизованої вартості 

боргового інструменту та розподілу доходів з відсотків протягом відповідного періоду. 

Ефективна відсоткова ставка являє собою ставку, яка точно дисконтує очікувані майбутні 

надходження грошових коштів (у тому числі усі гонорари за договорами сплачені або 

отримані, які становлять невід’ємну частину ефективної відсоткової ставки, витрати на 

здійснення операції та інші премії або дисконти) протягом очікуваного строку використання 

боргового інструменту або, коли доцільно, коротшого періоду до чистої балансової вартості 

на момент первісного визнання.  

Підприємство припиняє визнавати фінансовий актив лише у тих випадках, коли 

припиняють свою дію договірні права на потоки грошових коштів від цього активу, або ж коли 

воно передає фінансовий актив і всі істотні ризики й вигоди, пов’язані з володінням цим 

активом, іншій стороні.  

Після повного припинення визнання фінансового активу різниця між балансовою 

вартістю активу та сумою компенсації отриманої і до отримання та накопиченим прибутком 

або збитком, який був визнаний у складі інших сукупних доходів та накопичений у складі 

власного капіталу, визнається у складі прибутку або збитку.  

Підприємство припиняє визнавати фінансові зобов’язання тоді, коли зобов’язання 

Підприємства виконані, відмінені або спливає строк їхньої дії. Різниця між балансовою 

вартістю фінансового зобов’язання, визнання якого було припинене, і компенсацією 

сплаченою або до виплати визнається у складі прибутку або збитку.  

Підприємство створює резерв під ОКЗ щодо всіх фінансових активів крім тих, які 

оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, за розрахунків з пов’язаними 

особами, а також щодо зобов’язань по наданню позик і договорів фінансової гарантії. Такий 

резерв під знецінення ґрунтується на величині очікуваних кредитних збитків, пов’язаних з 

ймовірністю дефолту протягом наступних 12 місяців, якщо не відбулося значного збільшення 

кредитного ризику з моменту первісного визнання за індивідуальними оцінками. 

Підприємство застосовує спрощений підхід до визнання очікуваних кредитних збитків 

на весь строк дії торгової та іншої дебіторської заборгованості згідно з МСФЗ 9. Підприємство 

відображає очікувані кредитні збитки та зміни очікуваних кредитних втрат на кожну звітну 

дату, щоб відобразити зміни в кредитному ризику після первісного визнання. 

При визначенні того, чи збільшився кредитний ризик фінансового активу з моменту 

первісного визнання та при оцінці ОКЗ, Підприємство вважає, що наявна інформація є 

релевантною, актуальною та доступною без надмірних витрат або зусиль. Це включає в себе 

як кількісну, так і якісну інформацію та їх аналіз, виходячи з історичного досвіду 

Підприємства та обґрунтованої кредитної оцінки. 

Підприємство вважає фінансовий актив неплатоспроможним, коли малоймовірно, що 

позичальник сплатить свої кредитні зобов’язання перед Підприємством в повному обсязі. 
 

Торговельна та інша дебіторська заборгованість 

Торговельна та інша дебіторська заборгованість спочатку враховується за 

справедливою вартістю, а надалі оцінюється за амортизованою вартістю з використанням 

методу ефективної процентної ставки мінус оціночний резерв під ОКЗ. 
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Підприємство застосовує спрощений підхід до оцінки резерву під очікувані кредитні 

збитки для торговельної дебіторської заборгованості і активів за договором, які виникають 

внаслідок операцій, що належать до сфери застосування МСФЗ 15 відповідно до наведеної 

нижче матриці по групам дебіторської заборгованості щодо часу виникнення. 

 

 2018 2019 

До 30 днів 0,6% 0,6% 

Від 30 до 90 днів 10% 10% 

Від 90 до 180 днів 30% 30% 

Від 180 до 365 днів 50% 50% 

Більше 1 року 100% 100% 

 

Підприємство проводить нарахування оціночного резерву під збитки на кожну звітну 

дату. Нараховані суми оціночного резерву відображаються в Звіті про фінансовий стан в 

складі активів, а витрати по нарахуванню - в Звіті про фінансові результати - в складі витрат 

на збут (по торговельній дебіторській заборгованості) або в інших операційних витратах (по 

іншій дебіторській заборгованості. 

Коли торговельна дебіторська заборгованість стає безповоротною, вона списується за 

рахунок резерву під ОКЗ. Повернення раніше списаних сум кредитується у складі інших 

доходів операційної діяльності. 

 

Грошові кошти та їхні еквіваленти  

Грошові кошти та їх еквіваленти, відображені у звіті про фінансовий стан, включають 

грошові кошти в касі та на поточних рахунках у банках, а також овердрафти (за наявності).  

Для цілей звіту про рух грошових коштів грошові кошти та їх еквіваленти складаються 

з грошових коштів та їх еквівалентів, відповідно до визначення вище, за вирахуванням 

овердрафтів. 

 

Торговельна та інша кредиторська заборгованість  

Поточна кредиторська заборгованість оцінюється на момент первісного визнання за 

справедливою вартістю і в подальшому оцінюється за амортизованою вартістю із 

використанням методу ефективної відсоткової ставки. 

 

Фінансові інвестиції 

В окремій звітності інвестиції в дочірні та асоційовані компанії Підприємство обліковує 

по собівартості придбання з урахуванням витрат, пов’язаних з придбанням інвестицій та з 

щорічним тестуванням на знецінення.  

Дохід від операцій з фінансовими інвестиціями визнається за фактом оголошення 

дивідендів до отримання або при вибутті у зв’язку з їх продажом. 

 

Передоплати постачальникам 

Передоплати постачальникам відображаються за фактичною вартістю сплачених 

коштів, за вирахуванням резервів під знецінення. Передоплати за основні засоби чи інші 

необоротні активи відображаються у складі необоротних активів. 

 



ТОВ «Параллель-М ЛТД» 

Окрема фінансова звітність за 2019 рік 
 

24 

 

Запаси  

Товарно-матеріальні цінності відображаються в балансі підприємства за найменшою з 

двох величин: собівартістю з урахуванням транспортно-заготівельних витрат або чистою 

вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації являє собою розрахункову ціну продажу в ході 

звичайної діяльності, за вирахуванням очікуваних витрат на завершення та витрат необхідних 

для здійснення продажу. Собівартість використаних запасів визначають за допомогою методу 

середньозваженої собівартості. 

Підприємство не обліковує на балансі запаси, отримані від третіх осіб за договорами 

комісії та відповідального зберігання до моменту юридичного отримання права власності на 

такі запаси від попереднього власника. 

 

Оцінка справедливої вартості  

Справедлива вартість визначається як ціна, яка була б отримана за продаж активу або 

сплачена за передачу зобов’язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки. 

Оцінка справедливої вартості базується на припущенні, що операція із продажу активу або 

передачі зобов’язання відбудуться або на основному ринку для цього активу або зобов’язання, 

або, за відсутності основного ринку, у найвигіднішому ринку для активу або зобов’язання. 

Основний або найвигідніший ринок має бути доступним для Підприємства.  

Справедлива вартість активу або зобов’язання оцінюється із використанням 

припущень, які використовуватимуть учасники ринку під час визначення ціни для активу або 

зобов’язання, з урахуванням того що учасники ринку будуть діяти із найкращою економічною 

вигодою для себе. Оцінка справедливої вартості нефінансових активів враховує здатність 

учасників ринку генерувати економічні вигоди у результаті використання активу у найкращий 

та найефективніший спосіб або його продажу іншому учаснику ринку, який 

використовуватиме цей актив у найкращий та найефективніший спосіб.  

Підприємство використовує методики оцінки, які відповідають наявним обставинам і 

для яких існують достатні дані для оцінки справедливої вартості, максимально 

використовуючи відповідні вхідні дані, які піддаються спостереженню, та мінімізуючи 

використання вхідних даних, які не піддаються спостереженню.  

Усі активи та зобов’язання, для яких справедлива вартість оцінюється та розкривається 

у цій фінансовій звітності, розподілені на категорії у рамках ієрархії справедливої вартості, 

яку можна описати на основі найнижчих рівнів вхідних даних, які є важливими для оцінки 

справедливої вартості загалом:  

 Рівень 1: Ціни котирування (некориговані) на активному ринку для ідентичних активів 

або зобов’язань;  

 Рівень 2: Методики оцінки, для яких найнижчий рівень вхідних даних, який є важливим 

для оцінки справедливої вартості, піддається спостереженню, прямо або 

опосередковано;  

 Рівень 3: Методики оцінки, для яких найнижчий рівень вхідних даних, який є важливим 

для оцінки справедливої вартості, не піддається спостереженню.  

Для активів та зобов’язань, які визнаються у фінансовій звітності на регулярній основі, 

Підприємство визначає, чи відбулися переміщення між рівнями у ієрархії справедливої 

вартості шляхом переоцінки категоризації (на основі найнижчого рівня вхідних даних, який є 

важливим для оцінки справедливої вартості) на кінець кожного звітного періоду.  

 

Винагороди працівникам 

Підприємство здійснює поточні відрахування до Державного пенсійного фонду. 

Внески розраховуються як певний встановлений законодавством відсоток від загальної суми 

заробітної плати. Підприємство не має ані конструктивного, ані юридичного зобов’язання 

здійснювати подальші внески щодо заробітної плати. Зобов’язання за внесками виникає разом 
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із зобов’язанням з заробітної плати. Вказані витрати за внесками відносяться до того ж 

періоду, що й відповідна сума заробітної плати.  
 

Визнання доходів 

Основний принцип визнання доходу полягає в тому, що Підприємство визнає дохід, 

щоб відобразити передачу обіцяних товарів або послуг клієнтам у сумі, що відображає 

компенсацію, на яку Підприємство розраховує отримати право в обмін на ці товари або 

послуги. Цей основний принцип Підприємство реалізовує в рамках моделі з п’яти 

компонентів, де Підприємство: 

- визначає договір (контракт) з клієнтом; 

- визначає зобов’язання по договору; 

- визначає ціну транзакції; 

- розподіляє ціну транзакції на зобов’язання, передбачені контрактом; 

- визнає дохід, коли задовольнить зобов’язання по договору. 

Підприємство обліковує договір з клієнтом тільки тоді, коли виконуються всі 

перелічені далі критерії: 

(а) сторони договору схвалили договір (письмово, усно чи у відповідності з іншою 

звичною практикою ведення бізнесу) і готові виконувати свої зобов’язання; 

(б) Підприємство може визначити права кожної сторони відносно товарів або послуг, 

які будуть передаватися; 

(в) Підприємство може визначити умови оплати за товари або послуги, які будуть 

передаватися; 

(г) договір має комерційну сутність (тобто очікується, що ризик, час або величина 

майбутніх грошових потоків Підприємства зміняться внаслідок договору); та 

(д) цілком імовірно, що Підприємство отримає компенсацію, на яку воно матиме право 

в обмін на товари або послуги, які будуть передані клієнту. Оцінюючи, чи достатньо значною 

є імовірність отримання суми компенсації, Підприємство розглядає лише здатність клієнта та 

його намір виплатити таку суму компенсації, коли настане час її сплати. Сума компенсації, на 

яку Підприємство матиме право, може бути меншою, ніж ціна, вказана у договорі, якщо 

компенсація є змінною. 

Основну частину доходу Підприємство отримує від реалізації паливно-мастильних 

матеріалів шляхом оптових поставок та через мережу автозаправних станцій. Інший сегмент 

бізнесу – роздрібна торгівля товарами широкого вжитку через мережу торговельних точок при 

автозаправних станціях. 

При визначенні ціни операції, Підприємство розглядає умови договору та свою звичну 

практику бізнесу. Ціна операції - це величина компенсації, на яку Підприємство очікує 

отримати право в обмін на передачу клієнтові обіцяних товарів або послуг за вирахуванням 

сум, зібраних від імені третіх осіб, а також знижок і бонусів за програмами лояльності. 

Підприємство визнає дохід, коли (або у міру того, як) Підприємство задовольняє 

зобов’язання щодо виконання, передаючи обіцяний товар або послугу (тобто актив) клієнтові. 

Актив передається, коли (або у міру того, як) клієнт отримує контроль над таким активом. 

Програми лояльності 

З метою стимулювання продажів Підприємство підтримує програму лояльності, 

відповідно якої клієнти підприємства отримують встановлений відсоток ціни продажу у формі 

бонусів, що призводить до виникнення окремого зобов’язання щодо виконання. У 

подальшому, віднесену на зобов’язання щодо виконання суму, визнають як дохід у періодах 

погашення бонусів. 
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Визнання витрат 

Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для 

отримання якого вони були здійснені відповідно до зазначеного вище розділу облікової 

політики. Витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходами певного періоду, 

відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.  

 

 

Витрати на фінансування 

Витрати на позики та обслуговування інших фінансових зобов’язань, які безпосередньо 

стосуються придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, який 

обов’язково потребує тривалого часу для підготовки до використання у спосіб, визначений 

Підприємством, або з метою продажу, капіталізуються як частина первісної вартості такого 

активу.  

Якщо кошти залучені взагалі й використовуються з метою отримання кваліфікованого 

активу, то суму витрат на позики, яка підлягає капіталізації, слід визначати шляхом 

застосування норми капіталізації до витрат на цей актив. Норма капіталізації повинна бути 

середньозваженою величиною витрат на позики стосовно всіх непогашених позик 

Підприємства протягом цього періоду, а не лише позик, які були здійснені конкретно з метою 

отримання кваліфікованого активу. 

Підприємство починає капіталізувати витрати на позики як частину собівартості 

кваліфікованого активу у дату початку капіталізації. Датою початку капіталізації є дата, коли 

підприємство вперше виконує всі умови, наведені нижче, а саме:  

а) воно понесло витрати, пов’язані з активом;  

б) воно понесло витрати на фінансування;  

в) воно веде діяльність, необхідну для підготовки активу до його використання за 

призначенням або продажу.  

Витрати на кваліфікований актив включають лише ті витрати, результатом яких є 

сплата грошових коштів, передача інших активів або прийняття зобов’язань під певний 

відсоток включаючи отримання кредитів банків, позик від інших юридичних та фізичних осіб 

та залучення ресурсів на умовах оренди відповідно до МСФЗ 16. 

У звітному періоді Підприємство не залучало фінансування на створення 

кваліфікованих активів та відповідно не капіталізувало фінансових витрат. 

 

Податок на прибуток 

Підприємство є платником податку на прибуток на загальних підставах. 

Поточний податок 

У цій фінансовій звітності податки були нараховані відповідно до вимог законодавства, 

яке було чинним або фактично набуло чинності станом на звітні дати. Витрати з податку на 

прибуток включають поточні податки та відстрочене оподаткування та відображаються у 

складі прибутку чи збитку, якщо тільки вони не стосуються операцій, відображених у цьому 

самому або іншому періоді в інших сукупних доходах або безпосередньо у складі капіталу. 

Поточний податок — це сума, що, як очікується, має бути сплачена податковим 

органам або ними відшкодована стосовно оподатковуваного прибутку чи збитків за поточний 

та попередні періоди. Оподатковуваний прибуток або збиток базується на оціночних 

показниках, якщо фінансова звітність ухвалюється до моменту подання відповідних 

податкових декларацій. 

 

Відстрочений податок 

Відстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов’язань станом на 

звітну дату за всіма тимчасовими різницями між податковою базою активів і зобов’язань та їх 

балансовою вартістю, відображеною для цілей фінансової звітності.  
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Відстрочені податкові зобов’язання визнаються за всіма оподатковуваними 

тимчасовими різницями, за винятком:  

- ситуацій, коли відстрочене податкове зобов’язання виникає від первісного 

визнання гудвілу, активу чи зобов’язання в господарській операції, яка не є об’єднанням 

бізнесу, та під час здійснення операції не впливає ні на обліковий, ні на оподатковуваний 

прибуток або збиток; та  

- щодо оподатковуваних тимчасових різниць, пов’язаних з інвестиціями в дочірні 

та асоційовані підприємства, за винятком ситуацій, коли можна контролювати час 

сторнування тимчасової різниці та існує ймовірність, що тимчасова різниця не буде 

сторнована в найближчому майбутньому.  

Відстрочені податкові активи визнаються щодо всіх оподатковуваних тимчасових 

різниць та перенесення на наступні періоди не використаних податкових активів і не 

використаних податкових збитків, якщо є ймовірним отримання майбутнього 

оподатковуваного прибутку, щодо якого можна використати оподатковувані тимчасові 

різниці, а також перенесені на наступні періоди не використані податкові активи і не 

використані податкові збитки, за винятком ситуацій:  

- коли відстрочений податковий актив, пов’язаний з оподатковуваними 

тимчасовими різницями від первісного визнання активу чи зобов’язання в господарській 

операції, що не є об’єднанням бізнесу, та під час здійснення операції не впливає ні на 

обліковий, ні на оподатковуваний прибуток (податковий збиток); та  

- щодо всіх оподатковуваних тимчасових різниць, пов’язаних з інвестиціями в 

дочірні й асоційовані підприємства у випадку, коли існує ймовірність, що тимчасова різниця 

буде сторнована в найближчому майбутньому, і буде отриманий оподатковуваний прибуток, 

до якого можна застосувати тимчасову різницю.  

На кожну звітну дату Підприємство переглядає балансову вартість відстрочених 

податкових активів і зменшує їх балансову вартість, якщо більше не існує ймовірності 

одержання достатнього оподатковуваного прибутку, що дозволив би реалізувати частину або 

всю суму такого відстроченого податкового активу. Не визнані раніше відстрочені податкові 

активи переоцінюються Підприємством на кожну звітну дату й визнаються тоді, коли виникає 

ймовірність одержання в майбутньому оподатковуваного прибутку, що дає можливість 

реалізувати відстрочений податковий актив.  

Відстрочені податкові активи та зобов’язання визначаються за податковими ставками, 

застосування яких очікується у році, в якому відбудеться реалізація активу чи погашення 

зобов’язання, на основі діючих або оголошених на звітну дату податкових ставок і положень 

податкового законодавства.  

Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання належать до 

взаємозаліку за наявності повного юридичного права зарахувати поточні податкові активи в 

рахунок поточних податкових зобов’язань, якщо вони стосуються податків на прибуток, 

накладених тим самим податковим органом на той самий суб’єкт господарювання. 

 

Оренда 

На початку дії договору Підприємство оцінює чи є договір орендою, або чи містить 

договір оренду. Договір є, чи містить оренду, якщо договір передає право контролювати 

користування ідентифікованим активом протягом певного періоду часу в обмін на 

компенсацію. 

Підприємство як орендар 

На дату початку оренди Підприємство визнає актив з права користування як окрему 

категорію необоротних активів та орендне зобов’язання. 

На дату початку оренди Підприємство оцінює актив з права користування за 

собівартістю, що складається з: 

а) суми первісної оцінки орендного зобов’язання за теперішньою вартістю орендних 

платежів, не сплачених на таку дату; 
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б) будь-яких орендних платежів, здійснених на, або до дати початку оренди, за 

вирахуванням отриманих знижок; 

в) будь-які первісні прямі витрати, понесені орендарем; та 

г) оцінку витрат, які будуть понесені орендарем у процесі демонтажу та переміщення 

базового активу, відновлення місця, на якому він розташований, або відновлення базового 

активу до стану, що вимагається умовами оренди. 

Після дати початку оренди Підприємство оцінює актив з права користування, 

застосовуючи модель собівартості. 

Після дати початку оренди Підприємство оцінює орендне зобов’язання, 

а) збільшуючи балансову вартість з метою відобразити процент за орендним 

зобов’язанням; 

б) зменшуючи балансову вартість з метою відобразити здійснені орендні платежі; та 

в) переоцінюючи балансову вартість з метою відобразити будь-які переоцінки або 

модифікації оренди або з метою відобразити переглянуті по суті фіксовані орендні платежі. 

Підприємство обліковує у себе на балансі активи з права оренди, що виникають за 

договорами оренди за правилами, встановленими МСБО 16 «Основні засоби». 

Підприємство не застосовує вищезгадані вимоги щодо визнання активів і зобов’язань 

щодо короткострокової оренди (термін якої не перевищує 12 місяців) або оренди, в якій 

базовий актив має вартість менше 40 тис. грн. Підприємство-орендар визнає орендні платежі 

щодо такої оренди як витрати лінійним методом протягом терміну оренди. 

Після початку оренди орендар оцінює орендне зобов’язання:  

а) збільшуючи балансову вартість на відсоткові витрати за фінансовим орендним 

зобов’язанням;  

б) зменшуючи балансову вартість на суми здійснених орендних платежів; та 

в) переоцінюючи балансову вартість з метою відобразити будь-які переоцінки або 

модифікації оренди або з метою перегляду фіксованих платежів за МСФЗ 16 «Оренда». 

Після дати початку оренди орендар визнає у прибутку / збитку такі обидві складові:  

а) відсоток за орендним зобов’язанням; та 

б) змінні орендні платежі, не включені в оцінку орендного зобов’язання періоду. 

Якщо орендований актив повністю використовується з метою створення (спорудження) 

кваліфікованого активу, амортизація орендних активів та фінансові відсотки за таким 

орендним зобов’язанням відносяться на збільшення балансової вартості створюваного активу 

відповідно до вимог МСБО 23 «Витрати на фінансування».  

 

Умовні активи та зобов’язання  

Умовні активи не визнаються, а розкриваються у фінансовій звітності, якщо 

надходження економічних вигід є ймовірним. 

Умовні зобов’язання не відображаються у фінансовій звітності, за винятком випадків, 

коли існує ймовірність того, що для погашення зобов’язання буде потрібен відтік ресурсів, і 

при цьому суму таких зобов’язань може бути достовірно визначено. Інформація про такі 

зобов’язання підлягає розкриттю, за винятком випадків, коли можливість відтоку ресурсів, які 

являють собою економічні вигоди, є малоймовірною. 

 

Забезпечення 

Забезпечення визнаються, коли Підприємство має поточне юридичне або 

конструктивне зобов’язання (на основі правового регулювання або яке витікає із обставин) 

внаслідок минулих подій і при цьому існує ймовірність, що вибуття ресурсів, які втілюють у 

собі економічні вигоди, буде потрібним для його погашення, і можна зробити достовірну 

оцінку цього зобов’язання. 

Підприємство створює забезпечення: 

- під невикористані відпустки відповідно до МСБО 19 «Виплати працівникам»; 

- під премії працівникам за результатами року відповідно МСБО 19; 
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- у інших випадках, якщо за результатами минулих подій вибуття економічних вигід 

у майбутньому є ймовірним 

 

Операції в іноземних валютах 

Операції, деноміновані у валютах, які відрізняються від функціональної валюти, 

перераховуються у функціональну валюту із використанням курсу обміну валют, який 

переважав на дату операції. Монетарні активи і зобов’язання, деноміновані в іноземних 

валютах, перераховуються у функціональну валюту за курсами обміну, які діяли на звітну 

дату. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною вартістю в іноземній валюті, 

перераховуються із використанням курсів обміну валют станом на дати первісних операцій. 

Немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, 

перераховуються із використанням курсів обміну валют на дату визначення справедливої 

вартості. Курсові різниці визнаються у складі прибутку або збитку в тому періоді, в якому 

вони виникають. 

Звіт про рух грошових коштів 

Звіт про рух грошових коштів готується з використанням прямого методу. Зміни у звіті 

про фінансовий стан, які не призвели до руху грошових коштів, такі як різниця в перекладах, 

зміни справедливої вартості тощо, були виключені з метою підготовки цього звіту. Активи та 

зобов’язання, придбані як частина об’єднання бізнесу, включаються до інвестиційної 

діяльності (за винятком придбаних готівкових коштів). Дивіденди, виплачені звичайним 

акціонерам, включаються до фінансової діяльності. Отримані дивіденди класифікуються як 

інвестиційна діяльність. Проценти, що сплачуються, включаються до фінансової діяльності. 

Отримані відсотки включаються до інвестиційної діяльності. 

Зміни у оркмій фінансовій звітності після її випуску 

Будь-які зміни у цій окремій фінансовій звітності після її випуску вимагають 

затвердження керівництвом Підприємства, яке ухвалило цю окрему фінансову звітність до 

випуску. 

6 Перше застосування МСФЗ  

Підприємство на дату переходу вело свій облік та складало фінансову звітність 

відповідно до вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, які не 

повною мірою збігаються з МСФЗ. Відповідно до вимог чинного законодавства керівництво 

прийняло рішення скласти першу фінансову звітність за МСФЗ за рік, який завершиться 31 

грудня 2019.  

При підготовці цієї фінансової звітності за МСФЗ вступний звіт про фінансовий стан 

Підприємства був підготовлений на 1 січня 2018 року, дату переходу Підприємства на МСФЗ. 

У цій примітці пояснюються основні коригування, виконані Підприємством при перерахунку 

звіту про фінансовий стан, складеного на 1 січня 2018 року згідно П(С)БО, а також раніше 

випущеної фінансової звітності за рік, що завершився 31 грудня 2018 року. 

Використання звільнень щодо застосування  

При підготовці даної звітності Підприємство скористалось наступними добровільними 

звільненнями від ретроспективного застосування МСФЗ Підприємство відповідно до розділу 

Г МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ»: 

- обрало за доцільну собівартість облікові оцінки щодо первісної вартості та 

нарахованої амортизації (зносу) основних засобів та нематеріальних активів, що 

були визначені за попередніми П(С)БО; 

- оцінило активи з права користування на дату переходу на МСФЗ для всіх чинних 

договорів оренди (крім малоцінної) за сумою, що дорівнює продисконтованому 

зобов’язанню за орендою, скоригованою на суму всіх сплачених авансом або 
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нарахованих до сплати орендних платежів, пов’язаних з такою орендою, визнаних у 

звіті про фінансовий стан безпосередньо перед датою переходу на МСФЗ;  

- застосувало єдину дисконтну ставку до портфеля оренди з подібними 

характеристиками (близький термін до закінчення строку оренди, єдина валюта 

розрахунків); 

- не розраховувало орендні активи та зобов’язання до оренди, за якою орендований 

актив є малоцінним (коли вартість базового активу не перевищує 50 тис. грн); 

- виключило первісні прямі витрати з оцінки активу з права користування на дату 

переходу на МСФЗ; 

- скористалося інформацією, що стала відома пізніше, при визначенні строку оренди, 

якщо договір містить можливості продовження або припинення оренди; 

- використало за доцільну собівартість в своєму звіті про фінансовий стан за МСФЗ 

на початок періоду для обліку інвестиції в дочірні підприємства , що була визначена 

за попередніми П(С)БО. 

 

Використання облікових оцінок 

Облікові оцінки на 1 січня 2018 року та 31 грудня 2018 року узгоджуються з оцінками 

зробленими на ті самі дати відповідно до П(С)БО та відображають умови, що існували на дату 

переходу на МСФЗ та за відповідні періоди. 

Вплив першого застосування МСФЗ на фінансову звітність на 1 січня 2018 року та 31 

грудня 2018 року представлено нижче: 

 
31 грудня  

2018 р. 

1 січня 

2018 р. 

КАПІТАЛ ЗА НП(С)БО 414 130 372 497 

Вплив змін облікової політики:   

(i) Визнання права оренди майна 98 129 121 625 

Визнання зобов’язань з оренди майна (105 774) (121 625) 

(ii) Визнання зобов’язань по програмі лояльності (18 002) (14 231) 

(iii) Нарахування очікуваних кредитних збитків (14 610) (21 030) 

(iv) Нарахування ВПА/ВПЗ 3 753 3 692 

Виправлення помилок:   

(v) Списання елементів, що не відповідають критеріям визнання (2 963) (765) 

Інші коригування 766 1 187 

КАПІТАЛ ЗА МСФЗ  375 429 341 350 

 

Узгодження сукупних доходів, відображених згідно з НП(С)БО та МСФЗ, представлено таким чином: 

 2018 рік 

ПРИБУТОК ЗА НП(С)БО 51 271 

Вплив змін облікової політики:  

(i)  Визнання амортизації прав за договорами оренди (23 496) 

Виключення витрат за операційною орендою 37 258 

Визнання фінансових витрат за договорами оренди (21 406) 

(ii)  Коригування контрактного зобов’язання по програмах лояльності за МСФЗ 15 (3 771) 

(iii)  Коригування резерву кредитних збитків 6 420 

(iv)  Вплив на відстрочений податок на прибуток 61 

Виправлення помилок:  

(v) Списання елементів, що не відповідають критеріям визнання (2 198) 

Інші коригування (421) 

ВСЬОГО СУКУПНОГО ДОХОДУ ЗА МСФЗ 43 718 

 

Пояснення коригувань з переходу на МСФЗ та виправлення помилок: 

i. Підприємство визнало права оренди майна та відповідні їм довгострокові і поточні 

зобов’язання за теперішньою вартістю орендних платежів, не сплачених на дату 

першого застосування міжнародних стандартів згідно з п.п. 24, 26 та В8 МСФЗ 16 

«Оренда». У році, що закінчився 31 грудня 2018 року Підприємство відсторнувало 

понесені витрати з оренди у сумі 37 258 тис. грн, та нарахувало амортизацію 
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орендного активу у сумі 23 496 тис. грн. Також були нараховані відсотки по 

заборгованості з оренди у сумі 21 406 тис. грн. 

ii. Підприємство визнало контрактне зобов’язання за програмою лояльності програми 

«Карт Бланш» відповідно до п.53 МСФЗ 15 «Дохід за договорами з клієнтами». 

iii. Донарахування резерву кредитних збитків згідно п.5.5 МСФЗ 9 «Фінансові 

інструменти» за торговельною дебіторською заборгованістю та по іншій 

дебіторській заборгованості. 

iv. Підприємство розрахувало відстрочений податковий актив на визнані різниці між 

податковими та обліковими базами активів та зобов’язань відповідно до п.п. 15-18 

та 24-31 МСБО 12 «Податки на прибуток». 

v. Виправлення помилок в основному складається зі списання запасів та малоцінних 

необоротних матеріальних активів, списання дебіторської заборгованості, та 

перерахунку зобов’язань з виплат заробітної плати. 

Звіт про рух грошових коштів 

Перехід від П(С)БО до МСФЗ не мав істотного впливу на звіт про рух грошових коштів. 

7 Нематеріальні активи 

Нижче наведено інформацію про нематеріальні активи підприємства за рік, що закінчився 

31 грудня. 

 Права на 

комерційні 

знаки 

Програмне 

забезпечення 

Капітальні 

інвестиції в 

НМА 

Разом 

Первісна вартість     

на 1 січня 2018 60 1 407 238 1 705 

Придбання (виготовлення)   2 015 2 015 

Введення в експлуатацію  2 244 (2 244) - 

Вибуття  (4) (65) - (69) 

на 31 грудня 2018 56 3 586 9 3 651 

Придбання (виготовлення) - - 777 777 

Введення в експлуатацію - 786 (786) - 

Вибуття  - - - - 

на 31 грудня 2019 56 4 372 - 4 428 

Накопичений знос та 

знецінення 
    

на 1 січня 2018 (58) (822) - (880) 

Нараховано знос за рік  (1) (216) - (217) 

Вибуття  3 62 - 65 

на 31 грудня 2018 (56) (976) - (1 032) 

Нараховано знос за рік  - (1 688) - (1 688) 

Вибуття  - - - - 

на 31 грудня 2019 (56) (2 664) - (2 720) 

Чиста балансова вартість     

на 01 січня 2018 2 585 238 825 

на 31 грудня 2018 - 2 610 9 2 619 

на 31 грудня 2019 - 1 708 - 1 708 
 

Вибуття всіх нематеріальних активів у 2018 році було у зв’язку з виділенням частини 

активів у новостворене підприємство – ТОВ «Параллель Ойл» (див. примітка 16). 

Нематеріальні активи Підприємства не перебувають в заставі банків у забезпечення 

кредитних зобов’язань та не мають інших обтяжень.   
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8 Основні засоби 

Нижче наведено інформацію про основні засоби підприємства за рік, що закінчився 

31 грудня. 

 Земля та 

нерухомість 

Облад-

нання 

Транспортні 

засоби 

Інші основні 

засоби 

Капітальні 

інвестиції 
Разом 

Первісна вартість        

на 1 січня 2018 13 661 5 404 108 3 847 244 23 264 

Придбання 

(виготовлення) 
- - - - 225 225 

Введення в 

експлуатацію 
- 266 - 59 (325) - 

Вибуття (13 661) (4 751) - (1 043) (14) (19 469) 

На 31 грудня 2018 - 919 108 2 863 130 4 020 

Придбання 

(виготовлення) 
- - - - 175 175 

Введення в 

експлуатацію 
- 138 - 31 (169) - 

Вибуття - (5) - (2 637) (130) (2 772) 

На 31 грудня 2019 - 1 052 108 257 6 1 423 

Накопичений знос       

На 1 січня 2018 (3 122) (3 702) (9) (2 262) - (9 095) 

Нараховано знос за рік  - (47) (22) (268) - (337) 

Вибуття 3 122 3 366 - 456 - 6 944 

На 31 грудня 2018 - (383) (31) (2 074) - (2 488) 

Нараховано знос за рік  - (156) (21) (27) - (204) 

Вибуття - 5 - 1 921 - 1 926 

На 31 грудня 2019 - (534) (52) (180) - (766) 

Чиста балансова 

вартість 
      

на 1 січня 2018 10 539 1 702 99 1 585 244 14 169 

на 31 грудня 2018 - 536 77 789 130 1 532 

на 31 грудня 2019 - 518 56 77 6 657 

 

Станом на 31 грудня 2019 року основні засоби загальною первісною вартістю 1 319 

тис. грн. були повністю замортизовані, але Підприємство й далі їх використовувало (станом 

на 31 грудня 2018 року: 317 тис. грн.). 

Станом на 31 грудня 2019 року підприємство застрахувало частину власних основних 

засобів балансовою вартістю 617 тис. грн. (станом на 31 грудня 2018 року: 613 тис. грн.). 

Основні засоби Підприємства не перебувають в заставі банків у забезпечення кредитних 

зобов’язань та не мають інших обтяжень.  

Вибуття основних засобів у 2018 році головним чином було пов’язане з передачею 

активів, що перебувають на непідконтрольній Україні території Донецької та Луганської 

областях новоствореному ТОВ "Параллель Ойл" (примітка 16), балансова вартість таких 

основних засобів на дату розподілу складала – 9 636 тис. грн. 
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9 Довгострокові фінансові інвестиції 

 

 1 січня 

2018 

31 грудня 

2018 

31 грудня 

2019 

1 січня 

2018 

31 грудня 

2018 

31 грудня 

2019 

 тис.грн тис.грн  % %  

ТОВ "Гарт" 1 1 - 0,1% 0,1% - 

ТОВ "Гермес" 3 3 - 0,1% 0,1% - 

ТОВ "Паралель-ОПТ" 1 1 1 99% 99% 99% 

 5 5 1    

 

Фінансові інвестиції в статутні капітали інших суб’єктів господарювання 

обліковуються за первісною вартістю з тестуванням на знецінення. 

10 Інші необоротні активи 

Права оренди активів 

Нижче наведено інформацію про активи з правом користування майном за рік, що закінчився 

31 грудня. 

 

 Оренда об’єктів 

нерухомості 

Оренда прав на 

транспортні засоби 

Разом 

Первісна вартість    

На 1 січня 2018  113 751 7 874 121 625 

Надходження прав оренди активів - - - 

На 31 грудня 2018 113 751 7 874 121 625 

Надходження прав оренди активів - 561 561 

Вибуття прав оренди - (415) (415) 

На 31 грудня 2019 113 751 8 020 121 771 

Накопичений знос та знецінення    

На 1 січня 2018  - - - 

Нараховано знос за рік (21 921) (1 575) (23 496) 

На 31 грудня 2018 (21 921) (1 575) (23 496) 

Нараховано знос за рік (21 921) (1 690) (23 611) 

Вибуття - 136 136 

На 31 грудня 2019 (43 842) (3 129) (46 971) 

Чиста балансова вартість    

На 1 січня 2018  113 751 7 874 121 625 

На 31 грудня 2018 91 830 6 299 98 129 

На 31 грудня 2019 69 909 4 891 74 800 

 

Початкова вартість орендних активів на 01.01.2018 року була сформована за 

теперішньою вартістю орендних платежів, не сплачених на дату першого застосування 

міжнародних стандартів, з урахуванням капіталізованих витрат на ремонт орендованого майна 

(див.примітка 6). 

Станом на 31 грудня 2018 та 31 грудня 2019 років Керівництво не виявило факторів їх 

знецінення. 
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11 Запаси 

Нижче наведено інформацію про запаси станом на 31 грудня: 

 1 січня 2018 31 грудня 2018 31 грудня 2019 

 тис.грн тис.грн тис.грн 

Дизельне паливо 57 638 71 449 62 135 

Бензин 56 321 34 667 54 601 

Скраплений газ 11 513 13 325 9 900 

Товари в магазинах 4 350 5 787 6 501 

Матеріали 

 

 

 

 

501 873 527 

Малоцінний інвентар 740 214 112 

Запчастини 610 716 649 

Інші запаси 291 326 664 

 131 964 127 357 135 089 

Кількість по основним групам товарів була такою (в тонах): 

 1 січня 2018 31 грудня 2018 31 грудня 2019 

 т т т 

Дизельне паливо 1 794  2 366 3 161 

Бензин 2 128 1 300 2 507 

Скраплений газ 671 799 719 

 4 593 4 465 6 387 

 

12 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 

Нижче наведено інформацію про дебіторську заборгованість за рік, що закінчився 31 грудня: 

 

1 січня 2018 31 грудня 2018 
31 грудня 

2019 

Розрахунки з покупцями малого опту 37 612 27 841 8 017 
Розрахунки з оптовими покупцями 36 635 62 773 17 947 

Розрахунки з пов’язаними особами 5 813 15 918 37 467 

Розрахунки по державному 

замовленню 

4 629 2 222 5 613 

Розрахунки за бонусами 1 559 452 - 

Розрахунки з іншими покупцями 926 1 234 1 429 

Мінус резерв очікуваних кредитних 

збитків 

(15 461) (8 510) (3 842) 

 71 713 101 930 66 631 

 

Зміна резерву очікуваних кредитних збитків: 

 2018 2019 

На початок періоду 15 461 8 510 

Нарахування 7 583 1 488 

Використання (14 534) (1 876) 

Припинення визнання - (4 280) 

На кінець періоду 8 510 3 842 
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13 Аванси видані 

Нижче наведено інформацію про аванси видані за рік, що закінчився 31 грудня: 

 1 січня 2018 31 грудня 2018 31 грудня 2019 

Аванси видані вітчизняним 

постачальникам 

94 726 106 959 102 507 

Аванси видані іноземним 

постачальникам 

1 185 49 583 10 993 

Аванси видані пов’язаним особам 3 147 46 558 56 869 

Розрахунки з митними органами 31 148 3 952 3 613 

 130 206 207 052 173 982 

14 Інша поточна дебіторська заборгованість 

Нижче наведено інформацію про іншу дебіторську заборгованість за рік, що закінчився 

31 грудня: 

 

1 січня 2018 
31 грудня 

2018 
31 грудня 2019 

Фінансова допомога 75 189 63 470 142 755 

Фінансова допомога пов’язаним 

особам 44 375 47 180 1 057 

Розрахунки за претензіями 1 571 2 151 509 

Розрахунки з працівниками 539 629 549 

Дебіторська заборгованість за 

податками й платежами 
223 167 104 

Інша дебіторська заборгованість 955 5 877 11 086 

Мінус резерв очікуваних кредитних 

збитків 

(11 591) (10 293) (11 430) 

 111 261 109 181 144 630 

 

Договори поворотної фінансової допомоги з пов’язаними та іншими особами є 

короткостроковими безвідсотковими угодами, які наведені у цій фінансовій звітності за 

амортизованою собівартістю за вирахуванням оціночного резерву щодо очікуваних кредитних 

збитків. 

Зміна резерву очікуваних кредитних збитків за фінансовими активами у складі статті: 

 2018 2019 

На початок періоду 11 591 10 293 

Нарахування (1 287) 2 506 
Використання (11) (1 369) 

На кінець періоду 10 293 11 430 
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15 Гроші та їх еквіваленти 

 

1 січня 2018 
31 грудня 

2018 
31 грудня 2019 

Поточні рахунки в банках 7 499 27 936 101 932 

Інші рахунки в банках - 1 680 25 094 

Грошові кошти в дорозі 2 188 2 922 3 137 

Продажі за платіжними картками 1 748 2 164 3 013 

Каса 636 593 585 

 12 071 35 295 133 761 

З метою підготовки звіту про рух грошових коштів, грошові кошти та їх еквіваленти на 

31 грудня включали готівку, кошти в банку і в дорозі, а також залишки на платіжних картках. 

16 Власний капітал 

Статутний капітал 

Станом на 1 січня та 31 грудня учасниками Підприємства були такі компанії: 

 1 січня 2018 31 грудня 2018 31 грудня 2019 

«Параллель Нафта Лімітед» 

(м.Нікосія, Кіпр)  1 482 76% 1 482 76% 1 482 76% 

ТОВ «ГЕФЕСТ. ЛТД» 

(м.Запоріжжя, Україна) 468 24% 468 24% 468 24% 

 1 950 100% 1 950 100% 1 950 100% 

 

Інші зміни в капіталі 

У серпні 2018 року рішенням учасників Підприємства з його складу було виділено 

окрему юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю "Параллель Ойл" зі 

статутним капіталом 300 грн., якому було передано основні засоби та нематеріальні активи, 

що перебувають на непідконтрольній Україні території Донецької та Луганської області 

загальною вартістю 9 636 тис.грн. (див. примітки 7 та 8). 

Нерозподілений прибуток 

Відповідно до законодавства України Підприємство має право розподіляти власний 

прибуток між учасниками або використовувати його для створення резервів відповідно до 

корпоративних положень. Подальше використання коштів, спрямованих на створення 

резервів, може бути обмежено. Такі кошти мають використовуватися для цілей, встановлених 

при створенні резервів.  

Дивіденди за звітний період не нараховувалися та не виплачувалися. 

17 Зобов’язання з права оренди активів 

Інформація про стан розрахунків за такими договорами в звітних періодах 

представлена нижче: 

Період 

Борг на 

початок 

періоду 

Придбання 

зобов’язань 

Відсоткові 

витрати 
Сплачено 

Борг на 

кінець 

періоду 

2018 рік 146 136 - 21 406 (13 271) 154 271 

2019 рік 154 271 561 18 345 (77 207) 95 970 
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В суму зобов’язання з права оренди активів при первісному визнанні на 01 січня 2018 

року, в увійшла кредиторська заборгованість по послугам оренди, надані за попередні періоди 

в сумі 24 511 тис. грн. і 121 625 тис. грн. приведеної вартості майбутніх платежей за 

орендними договорами (Примітка 6). 

 

Мінімальні орендні платежі майбутніх періодів за договорами оренди: 

 

 1 січня 2018 31 грудня 2018 31 грудня 2019 
 Мінімальні платежі Мінімальні платежі Мінімальні платежі 

В межах 1 року 61 376 79 371 38 835 

Від 1 до 5 років 154 418 123 152 87 110 

Понад 5 років - - - 

Разом мінімальні 

орендні платежі 

215 794 202 523 125 945 

За вирахуванням 

фінансових витрат 

(69 658) (48 252) (29 975) 

Приведена вартість 

мінімальних орендних 

платежів 

146 136 154 271 95 970 

З них поточна частина 39 924 66 604 30 312 

18 Торговельна кредиторська заборгованість 

Нижче наведено інформацію про торговельну кредиторську заборгованість за рік, що 

закінчився 31 грудня: 

 
1 січня 2018 31 грудня 2018 31 грудня 2019 

Розрахунки з національними 

постачальниками 5 880 8 305 3 736 

Розрахунки з іноземними 

постачальниками 36 - 21 

Розрахунки з пов’язаними особами 581 582 - 

 6 497 8 887 3 757 

19 Поточні зобов’язання з податків 

Нижче наведено інформацію про поточні зобов’язання з податків за рік, що закінчився 

31 грудня: 

 
1 січня 2018 31 грудня 2018 31 грудня 2019 

Поточні зобов’язання з ПДВ 3 656 11 321 1 795 

Податок на прибуток - 4 053 7 525 

Інші податки та збори 339 173 1 031 

 3 995 15 547 10 351 
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20 Аванси отримані 

Нижче наведено інформацію про аванси отримані за рік, що закінчився 31 грудня: 

 
1 січня 2018 31 грудня 2018 31 грудня 2019 

Аванси отримані від оптових 

покупців 12 460 9 771 2 946 

Аванси отримані від роздрібних 

покупців 31 407 24 034 22 002 

Аванси по державному 

замовленню 286 49 601 

Аванси отримані від пов'язаних 

сторін 12 755 63 134 16 530 

Зобов’язання по програмі 

лояльності 14 231 18 002 20 250 

 71 139 114 990 62 329 

 

Аванси одержані являють собою контрактні зобов’язання за отримані від клієнтів кошти 

в рахунок майбутніх поставок.  

21 Поточні забезпечення 

Нижче наведено інформацію про поточні забезпечення за рік, що закінчився 31 грудня: 

 

 
1 січня 2018 31 грудня 2018 31 грудня 2019 

Забезпечення невикористаних 

відпусток 5 393 4 706 4 685 

Забезпечення по додатковій 

зарплаті - 3 174 12 791 

 5 393 7 880 17 476 

 

Інформація про рух в забезпеченнях: 

 По невикористаним 

відпусткам 

По додатковій 

зарплаті 
Всього 

На 1 січня 2018 5 393 - 5 393 

Нарахування 5 888 3 174 9 062 

Використання (6 575) - (6 575) 

На 31 грудня 2018 4 706 3 174 7 880 

Нарахування 7 043 14 131 21 174 

Використання (7 064) (4 514) (11 578) 

На 31 грудня 2019 4 685 12 791 17 476 
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22 Інші поточні забов’язання 

Нижче наведено інформацію про іншу кредиторську заборгованість за рік, що закінчився 

31 грудня: 

 
1 січня 2018 31 грудня 2018 31 грудня 2019 

Фінансова допомога від 

пов’язаних осіб 16 555 390 56 342 

Інші зобов’язання 5 390 5 963 8 217 

 21 945 6 353 64 559 

 

Подібно до договорів поворотної фінансової допомоги виданої, отримана від пов’язаних 

осіб допомога є безвідсотковою та погашається протягом 12 місяців після звітної дати.  

23 Дохід від реалізації 

Нижче наведено інформацію про дохід від реалізації за рік, що закінчився 31 грудня: 

 
2018 2019 

Дизельне паливо 4 005 978 4 173 037 

Бензин 1 023 186 947 268 

Скраплений газ 432 825 460 375 

Товари в магазинах 66 235 72 618 

Інші доходи 9 164 12 532 

 5 537 388 5 665 830 

 

Дохід від реалізації товарів та послуг визнається переважно у момент часу. Всі товари 

Підприємства реалізуються на території України: паливно-мастильні матеріали – через 

мережу АЗС та оптом з місць зберігання, а товари – через мережу супутніх магазинів.  

Особливість розрахунків за паливно-мастильними матеріалами з бюджетними 

організаціями полягає у використанні паливних талонів, що підтверджують право власності 

на відповідну кількість палива, що залишається на відповідальному зберіганні підприємства 

до її фізичної передачі пред’явнику талону. Загальний обсяг реалізації бюджетним установам 

за 2019 рік склав 93 588 тис.грн. 

24 Собівартість реалізованої продукції 

Нижче наведено інформацію про собівартість реалізованої продукції за рік, що закінчився 31 

грудня: 

 
2018 2019 

Дизельне паливо 3 875 866 4 072 066 

Бензин 973 785 810 149 

Скраплений газ 390 132 394 636 

Товари в магазинах 46 160 51 518 

Собівартість іншої реалізації 2 034 4 022 

 5 287 977 5 332 391 
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25 Загальні та адміністративні витрати 

Нижче наведено інформацію про загальні та адміністративні витрати за рік, що закінчився 31 

грудня: 

 2018 2019 

Витрати на виплати персоналу 28 748 26 740 

Професійні та консультаційні послуги 6 506 6 100 

Банківські послуги 4 064 6 993 

Витрати на соціальне страхування 2 948 3 104 

Амортизація необоротних активів 1 326 2 774 

Інформаційно-технічне забезпечення 1 071 2 746 

Паливно-мастильні матеріали 691 447 

Послуги зв’язку 620 697 

Корпоративні заходи 551 351 

Комунальні та офісні витрати 319 322 

Інші загальні витрати 596 763 

 47 440 51 037 

26 Витрати на збут 

Нижче наведено інформацію про витрати на збут за рік, що закінчився 31 грудня: 

 2018 2019 

Витрати на виплати персоналу 50 450 63 470 

Амортизація необоротних активів збутового призначення 22 932 23 700 

Зберігання газу та нафтопродуктів 12 327 14 241 

Витрати на соціальне страхування 9 350 11 122 

Втрати від очікуваних кредитних збитків 7 583 1 488 

Транспортні витрати 2 180 9 677 

Паливно-мастильні матеріали 4 536 2 699 

Публічні заходи та реклама 6 108 6 115 

Ремонт та утримання обладнання 6 013 5 070 

Інформаційно-технічне забезпечення 2 997 2 887 

Професійні послуги 860 1 598 

Маркетингові витрати 454 360 

Інші витрати комерційного призначення 2 268 835 

 128 058 143 262 

27 Інші операційні доходи 

Нижче наведено інформацію про інші операційні доходи за рік, що закінчився 31 грудня: 

 2018 2019 

Дохід від коригування зобов’язань з ПДВ 5 345 - 

Доходи за претензійною діяльністю 2 172 1 909 

Дохід від списання кредиторської заборгованості 2 162 466 

Доходи від перерахунку резерву ОКЗ 1 453 4 281 

Дохід від списання невикористаних карток 345 - 

Курсові різниці - 632 

Дохід від інвестицій в дочірні підприємства - 1 170 

Інші доходи 521 275 

 11 998 8 733 
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28 Інші операційні витрати 

Нижче наведено інформацію про інші операційні витрати за рік, що закінчився 31 грудня: 

 2018 2019 

Збиток від недостач та втрат від псування запасів 4 004 6 551 

Штрафи 3 226 1 079 

Витрати на резерв ОКЗ - 2 506 

Коригування ПДВ 951  

Збиток від реалізації іноземної валюти 708 4 083 

Втрати за претензійною діяльністю 55 2 358 

Курсові різниці 387  

Інші витрати 1 524 3 885 

 10 855 20 462 

29 Інші фінансові доходи та фінансові витрати 
 

Елементи фінансових витрат 2018 2019 

Фінансові витрати по оренді 21 406 18 345 

Відсотки по кредитах та овердрафтах 1 279 91 

 22 685 18 436 
 

Елементи інших фінансових доходів 2018 2019 

Відсотки за банківськими депозитами 2 030 13 714 

 2 030 13 714 

30 Податок на прибуток 

Компоненти витрат з податку на прибуток за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, 

подані так:  

 

 2018 2019 

Витрати з поточного податку на прибуток (10 744) (21 981) 

Доходи / (Витрати) з відстроченого податку на прибуток 61 (999) 

Разом податок на прибуток у складі витрат періоду (10 683) (22 980) 

 

Узгодження між витратами з податку на прибуток, відображеними у фінансовій звітності, 

що додається, і прибутком до оподаткування, розрахованим на основі встановленої ставки 

оподаткування, наведено нижче. 

 2018 2019 

Прибуток до оподаткування 54 401 122 689 

Витрати з податку на прибуток за чинною податковою 

ставкою 18 % 
(9 792) (22 084) 

Вплив операцій, що не враховуються для цілей 

оподатковування 
(891) (896) 

Витрати з податку на прибуток (10 683) (22 980) 

Ефективна ставка оподаткування за рік, % 19,6% 18,7% 
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Відстрочені податкові активи та зобов’язання є результатом впливу тимчасових різниць, 

що виникають за такими статтями:  

  
31 грудня 

2019 

Визнано у звіті про 

фінансові результати 

(звіті про сукупний 

дохід) 

31 грудня 

2018 

Основні засоби 1 (127) 128 

Нематеріальні активи  4 (1) 5 

Запаси - (186) 186 

Торгова дебіторська заборгованість 691 (890) 1 581 

Інша дебіторська заборгованість 2 058 205 1 853 

Відстрочені податкові активи  2 754 (999) 3 753 

 

  
31 грудня 

2018 

Визнано у звіті про 

фінансові результати 

(звіті про сукупний 

дохід) 

1 січня 

2018 

Основні засоби 128 1 312 (1 184) 

Нематеріальні активи  5 (1) 6 

Запаси 186 186 - 

Торгова дебіторська заборгованість 1 581 (1 202) 2 783 

Інша дебіторська заборгованість 1 853 (234) 2 087 

Відстрочені податкові активи  3 753 61 3 692 
 

31 Пов’язані сторони 

 

Станом на 31 грудня 2019 підприємство контролюється Ахметовим Рінатом 

Леонідовичем, який опосередковано володіє 100 % капіталу Підприємства.  

Для цілей цієї фінансової інформації сторони вважаються пов’язаними, якщо одна 

сторона має можливість контролювати іншу сторону, вони перебувають під спільним 

контролем або мають суттєвий вплив на прийняття фінансових та управлінських рішень. При 

визначенні пов’язаних сторін до уваги приймається сутність відносин, а не їх юридична 

форма. 

Підприємство проводить операції як з пов’язаними, так і не з пов’язаними сторонами. 

Зазвичай неможливо об’єктивно оцінити, чи була б проведена операція із пов’язаною 

стороною, якби ця сторона не була пов’язаною, і чи була б операція проведена в ті самі 

терміни, на тих самих умовах і в тих самих сумах, якби сторони не були пов’язаними. 

Згідно з наявними критеріями визначення пов’язаних сторін, пов’язані сторони цього 

підприємства розділяються на такі категорії: 

а) вищий управлінський персонал; 

б) компанії, у яких спільний ключовий управлінський персонал; 

в) материнська компанія та інші компанії із суттєвим впливом на Підприємство; 

г) компанії, що перебувають під спільним контролем з Підприємством. 
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Витрати на заробітну плату вищого керівництва за рік, що закінчився 31 грудня 2019 р., 

були представлені таким чином: 

 2018 рік 2019 рік 

Заробітна плата 22 420 16 157 

Внески в єдиний соціальний фонд 1 463 1 072 

 23 883 17 229 

Щодо пов’язаних юридичних осіб, то Підприємство здійснювало операції лише з 

компаніями, що перебувають під спільним контролем з Підприємством.  

Залишки заборгованості за операціями з пов’язаними сторонами становили: 

 01 січня 2018 31 грудня 2018 31 грудня 2019 

Розрахунки з іншими 

пов’язаними сторонами 
   

Торгова дебіторська 

заборгованість 
5 813 15 918 37 467 

Поворотна фінансова допомога 

видана 
44 375 47 180 1 057 

Аванси видані 3 147 46 558 56 869 

Разом дебіторська 

заборгованість 
53 335 109 656 95 393 

Грошові кошти в АТ «ПУМБ» 5 564 6 403 51 228 

Разом грошові кошти 5 564 6 403 51 228 

Зобов’язання за договорами 

оренди  
(146 136) (154 271) (95 970) 

Торгова кредиторська 

заборгованість 
(581) (582) - 

Фінансові та інші зобов’язання 

перед пов’язаними особами 
(16 555) (390) (56 342) 

Аванси отримані (12 769) (63 137) (16 530) 

Разом зобов’язання (176 041) (218 380) (168 842) 
 

Операції Підприємства з пов’язаними сторонами за рік, що закінчився 31 грудня 

включали: 

  2018 рік 2019 рік 

Торговельні операції   

Реалізація товарів, робіт, послуг пов’язаним сторонам 2 497 045 2 751 708 

Придбання товарів, робіт, послуг 3 075 396 81 002 

Фінансові та інші операції   

Надання (повернення) поворотної фінансової допомоги 

пов’язаним особам 
2 805 (101) 

(Отримання) сплата поворотної фінансової допомоги від 

пов’язаних осіб 
16 165 2 712 

Перераховано за договорами оренди (прим.17) 11 685 76 367 

Передача активів до статутного капіталу іншої особи 

(прим.16) 
9 639 - 

Торговельні операції з пов’язаними особами проводились на звичайних ринкових умовах. 

Фінансові операції по короткостроковим позикам виданим та отриманим подано на нетто 

основі. 
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32 Управління фінансовими ризиками 

Основними ризиками, пов’язаними з фінансовими активами та зобов’язаннями 

Підприємства, є кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності.  

При оцінці справедливої вартості фінансових інструментів, Підприємство 

використовує різноманітні методи та робить припущення на основі ринкових умов, що 

існують на кінець звітного періоду. Первісна вартість фінансових активів та зобов’язань зі 

строком погашення до одного року, за вирахуванням резервів ОКЗ та інших коригувань, 

вважаються їх справедливою вартістю. 

На думку Підприємства, балансова вартість всіх наявних фінансових активів та 

зобов’язань суттєво не відрізняється від її справедливої вартості.  

Кредитний ризик 

Підприємство приймає на себе кредитний ризик, який являє собою ризик того, що одна 

сторона за фінансовим активом стане причиною фінансового збитку для іншої сторони в 

результаті невиконання своїх зобов’язань.  

Фінансові інструменти, які можуть спричинити для Підприємства значні кредитні 

ризики, — це грошові кошти та їх еквіваленти та поточна дебіторська заборгованість. 

Грошові кошти та їх еквіваленти зазвичай зберігаються в найбільших діючих 

українських банках. 

Дебіторська заборгованість складається з виданих фінансових позик та торгової 

дебіторської заборгованості.  

Максимальний розмір кредитних ризиків Підприємства дорівнює балансовій вартості: 

 Балансова вартість 

 1 січня 2018 31 грудня 2018 31 грудня 2019 

Дебіторська заборгованість за продукцію, 

товари, роботи, послуги 71 713 101 930 66 631 

Інша поточна дебіторська заборгованість  111 261 109 181 144 630 

Гроші та їх еквіваленти  12 071 35 295 133 761 

 195 045 246 406 345 022 

Фінансові активи Підприємства не забезпечені заставою або іншими отриманими 

гарантіями. 

 

Ризик ліквідності 

Ризик ліквідності - це ризик того, що Підприємству буде складно залучити кошти для 

виконання своїх зобов’язань. Ризик ліквідності існує тоді, коли існує розбіжність у строках 

виплат за активами і зобов’язаннями. На даний час підприємство перебуває у інвестиційній 

фазі свого розвитку без отримання операційних грошових потоків, тому для нього 

надзвичайно важливо мати доступ до фінансових ресурсів, необхідних для підтримки 

поточного стану та запуску виробничого процесу.  

Отже, для управлінського персоналу Підприємства надзвичайно важливо, щоб строки 

поточних надходжень відповідали строкам виплат за зобов’язаннями, а якщо існує будь-яка 

невідповідність, щоб вона була під контролем.  

Підприємство здійснює управління ліквідністю з метою забезпечення постійної 

наявності коштів, необхідних для виконання усіх зобов’язань у визначені терміни. Політика 

ліквідності Підприємства перевіряється і затверджується управлінським персоналом.  
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У таблиці нижче наведена інформація про недисконтовані платежі за фінансовими 

зобов’язаннями Підприємства станом на кінець та початок звітного періоду. 

 

на 31 грудня 2019  
До 6 

місяців 

Від 6 до 12 

місяців 

Від 1 до 5 

років 

Понад 5 

років 
ВСЬОГО 

Зобов’язання за договорами 

оренди 
19 417 19 418 87 110  125 945 

Поточні зобов’язання товари, 

роботи, послуги  
3 613 - - - 3 613 

Поточні забезпечення 17 476 - - - 17 476 

Інші поточні зобов’язання 64 703 - - - 64 703  

 105 209 19 418 87 110  211 737 

 

на 31 грудня 2018 
До 6 

місяців 

Від 6 до 12 

місяців 

Від 1 до 5 

років 

Понад 5 

років 
ВСЬОГО  

Зобов’язання за договорами 

оренди 
39 685 39 686 123 152 - 202 523 

Поточні зобов’язання товари, 

роботи, послуги  8 887 - - - 8 887 

Поточні забезпечення 7 880 - - - 7 880 

Інші поточні зобов’язання 6 353 - - - 6 353 

 62 805 39 686 123 152 - 225 643 

 

на 1 січня 2018 
До 6 

місяців 

Від 6 до 12 

місяців 

Від 1 до 5 

років 

Понад 5 

років 
ВСЬОГО  

Зобов’язання за договорами 

оренди 
17 448 17 448 86 729 - 121 625 

Поточні зобов’язання товари, 

роботи, послуги  6 497 - - - 6 497 

Поточні забезпечення 5 393 - - - 5 393 

Інші поточні зобов’язання 21 946 - - - 21 946 

 51 284 17 448 86 729 - 155 461 

 

Валютний ризик 

Підприємство здійснює свою операційну діяльність на території України і його 

залежність від валютного ризику визначається, головним чином, необхідністю придбання 

паливно-мастильних матеріалів на реалізацію у іноземних постачальників, що деномінується 

у доларах США або Євро. Політика ціноутворення Підприємства у стосунках з найбільшими 

оптовими замовниками будується на умовах, що враховують коливання валютних курсів. 

Станом на звітну дату 2019 року Підприємство має незакриті валютні позиції за 

монетарними статтями у сумі 21 тис.грн.  

 

Управління капіталом 

Цілями Підприємства щодо збереження капіталу є: 

— забезпечення здатності Підприємства продовжувати діяльність в осяжному 

майбутньому, щоб заробляти прибуток учасникам і приносити користь іншим зацікавленим 

сторонам; 

— забезпечення адекватної капіталовіддачі шляхом встановлення цін на продукцію та 

послуги, що будуть пропорційними до рівня ризику. 

Підприємство управляє структурою свого капіталу та відповідно змінює її з огляду на 

зміни в економічних умовах і характеристиках ризику базових активів. З метою підтримки або 
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зміни структури капіталу Підприємство може скоригувати суму дивідендів, що виплачуються 

учасникам, збільшити або зменшити розмір статутного капіталу або прийняти рішення про 

продаж активів для покриття наявної заборгованості. 

33 Умовні та інші зобов’язання 

Оподаткування та відповідність іншим нормативним вимогам 

Українське законодавство і нормативні акти, що регулюють сферу оподаткування та 

інші аспекти діяльності суб’єктів господарювання, включаючи валютний контроль і митне 

законодавство, продовжують змінюватися. Положення законів і нормативних документів у 

деяких випадках сформульовані недостатньо чітко, та, відповідно, можуть тлумачитися по-

різному місцевими та центральними органами управління та регуляторними установами. 

Випадки розбіжностей у тлумаченні законодавства є непоодинокими. Керівництво вважає, що 

його інтерпретація положень законодавства, які регулюють діяльність Підприємства, є 

доречною та обґрунтованою, Підприємство виконало вимоги усіх нормативних положень, а 

всі передбачені законодавством податки були сплачені або нараховані. 

Діяльність Підприємства протягом 2018-2019 років була предметом державного 

регулювання у сфері трансфертного ціноутворення. Керівництво Підприємства вважає, що 

протягом зазначеного періоду усі операції Підприємства відповідали чинним вимогам та 

нормам, застосовним до трансфертного ціноутворення, та, відповідно, у Підприємства не було 

потреби проводити додаткові нарахування податкових зобов’язань у цій фінансовій звітності. 

Водночас, враховуючи відсутність усталеної методології кількісної оцінки обмежень у сфері 

трансфертного ціноутворення, ризик застосування суттєвих коригувань трансфертного 

ціноутворення відповідними податковими органами в судовому порядку може мати 

негативний вплив на фінансові результати Підприємства в майбутньому. Вплив ризику 

додаткових податкових нарахувань наразі не може бути кількісно оцінений. 

Судові справи 

В ході ведення бізнесу Підприємство час від часу виступає позивачем та відповідачем 

у судових справах. У відповідності з оцінкою керівництва, зобов’язання, що виникають 

внаслідок участі Підприємства у відомих йому судових справах, не матимуть суттєвого впливу 

на фінансовий стан або результати діяльності Підприємства. 

Зобов’язання по капітальних витратах 

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років Підприємство не мало договірних зобов’язань 

по капітальних витратах. 

34 Нові і переглянуті МСФЗ випущені, але які іще не набули чинності. 

 

На дату затвердження цієї фінансової звітності, Компанія не застосовувала жоден з 

наведених нових або переглянутих стандартів які були випущенні, але ще не вступили в силу: 

 МСФЗ 17 «Договори страхування» (набуває чинності для річних облікових періодів, 

які починаються на або після 1 січня 2021 року). 

 МСФЗ 10 та МСБО 28 (поправки) – Продаж чи внесок активів в асоційовану компанію 

або спільне підприємство інвестором (вступають у силу для річних періодів, які 

починаються з дати, яка буде встановлена РМСБО, або після цієї дати). 

 Поправки до МСФЗ 3 – Визначення бізнесу (вступають у силу для угод придбання з 

початку річного звітного періоду, який починається з 1 січня 2020 року або після цієї 

дати). 

 Поправки до МСБО 1 та МСБО 8 – Визначення суттєвості (вступають у силу для 

річних періодів, які починаються з 1 січня 2020 року або після цієї дати). 
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 Поправки до МСФЗ 9, МСБО 39 та МСФЗ 7 – Реформа базової процентної ставки 

(вступають у силу для річних періодів, які починаються з 1 січня 2020 року або після 

цієї дати). 

 Зміни Концептуальної основи фінансової звітності (поправки, які фактично є 

оновленнями, вступають у силу для річних періодів, які починаються з 1 січня 2020 

року або після цієї дати). 

 Поправки до МСБО 1 - Подання фінансової звітності: класифікація зобов'язань на 

поточні і довгострокові (вступають у силу для річних періодів, які починаються з 1 

січня 2022 року або після цієї дати). 

 Поправки до МСФЗ 3 Об'єднання бізнесу: Оновлення посилань на Концептуальні 

основи; МСБО 16 Основні засоби: надходження від продажу продукції до дати 

введення в експлуатацію; МСБО 37 Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні 

активи: Обтяжливі контракти - Вартість виконання договору, а також щорічні 

вдосконалення МСФЗ (зазначені поправки вступають у силу для річних періодів, які 

починаються з 1 січня 2022 року або після цієї дати). 

 Поправки до МСФЗ 16 Оренда - Облік поступок з оренди, пов'язаних з пандемією 

COVID-19 (поправки, вступають у силу з 1 червня 2020 року, для забезпечення 

надання полегшення застосування, в разі потреби, орендарі можуть негайно 

застосувати поправку до будь-якої фінансової звітності - проміжної або річної - яка 

ще не була затверджена до випуску). 

 

Керівництво не очікує, що прийняття до застосування Стандартів, перелічених вище 

буде мати істотний вплив на фінансову звітність Підприємства у майбутніх періодах 

35 Події після звітної дати 

Поширення COVID-19 

31 грудня 2019 року Всесвітньою організацією охорони здоров’я було повідомлено, що 

в Ухані, Хубей, було виявлено обмежену кількість випадків пневмонії, невідомого 

походження. 7 січня 2020 року влада Китаю визначила причиною новий тип коронавірусу 

(SARS-CoV-2). Початок 2020 року характеризувався поширенням пандемії коронавірусної 

хвороби (COVID-19) спричиненої SARS-CoV-2, у зв'язку з яким багато країн вимагають від 

суб'єктів господарювання обмеження або призупинення ділових операцій, а також вживають 

обмеження та заходи з карантину. 

Перший випадок COVID-19 був виявлений в Україні 3 березня. Щоб запобігти 

поширенню захворювання в Україні, у березні 2020 року уряд України запровадив тимчасові 

обмеження на державному кордоні, забезпечив скасування регулярного транспорту та ввів 

інші обмеження на період загальнодержавного карантину. У квітні 2020 року уряд вводить 

більш жорсткі обмежувальні заходи для запобігання поширенню коронавірусної інфекції. З 22 

травня уряд ухвалив рішення про послаблення карантину та почав поступове пом’якшення 

карантинних заходів, однак, 17 червня через зростання кількості хворих Кабінет Міністрів 

України подовжив дію карантинних обмежень. Станом на дату затвердження окремої 

фінансової звітності Уряд продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року. 

Залежно від подальших подій пов'язаних з пандемією, обмежувальні заходи можуть бути 

скасовані або продовжені.  

Не можна виключати, що внаслідок цих подій, може виникнути економічне 

уповільнення з потенційними негативними наслідками, які ще не піддаються кількісній оцінці, 

в тому числі на фінансові результати Підприємства.  

Після спалаху COVID-19 Керівництво продовжує ретельно стежити за ситуацією та 

вживає заходів обережності відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони 

здоров’я та місцевих органів влади.  
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