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3BIT ITIOAO AyAI,ITy @IHAHCOBOI 3BITHOCTI

[yuxar

Mu npoBerru ay1zrr ([inancoroi ssiruocti TOBAPI4CTBA 3 OEMEXEHOIO

BIAnOBIAAnbHICiT (POKI4TTUIHCbKI4fi |PAHKAPCP>; KoA 3a eAuurau AepxaBHI{M

peecrpoM ni4upraeucrB ra opranisauifi Yxpainn 37066418, MicqesHaxoAxeuHfl Yrpaiua, 09631,

kuiscira o6r., Poxr.rrnsncrrnft p-H, cerlo Ocrpin, BynI4U-fl CMOBA, 6y,uuuor 2ll (waaani -
Tonapucrno), ulo cKrraAaerbcs s Banaucy (3niry upo Qiuaucosuft cran) craHoM na 31.12.2020 PoKY,

3riry npo $irunconi peaynbrarr.r (3niry rpo cyKynnufi AoxiA), 3nity npo pyx rporroBllx xorutin,

3niry t po 
"rru.nnfi 

xauiran sa pir, tqo saKiuqllBc, 3a3uarleHolo Aaroro, i upurvriror 4o (piuanconoi

snirHocri, BKJrroqaroqu crucnuit Br{KJraA 3Haqyrqux o6rironux uoritlrr (uaaani pa3oM - Sinancona
snirHictr).

Ha uamy Ayr!ffiy, (finaucona gniruicm TOBAPI4CTBA 3 OEMEXEHOIO BIAIOBIAAJIbHICTIO
(POKI4TFUIHCbKI4IZ |PAHKAPCP>, qo AoAaerbcf,, ri4o6paxae gocronipuo, n ycix cyrr€BHx

acrexrax t[inanconufi cran na 3 1 rpyarrrs,2020 poKy, Qinauconi pe3ynbrarl4 ra pyx rpollroBl4x roruris

ui4upue1rclBa 3a pir, uqo gaxinquncs Ha BKa3aHy Aary, eiAnosiAHo 4o MixnapoAHl{x cran4aprin

Sinanconoi gninocri (na4ali - MCO3) ra siAnoniAae BlIMoraM 3axony Yxpainu "IIpo
6y"r-r.p"rrnft o6nir ra (linaucony snirnicm n Yxpaiui" sia 16.07.1999 p. Ilb 996-XIV utolo
cKJraAaHHfl tpinanconoi ssiruocri.

Ocuona Aflq IyMKH

Mu npone rru aylprr siAnosiAuo 4o MixnapoAHLIx craugaptin aynttry (nrqauHr 2016-2017 poxin),

nprlftnmux piruennxu Ay,uraropcrroi flalaru Yrpaiuu sia 08.06.2018 p. Ilb 361 n srocri
Haqionanrnprx craHAapde ay1iury (uaaani - MCA). Haruy siauoniaamniqrr sriAHo 3 IITIMI'I

craHAapraM[ Br4KJraAero u por4iti <BianosiAanruicrb ayA]ITopa sa aylktr $inauconoi sBiTHocri)

,u-oao rniry. Mu e He3irJrexHuMr.r rro siAHoueHHIo Ao Tonapuctna sriAHo s KoAercoM erI'IKLI

npo$eciftuux 6yxralrepin PaAE s Mixnapo4ru.rx crauAapris etLIKr.I gnx 6yxra;rrepin (ua4a-ni -

Ko4exc PMCEE) 3acrocoBnr.rMlr B Yrpaiui, Ao Halroro ayArlry Qinauconoi snitHocti, a tarox
Br{KoH4JIrI iHuri o6os'fl3Kll 3 eTLtKI{ siAuosiAHo Ao BHMor Ko4excy PMCEB.
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Mu B;B?x€I€Mo, Iqo orpLIMaHi HaMI4 ayAnropcbKi loKa3rr e locraruiMr4 i npufiuxrHprMrr Lns
BuKopr4craHns ix sK ocHoBr.r glr Hamoi AyMKr,r is :acrepeNeHH.rM.

Cyrrcna HeBu3Harreuicrs, uo crocy€rncq desnepepnnocri Aiqrsnocri

Mu :nepraeMo yBary na flpulrirxy 11 <Ynpanniuur QinancoBraMr4 prr3lrKaMr.r ra KalirirnoM) Ao
$iuanconift :niruocri, n sxifi po3Kpr{Baerbcfl, rrro Tonapuc:rno orpr.rMai.ro 6alasr;oeufi npu6yroK 3a
pe3yJlbraraMu 4ixlr'noci 2020 pory B cyrvri 2 3J2 ruc. rpH., aJre sracHufi raniral ra roeSiqienr
noKpl4ru Tonapucrna cxnaAalorb craHoM Ha 31.12.2020 porcy nig'eMHe 3HarreHus I 943 rLrc. rpH. ra
11 119 ruc. rpH. eiAuoeiAuo.

I]i yrraonra pa3oM is iHrrIaN.,Iu [I,ITaHHflMr,r, Br{KJraAeHr4Mr4 B llpurr.rirui 1.1 ra llpuuirqi 5.10, axa:yrom,
rqo icnye cyrr€Ba HeBl43Haqenictr, rt1o Moxe rocraBrrrrr rtiA :uaqsufi cyrvruin 3Aaruicrs Korrauanii
npoAoBxyBarl4 cBolo AiqmHicm na 6e:nepepnuifi ouroni. Haruy Ayrlxy rrloAo uboro rr.rraHHq He
6yro raogzQixonaHo.

Inuri unranuq

Ay,uur: Sinauconoi ssirHocri TOBAPI4CTBA 3 OEMEXEHOIO BIAIIOBIAAJIbHICTIO
(POKI4TH.f,HCbKI4IZ |PAHKAPCP> ga pix, u1o saKiH.ruecs 31J2.2020 p. rpoBeAeuufi ua Br.rMory
cr.14 3arcoHy Yxpaiu*r sit 16.07.1999 p. Nl 996 <IIpo 6lxranrepcrrufi o6nix ra (5inancony :niruicrr
n Yrpaini> (ig sIuiHaN,{I4 ra AonoBHeHurrrara). TOBAPI4CTBO 3 OEMEXEHOIO
BIIIIICBIIAJIbHICTIO (POKI4THTHCbKI4I;I |PAHKAPCP) r:rs uinefi rrboro 3arouy Harrexr4rb
Ao ni4lpuelrcrB, rIIo rpoBalsrb Aismuicrr y ua4o6ynHr.rx rany3.f,x. Ay.uur rpi.uauconoi snirHocri
TOBA.PI4CTBA 3 OEMEXEHOIO BIAilOBIAAJIbHICTIO (pOKI,lTH,f,HCbKI4tz fpAHKApep)
sa pix., rrto garig.Iuscq 31 rpy.uHq 2019 p.,6yn nponegenufi iuuaM ayAuropoM, miufi 30 uepsnr- 2020
p. BITcJIoBI{B AyMKy ig 3acrepexeHH.,{M rrloAo rliei Sinancoaoi sniruocri crocosHo orliuox
ynpan.rincrKoro nepcoHany si sAarHocri Tonapucrna 6esnepepBHo npoAoBxyBarrt csoro Aisrsuicrr e

AocrynHoMy 4trs. ornsAy uafi6yrurouy.

Mu :nepraeMo yBary Ha re, u1o $iuaucony :niruicm Tonapt4crBa, cKnaAeHy Ha ocHoei MCO3,
npeAc'raBneHo 3a Sopuauu, BcraHoBJIeHI4Mr.r Harlionamnuu rloroxeHrlf,M (crau4aprolr)
61r<ra-:nepcbKoro o6rixy 1 <3aramni nauoru ao $iuaucosoi seirHocri>, 3arBepAxeHrrM HaKa3oM
M@y sir,07.02.2013 p. Ilb 73 r)'HKr 3.3.3 llpuuirox Ao rfiuauconoi ssirHocr.i <@opua ra Ha3Br.r

Qinauconux sBiriB).

3rilno Pos4iry V flpurinqeu{x rroJroxeur 3arony YxpaiurE <llpo 6yxranr:epcsxufi o6lix ra
Siuaucony seiruicrr n Yxpaini> [yHKr 1-1 ueprur.rM snirHuN{ uepio4orvr, sasxuit ui4npuerracrBa, rqo
3o6oe''x3aHi sacrocoeyBaru rraiNuapo.uni crau4apra, rroAarorr (pinancony sni:uricrb Ha ni.qcrasi
raxcouontii sa uiNuapoAHI4MH craHAapraMr{ B eneKTpoHHifi Soprrai, e 2020 pix. .Ha .{ary cKnaAaHH,
AaHoro 3niry ayllkrropa Tonapucreo He noAaBa,'ro ssiruicrb Ha ni,qcrani raxcouorvrii:a laixuapoAHuMu
craHAapraMl{ n elexrpounift Soprrai n sn'r:xy 3 HeBperyJrboBaHr4M rrr.rraHHf,M rrporpaMHoro
:a6esrreqeHug.

Harua AyMKa ue 6yna rrao4u$ixonaua 3 rlboro nprrBoAy.

Bianoniaamnicrr yupauincbKoro rrepcoHaJry ra rr.rx, Koro uagileno nafieu[rtln{rr
rIoBHoBaxeHHflMrr, :a {iHaucony sniruicrs

YnpaErriucrxzft nepcoHar Hece niluosilansnicrr 3a cKnaAaHna i 4o'rpnMaHH.fl Br{Mor Qiuanconoi
ssirHocri niAuoeiAuo ao II(C)EO ra 3a raKy cr4creMy nuyrpiuusoro KoHTpoJrro, flKy ynpauiucl,r<ufi
[epcoHan Bu3Har{a€ uo:rpi6noro AJrq roro, rqo6 sa6esneqr.rrr{ cKnaAaHHfl $inauconoi:nirnocri, qo He
mi crurr cyrreBr.rx Br.rKpr4BneHr nuacligo r uraxpafi crsa a6o [oMr.{JrKr.r.



llplr crragaHni (finaucosoi :sirHocri ynpanniucrruft uepcoHirJr Hece niAnoeiAiurrHicrr :a oqiuxy
:4aruocri fli4npueltcrBa npoAoBxyBarr.r ceoro Aisrsuicm na 6eauepepnuift ocaoni, po3Kpr4Baroqa
TILITaHHfl, IrIo crocylorbc, 6esuepepnuocri AismHocri, Ta Br{Kopr{croByroqfi lpr4nyqeHH.f, [po
6esuepepnuicrr AiqmHocri f,K ocHoBr.r lnfl 6yxralrepcbKoro o6lixy, lcpirr rrauagrin, qKxro
yupan.niucrxuft uepcouar a6o nnaHy€ nixnilynaru ronuanirc qu npurrtrnr'tyr AiqnrHicm, a6o ue uae
iHruux peanbHux anbrepHaraB rlboMy.

Ti, roro naAireso nafinuruulrlr rroBHoBaxeHHflMr{, Hecyrb eiAnosiAa,.Inuicrn 3a HarnrA 3a rrpoqecoM
ifiuanconoro :nirynauux Ili4npneMcrBa.

Biauosila,rr Hicrr ayArrrop a 3 a ayArrr QiuaHconoi rsirnocri

Hauruuu qirxuu € orpprMaHua o6rpynrosauoi BrreBHeHocri, u1o $iuaucona sBiTHiorb fli4upueucrna y
qi:rorray ne uicrurr cyrreBoro Br{Kpr,rBJreHHq suacriAox uraxpaficrsa a6o rroMr{Jr}i}r, ra eurycx sriry
&/.(I,ITOpa, ulo uicrurb Hartry AyMKy. O6rpynronaHa BrreBHesicm € BrlcoKr,rM piauell nneeueuocri,
npore He rapaHTy€, uo aylvtr, upoee4euufi siAuoeiAHo Ao MCA, 3aBxAn Bu.sBurb cyrreBe
BITKpLIBJIeHHT, qKtuo BoHo icuye. Buxpuereunr Moxyrb 6ytu pe3ynbraroNr ruaxpaficrna a6o
IoMI{JIKH; BoHI{ BBaxalorbcq cyrreBr,rMu, {Krrlo oxpeMo a6o n cyxynuocri, .,{K o6rpyuronano
ouixycrrcr, BoHI{ Moxyrb BrIJIpIBarrr Ha eKoHoMivui pirueHHfl Kopr.rcrynauin, rqo rpufilrarorbcs Ha
ouroei qiei (f iuancosoi ssiruocri.

Buxouyrouu ayrLrt eiAuoniAHo Ao BrrMor MCA, Mlr Br4KopucroByeMo upo$ecifine cyAxeHH.f, ra
upo$e:cifiuufi cxenruqr{3M rrpormoM ycboro 3aB.qaHH.,r 3 ayAr{ry. Kpina roro, uu:
. iAeHrz(fir<yervro ra ouiHroeuo plr3r.rKrr cyrreBoro Br{Kpr4BJreHH.rr (firranconoi :eirHocri
nuac;rlgor uraxpaficrna qu roMr4Jrxr{, po:po6rrerrao ir Br{KoHyeMo ayAuropr;xi lpoUeAypr,r y
niluonilr Ha qi pusuKI.I, a raKox orprrMyeMo ayAr{Topcbri 4oxa:n, uo € Aocraruiun ra npzftnrruuulz
.4n, Blaxopl4craHH.f, ix xx ocHoBLI 4rr uauroi AyMKr.r. Pugur He BHTBJTeHH-fl cyrr(tBoro Br{KprrBreHH.f,
nuac.n.igor uraxpaftcrna € BI,IruLrM, nix 4ltl BLIKpr4BneHnr nuacli4oK IIoMI,IJIKIa, ocKinbKu uraxpaficrao
Moxe BKnIoqarLI 3MoBy, ni4po6xy, uanuucui nponycxr4, HerrpaBr{nbui rnepAxennq a6o HexryBaHH,
3axoAaMr4 eHyrpirunroro KoHTpoffo;

' orpl{MyeMo posyuiHnr :axo4in nuyrpirunroro KoHTpoJrro, uo crocyrorbcs. ayALlTy, lnfl
po3pol5Kl{ ay.ql{ropcbKl4x npoqe,uyp, .sxi 6 ni4noni4aru o6craur{HaM, a He An{ BrrcnoBneHHfl AyMKr4
rrloAo e$exrunuocri cucrerrau nnyrpiurHboro KoHTponn ;. oqiuroeMo upzfinarHicrb 3acrocoBaHr{x o6rixosux nolirux ra o6rpyuroeaHicm o6rixoeux
ouisox i silnoniaHoro po3xprlrrr iu(foprrraqii, epo6neurrx yrpasriHcrrur\,{ nepcoHilnoM;

' AoxoAI{Mo BLIcHoBKy IrIoAo upuftumuocri BrrKop}rcraHHs ynpauincrxurrl flepcoHanoM
npHnlrrleHHq IIpo 6esnepepnsicG Aisnbuocri flK ocHoBr4.qlr 6yxra,rrepcbKoro o6nixy ra, Ha ocuoei
orpLIM.aHLIx ayAuropcbxrlx gorasin, po6uuo Br.rcHoBoK, vrl icuye cyrreBa HeBr{3Harresicrr uloAo noaifi
a6o )/MoB, qxi [ocraBLIJII4 6 nia zna,auuia cyrranin NaoNrusicrr lli4upr.rel{crBa npoAoBxr.rrr.{
6e:nepepnuy Aismuicrr. -f,xrqo MH AoxoAr.rMo Br4cHoBKy rrloAo icuynanru raroi cyrrenoi
HeBr{3rraqeuocti, MIa IroBpIHHi npunepuyu{ yBary B cBoeMy sniri ay.uuropa Ao siAnosiAHoro po3Kpr.rrrq
iu$opnrauii y @iuauconifi ssirHocri a6o, rKrrlo raxi po3Kprru iu$opuraqii e HeHrurexHr4MH,
rraogu(pixynarll cBoro Ayuxy. Hauri Br.rcHoBKr4 rpyHryrorbcfl. Ha ayAr.rropcbKr{x AoKiBax, orpr{MaHr.rx Ao
raru l{amoro seiry ayArrropa. Brirrr rvrafi6yrui uo4ii a6o yuonu Moxyrb npr4Mycurr.r fli4upr.rencreo
nputruHr.{Tr4 cBoro Ais:msicrr ua 6e:nepepnuifi ocHoei.
. ouisro€Mo 3araJlbHe rroAaHHr, crpyrTypy ra sN.{icr $inanconoi ssilHocri exrroqHo 3

po3KplarrrMu iuQopuaqii, a raKox re, qv [oKa3ye Qiuancona ssiruicrr ouepaqii ra no4ii, u1o

uoxlaAeiri B ocHoBy ii crla4annfl, TaK, uro6 Aocsrrl.r gocroripnoro silo6paxeHHs,

Mpr lroni4oulxerrao rrrrM, Koro na4ileuo uafinuuluuu
3anJrar{oBaHufi o6csr i vac nponeAeHH.f, ayp:vty ra cyrreei
6yar-mci cyrreni seAo:rixz saxoAis nnyrpiururoro KoHTpoJrro,

noBHoBaxeHHrMH, in$oprraauiro npo
ayAlrropcbxi pesyrmaru, BKJrroqaloqu
su.f,nreHi nauu uiA qac ayAr.rry.



flupercrop IIA@ "AYAI,ITCEPBIC "
/ceprz(pixar ayAlrropa cepii A Jl!

K"rroqonuu raprHepoM 3 ayArrry (uapurepona 3a pe3ynbTaTaMr.r .f,Koro cxraAeuo uefi
ssir HeganexHoro ayAr,rropa e noB[r{ /sapeecrposanuia y Peecrpy
ayAnr,rpin ra cy6'errin ayguropcrxoi rrarrarlr Yrpainn 3a Is 1010951.

xufi A.fr.

AyAuropcrxoi nararu YxpaiurE J\b t3
1994 poKy, nullalg.prir, piureuurrr,r

p. Ta 3apeecTp,oBauuit, y Peecrpy
ayAraropiB ra cy6'exrin ayguropcrxoi 4i nailaril Yxpaiuu ra l',ls 101095/

{ara cKJraAaHHfl rniry He3aJrexgoro ayArrropaz l2 xaimun 2021 poxy

flpnn arn a aygrrro pcbxa $ipua (AyAI,ITCEPBIC>)
Iopuluqua aApeca: eyn. faz,apiua, iyduuorc 26, u. Xuenuuutprcuil, Xuenuuuquxa o6n., 29000,
Yxpai,ua
@arcrfi.rHe uicqe:naxoAxeHHs: ayn. fazapiua, 6yduuorc 26, u. Xuenuuuquxuil, Xuenauutlur<a o6n.,
29000, Yxpaitua
IseuraQircauifruufi KoA 3a €APIIOy: 2132393I
HoMep ra Aara CsiAollrea rpo BHeceHHr Ao Peecrpy cy6'ercrin ayArrropcbroi Ais,rbuocri,
BLIAarIoro AfIY: Ceidotlmeo Ns 0128, eudauo pirueuunu Aydumopcuxo[ nanamu Yxpaiuu aid
26.01.2001 p. Ne 988
Honrep peecrpaqil r Peecrpi ayluropin ra cy6'ercrin ayguropcsxoi ginlruocri Ayauropcr,xoi
rlarlalrr Yrcpainu: Ne 0128 (posdin <Cy1'ercmu aydumopcuxol dianuuocmi>; posdin <Cy6'ercmu
aydumopcurcoi' di*tauocmi, nrci Manmb npo6o npoeodumu o6os'nsxosuit ,aydum Qiuaucoeoi'
seimuocmi) ma posdiny <Cy1'ercmu aydumopcurcoi' dinnuuocmi, nxi ilanmb npa6o npoeodumu
o6os'tt3xo6uu aydum Qiuaucoaoi'seimuocmi nidnpueucmr, tryo cmoHo*nflmu cycninauuil iumepec>)
Honrep ra Aara CsiAollrsa AfIy npo nignosiAHicrr crrcreMrr KoHTpo,.rrc sxocri: Ceidoqmeo No

0631 eudauo piweruunv Aydumopcuxoi'naaamu Yrcpaluu eid 29.09.2016 p.Jfi,330/4. Csi.4oureo
r{HHHe Ao 31 .12.2021p.
loronip rpo HaAaHHs ayArrropcr,Krrx rocJryr - Ns 80 eid 08 trcoemun 2020 porcy. IIA@
dytrATCEPBIC> npusuaqeuuit dna uadauun nocnyz s o6oe'flsKolozo aydumy Qi,aaucoeoi'saimuocmi
3azclnbHuMlt s6opauu yvacuurcie TOBAPACTBA 3 OEMDI{EHOIO BItr,TIOBIIAJIbHICT0
(PORI,lTH.flHCbKI,Iil fPAHRAP1PD (npomoxon Ne 06/10/2020 eid 06 crcoemun 2020 p.)
TepujiH rpoBeAeHufl ayilvry (ayauropcrxoi uepeniprcu) Tepuiu npoeedeurun aydumy
(aydumopcurcoi' nepeeiprcu) - s 08 trcoemun 2020 poxy no 12 xeimun 2021 porcy.
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ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНЯНСЬКИЙ ГРАНКАР’ЄР»  
ЗА 12 МІСЯЦІВ 2020 РОКУ 
 
1. ВСТУП. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 
1.1 Умови здійснення діяльності 
Товариство з обмеженою відповідальністю «РОКИТНЯНСЬКИЙ ГРАНКАР’ЄР» (далі - Товариство) 
засновано у 2010 році та є резидентом України. Номер запису про державну реєстрацію 1 345 
102 0000 000459, дата проведення державної реєстрації 24.06.2010 року. Термін діяльності 
Товариства необмежений. 
Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНЯНСЬКИЙ 
ГРАНКАР’ЄР»; скорочена назва ТОВ «РОКИТНЯНСЬКИЙ ГРАНКАР’ЄР». Код за ЄДРПОУ 37066418. 
Станом на 2020 рік єдиним учасником Товариства є Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ГРАНІТ ІНВЕСТ-РОКИТНЕ», код ЄДРПОУ 39654473, юридична адреса 09631, Київська область, 
Рокитнянський район, с. Острів, вул. Садова, буд. 2/1. Розмір внеску до статутного капіталу 13 
389 609, 00 грн. (100%). 
Середня кількість штатних працівників Товариства за 12 місяців 2020 року становить 7 осіб . 
Юридична адреса Товариства: Україна, 09631, Київська область, Рокитнянський район, с. Острів, 
вул. 
Садова, буд. 2/1. Юридична адреса співпадає з фактичним місцезнаходженням Товариства. 
Офіційна сторінка в Інтернеті, на якій доступна інформація про Товариство: 
https://grankarer.com, Адреса електронної пошти: nfo@grankarer.com Інформація про дочірні 
та асоційовані компанії: не має. 
Відокремлені підрозділи (філії та представництва): не має. 
Організаційна структура Товариства визначена Статутом, організаційно-правова форма - 
товариство з обмеженою відповідальністю. 
Метою діяльності Товариства є одержання прибутку від господарської діяльності та наступний 
його розподіл між учасниками Товариства в порядку та за умов, визначених чинним 
законодавством та Статутом. Товариство здійснює діяльність за наступними напрямками: 
добування корисних копалин, зокрема, гранітів, мігматитів. 
Для здійснення діяльності з видобутку корисних копалин Товариство має відповідний 
Спеціальний дозвіл на користування надрами, реєстраційний номер 2733, виданий Державною 
службою геології та надр України від 17.06.2002 р. (наказом від 16.09.2019 р. № 341 
продовжено строк дії дозволу на 20 (двадцять) років до 16.09.2039 р. Відповідно до цього 
дозволу ТОВ «РОКИТНЯНСЬКИЙ ГРАНКАР’ЄР» має право на видобування гранітів та мігматитів, 
придатних для виробництва щебеню та каменю бутового з Острівского родовища. 
Для стабільної та безперервної діяльності Товариством розроблені внутрішні положення, 
інструкції, правила, накази, розпорядження і інші оперативні документи внутрішнього 
контролю. 
Протягом 2020 року відбувалися зміни керівників Товариства: 
11.03.2020 директором призначено Півньова Олександра Михайловича замість директора 
Булгакова Сергія 
02.07.2020 директором призначено Шестаковського Віктора Віталійовича замість директора 
Півньова Олександра Михайловича 



       Підписантами даної фінансової звітності є директор Шестаковський Віктор Віталійович 
(призначений 02.07.2020р. та головний бухгалтер Василенко Наталія Федорівна (призначена 
11.03.2020р.). 
 
1.2 Операційне середовище, безперервність діяльності та подальше функціонування 
Товариство здійснює свою діяльність в Україні. Незважаючи на те, що економіка України 
вважається ринковою, вона продовжує демонструвати певні риси, які включають, але не 
обмежуються, низьким рівнем ліквідності на ринках капіталу, високим рівнем інфляції та 
значним дефіцитом державних фінансів та балансу зовнішньої торгівлі. Україна продовжує 
знаходитися у стані політичних та економічних потрясінь. Продовжується нестабільність та 
повномасштабне збройне протистояння у певних частинах територій. При цьому частина 
Донецької та Луганської областей залишаються під контролем самопроголошених республік, у 
результаті чого українська влада наразі не має можливості повністю забезпечити виконання 
законів України на цій території. 
В 2020 році на економічні умови в Україні впливали: погіршення попиту на зовнішніх і 
внутрішніх ринках, посилення протекціонізму, зміцнення курсу гривні, зростання екологічного 
тиску, підвищення податкового навантаження та інші чинники. 
Сповільнення зростання світової економіки призводить до зниження попиту на сировину, ціни 
падають. У періоди зниження темпів зростання світової економіки та скорочення попиту, кожна 
країна намагається захистити свій ринок. Проте Україна є однією з найбільш ліберальних і 
відкритих країн на сьогодні. Причому, наші ринки відкриті насамперед для тих, хто є прямими 
конкурентами українських підприємств на зовнішніх ринках. В 2020 році українські експортери, 
які приносять приблизно 40% ВВП країни, зазнали великих втрат, оскільки на тлі зміцнення 
гривні, їх продукція стає дорожчою.  
Ці економічні умови впливають і на функціонування Товариства як Надрокористувача на ринку 
добування корисних копалин (важливому сегменті взаємодії суб’єктів економіки). 
Острівське родовище гранітів та мігматитів розташоване у Рокитнянському районі Київської 
області. Вперше геологічна розвідка Острівського родовища проведена в 1954 році. 
Промислова експлуатація родовища розпочата в 1966 році, а в 1968-1969 р.р. була виконана 
дорозвідка Острівського родовища по площі і в глибину.  
На 01.01.2020 р. загальна площа кар’єра сягає 46,8708 га., площа гірничого відводу - 29,5 га. 
Проектна потужність підприємства становить 300000 м3 в щільному тілі. 
Станом на 01 січня 2020 р. запаси складають: 11 782,418 тис.м3, з них по категорії А- 4 417,344 
тис. м3 , по категорії В- 3 567,530 тис. м3 та по категорії С-3 797,544 тис. м3 . 
Обставинами, що спричинені впливом пандемії СОVID-19 та запровадженням карантинних та 
обмежувальних заходів, та впливають на діяльність, фінансовий стан та майбутні економічні 
показники Товариства є лише ризики, пов’язані з коливаннями курсу гривні, що відобразиться 
на ціноутворенні і економіці України в цілому, проте спрогнозувати їх на сьогодні не можливо. 
Наразі, не можливо достовірно визначити й оцінити всі ризики, пов’язані з пандемією СОVID-
19 та запровадженням карантинних та обмежувальних заходів через невизначеність часу 
карантину та постійної зміни обмежень, однак станом на сьогодні ми не вбачаємо за необхідне 
переглядати раніше оцінені ризики. 
З огляду на те, що попит на ресурси та сировину, які Товариство закуповує та постачає під час 
здійснення своєї господарської діяльності, а також той факт, що Товариство здійснює їх 
придбання лише при наявності відповідного споживача, у зв’язку з чим не формуються запаси 
в значній кількості, судження управлінського персоналу Товариства щодо облікових оцінок 
через прямий фінансовий вплив на діяльність Товариства, зумовлений пандемією СОVID-19 та 



запровадженням карантинних та обмежувальних заходів, який може проявлятися через 
знецінення необоротних активів, суттєву зміну їх справедливої вартості, зміни очікуваних 
кредитних збитків щодо фінансових активів, збільшення неліквідних запасів тощо не змінилось. 
Враховуючи той факт, що Товариство здійснює свою діяльність у добувній галузі та забезпечує 
ТОВ «ГРАНІТ ІНВЕСТ- РОКИТНЕ» необхідною сировиною, а на сьогодні ТОВ «ГРАНІТ ІНВЕСТ- 
РОКИТНЕ» працюють в звичному режимі та не зазнають будь-яких труднощів через карантинні 
заходи з поставками сировини і допоміжних товарів для виробництва, судження щодо 
облікових оцінок через непрямий фінансовий вилив на діяльність Товариства не змінились. 
Станом на сьогодні не має сумнівів в безперервності діяльності Товариства. 
У відповідності до МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» економіка України 
вважалась гіперінфляційною протягом 2000 року і попередніх років. Починаючи з 1 січня 
2001 року українська економіка не вважалася гіперінфляційною. У 2016 році індекс інфляції 
становив 112,4%, в 2017 році - 113,7%, в 2018 -109,8% , в 2019 -104,1%, в 2020-105%. 
Показники фінансової звітності за 2020 рік не перераховуються, керівництво Товариства 
ґрунтуючись на власному судженні прийняло рішення не застосовувати процедуру коригування 
показників, так як вважає що вплив перерахунку на фінансову звітність буде несуттєвим, на що 
вказують специфічні фактори в економічному середовищі країни. В 2020 році для перерахунку 
фінансової звітності згідно стандарту МСБО 29 не має підстав. 
Товариство не має намірів ліквідуватися або припинити діяльність, невизначеності щодо подій 
чи умов, які можуть спричинити значний сумнів щодо здатності Товариства продовжувати 
діяльність на безперервній основі немає. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку 
(судження) керівництва стосовно можливого впливу економічних умов на операції та фінансове 
положення Товариства та не містить будь-яких коригувань відображених сум, які були б 
необхідні, якби Товариство було неспроможним продовжувати свою діяльність та 
реалізовувало свої активи не в ході звичайної діяльності. Майбутні умови можуть відрізнятися 
від оцінок керівництва. Дана фінансова звітність не включає ніяких коригувань, які могли б мати 
місце як результат такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено якщо вони 
стануть відомими і їх буде можливо оцінити. 
Припущення про безперервність діяльності: виходячи з вищевикладеного, керівництво 
вважає обґрунтованим складання цієї фінансової звітності на основі припущення, що 
Товариство є підприємством, здатним продовжувати свою діяльність на безперервній основі. 
 
2. ОСНОВА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ, 
ДОСТОВІРНЕ ПОДАННЯ ТА ВІДПОВІДНІСТЬ МСФЗ.  
Звітний період фінансової звітності: календарний рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2020 
року. Наведена фінансова звітність підготовлена станом на 31 грудня 2020 року. 
Валюта подання, функціональна валюта, ступінь округлення: фінансова звітність була 
підготовлена в національній валюті України - українській гривні (грн.), яка є функціональною 
валютою. Якщо не зазначено інше, суми представлені в тисячах українських гривень ступінь 
округлення тис. грн. без десяткового знаку. 
Перерахунок іноземної валюти. Монетарні активи і зобов'язання в іноземній валюті 
перераховуються у функціональну валюту Товариства за офіційним обмінним курсом НБУ на 
відповідну звітну дату. Прибуток і збитки, що виникають в результаті розрахунків за операціями 
в іноземній валюті і від перерахунку монетарних активів і зобов'язань у функціональну валюту 
Товариства за офіційним обмінним курсом НБУ на кінець року, включаються до складу 
прибутку або збитку. Немонетарні статті, включаючи інвестиції в інструменти капіталу, не 
перераховуються згідно курсу на кінець року. 



Концептуальна основа: дана фінансова звітність була підготовлена відповідно до 
Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти 
бухгалтерського обліку (МСБО), випущених Радою з Міжнародних стандартів фінансової 
звітності (РМФСЗ), та Тлумачень і пояснень, опублікованих Міжнародним Комітетом з 
тлумачення фінансової звітності (МКТФЗ, ПКТ), що офіційно оприлюднені на веб-сайті 
Міністерства фінансів України. 
Ця фінансова звітність відповідає вимогам чинних МСФЗ. При формуванні фінансової звітності 
Товариство керувалося також вимогами національних законодавчих та нормативних актів 
щодо організації та ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, 
які не суперечать вимогам МСФЗ. 
Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення. 
Підготовка фінансової звітності відповідно до МСФЗ вимагає від керівництва Товариства 
надання оцінок та припущень, що впливають на наведені в звітності суми активів та зобов’язань 
Товариства, розкриття умовних активів та зобов’язань станом на звітну дату і наведені у 
звітності суми доходів і витрат за звітний період. Фактичні результати можуть несуттєво 
відрізнятися від таких оцінок. При застосуванні облікової політики керівництво Товариства 
застосовувало власний розсуд та власні судження, що наведені нижче. 
2.1 Застосування нових, переглянутих та змінених Міжнародних стандартів фінансової 
звітності та інтерпретацій 
У 2020 році Товариство прийняло до застосування усі нові та переглянуті стандарти та 
тлумачення, випущені Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку („РМСБО”) та 
Комітетом з тлумачень Міжнародних стандартів фінансової звітності („КТ МСФЗ”) при РМСБО, 
які стосуються операцій Товариства та набули чинності стосовно річних звітних періодів, які 
починаються з 1 січня 2020 року: 

Поправки до МСФЗ 3 - «Визначення бізнесу»                                                             1 січня 2020 року 

Поправки до МСБО 1 та МСБО 8 - «Визначення суттєвості»                                     1 січня 2020 року 

Прийняття до застосування цих нових і переглянутих стандартів та тлумачень не призвело до 
змін в обліковій політиці Товариства та сумах, відображених за поточний або попередні роки. 

3. ОСНОВНІ (СУТТЄВІ) ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ  

Основа формування облікових політик, зміни в облікових політиках  

Облікова політика - це конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, 
застосовані Товариством при складанні та поданні фінансової звітності. Положення облікової 
політики, описані нижче, застосовувались Товариством послідовно в звітних періодах, 
наведених в цій фінансовій звітності для подібних операцій, інших подій або умов, якщо МСФЗ 
конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші політики 
можуть бути доречними. Фінансова звітність була підготовлена на основі облікових політик та 
облікових оцінок, чинних станом на 31 грудня 2020 року. Облікова політика Товариства в новій 
редакції розроблена та затверджена директором Товариства, враховуючи вимоги МСБО 8 
«Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних МСФЗ, відповідно 
до Наказу № 24 від 31.12.2018 року «Про облікову політику ТОВ «РОКИТНЯНСЬКИЙ 
ГРАНКАР’ЄР». 

Використання справедливої вартості, МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» 



При підготовці фінансової звітності були застосовані ряд оціночних суджень та припущень, які 
впливають на величину активів і зобов’язань, відображених у звітності. Встановлені 
припущення та судження ґрунтуються на історичному досвіді, поточних та очікуваних 
економічних умовах та іншій доступній інформації. Товариство наводить судження, які 
найбільш суттєво впливають на суми, визнані у фінансовій звітності та оцінка значення яких 
може стати причиною коригувань балансової вартості активів та зобов’язань в наступному. 

Ця фінансова звітність підготовлена на основі принципу історичної собівартості, за 
виключенням оцінки окремих статей, що оцінюються за справедливою вартістю на кінець 
кожного звітного періоду як викладено у положеннях облікової політики. Історична собівартість 
звичайно визначається на основі справедливої вартості компенсації, сплаченої в обмін на 
товари та послуги. 

Справедлива вартість визначається як ціна, яка була б отримана у результаті продажу активу 
або сплачена у результаті передачі зобов’язання у звичайній операції між учасниками ринку на 
дату оцінки. Під час оцінки справедливої вартості активу або зобов’язання Товариство бере до 
уваги характеристики відповідного активу або зобов’язання так, як би учасники ринку 
враховували ці характеристики під час визначення ціни активу або зобов’язання на дату оцінки, 
передбачувані майбутні грошові потоки, існуючу економічну ситуацію, ризики, властиві різним 
фінансовим інструментам та інші фактори з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої 
вартості». 
Окрім того, для цілей фінансової звітності оцінки справедливої вартості розподіляються за 
такими категоріями: 
- ціни котирування (без коригування) на активних ринках на ідентичні активи або зобов’язання, 
до яких Товариство може мати доступ на дату оцінки; 
- дані, які можна спостерігати для активу чи зобов’язання, прямо або опосередковано; 
- вхідні дані для активу чи зобов’язання, яких немає у відкритому доступі. 
Справедливу вартість дебіторської та кредиторської заборгованості неможливо визначити 
достовірно, оскільки немає ринкового котирування цих активів. 
Для оцінок і розкриття в даній звітності справедлива вартість визначається згідно МСФЗ 13 
«Оцінка справедливої вартості» за винятком інструментів, на які розповсюджується МСБО 2, 
також оцінок, порівняних, але не рівних справедливій вартості. 
Для оцінки вартості інвестованого капіталу або активів Товариства може бути застосовано три 
підходи: (і) витратний, (іі) ринковий (або порівняльний) та (ііі) дохідний. При проведенні оцінки 
початково розглядається кожний з цих підходів, але який чи які з них є оптимальними у 
кожному конкретному випадку, визначається характером та специфікою оцінюваної компанії 
та її активів. 
 
Форма та назви фінансових звітів 
Формат фінансової звітності МСБО 1 «Подання фінансових звітів» не встановлює єдиного 
формату фінансових звітів, наводить перелік показників, які необхідно наводити в кожній формі 
звітності та у примітках. 
Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановлених 
НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Статті фінансової звітності за МСФЗ вписані 
в найбільш доречні рядки форм фінансових звітів, затверджених Міністерством фінансів 
України. Розкриття додаткової інформації, як це передбачено МСФЗ/МСБО, здійснюється у 
примітках до річної фінансової звітності. 
 



Методи подання інформації у фінансових звітах 
У Звіті про фінансовий стан відображаються активи, зобов’язання та власний капітал Товариства. 
Згортання статей фінансових активів та зобов’язань: є неприпустимим, крім випадків, 
передбачених МСФЗ (наприклад якщо Товариство має юридичне право здійснювати залік 
визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати 
зобов’язання одночасно). Актив відображається в балансі за умови, що оцінка його може бути 
достовірно визначена і очікується отримання в майбутньому економічних вигід, пов'язаних з 
його використанням.  
Зобов'язання відображається у балансі, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та 
існує ймовірність зменшення економічних вигід у майбутньому внаслідок його погашення. 
Власний капітал відображається в балансі одночасно з відображенням активів або зобов'язань, 
які призводять до його зміни. Оцінка та подальше розкриття окремих статей балансу в 
примітках до звітності здійснюються згідно з відповідними МСФЗ. 
Рівень суттєвості обраний Товариством та зафіксований в його обліковій політиці встановлений 
на рівні 100 тис. грн. 
Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за 
класифікацією основаною на методі «функції витрат» або «собівартості реалізації», згідно з 
яким, витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості чи наприклад 
витрат на збут або адміністративну діяльність. 
Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів 
здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про 
основні класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні 
види грошових надходжень або виплат формується на підставі облікових записів Товариства. 
 
Функціональна валюта та іноземна валюта 
Фінансова звітність Товариства складається в національній валюті України (гривні), що є 
функціональною валютою та найкращим чином відповідає економічній сутності подій та умов, 
що стосуються Товариства. Господарчі операції, що проводяться в валютах, що відрізняються 
від функціональної валюти Товариства, вважаються операціями в іноземній валюті. При 
первинному визнанні операції в іноземній валюті відображаються в функціональній валюті по 
курсу Національного банку України (НБУ), що діє на дату здійснення операції або оцінки, якщо 
статті підлягають переоцінці. 
На дату складання фінансової звітності згідно МСБО 21 всі монетарні статті, що обліковуються в 
іноземній валюті перераховуються та відображаються в Звіті про фінансовий стан по курсу НБУ 
на дату складання звітності. Немонетарні активи та зобов’язання, деноміновані в іноземних 
валютах, які оцінюються за справедливою вартістю, перераховуються у гривні за обмінним 
курсом, що діє на дату визначення справедливої вартості. Немонетарні статті, які оцінюються 
за історичною вартістю в іноземній валюті, перераховуються за обмінним курсом, що діяв на 
дату операції. 
Курсові різниці (доходи або збитки), що виникають при операціях погашення або переоцінки 
монетарних активів чи зобов’язань відображаються підсумковим загалом у Звіті про прибутки 
та збитки (про сукупний дохід) того періоду у якому вони виникли як чистий результат від 
операцій в іноземній валюті. 
 
Грошові кошти та їх еквіваленти 
Грошові кошти Товариства включають грошові кошти в банках (на поточних рахунках). грошові 
кошти в дорозі в національній та іноземних валютах. Відповідно до МСФЗ 13 «Оцінка 



справедливої вартості» грошові кошти та їх еквіваленти оцінюються за ринковим методом 
оцінки, а саме справедливою вартістю, що дорівнює їх номінальній вартості. Первісна та 
подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті здійснюється у 
функціональній валюті за офіційним курсом Національного банку України. У випадку прийняття 
НБУ рішення про ліквідацію банківської установи та відсутності ймовірності повернення 
грошових коштів, визнання їх як активу припиняється і їх вартість відображається у складі 
збитків звітного року. 
 
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання» 
До фінансових інструментів Товариства відносяться: торговельна та інша дебіторська 
заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти, кредити і позики, інші фінансові інвестиції, а 
також торговельна та інша кредиторська заборгованість. 
 Товариство класифікує фінансові інструменти в момент їх прийняття до обліку, виходячи з 
бізнес-моделі, використовуваної Товариством для управління фінансовими активами і 
зобов'язаннями, і характеристик фінансового інструменту, пов'язаних з передбаченими 
договором грошовими потоками. 
Товариство визнає фінансовий актив за справедливою вартістю плюс витрати на операцію, 
безпосередньо пов'язані з придбанням цього фінансового активу - якщо фінансовий актив не 
відноситься до категорії за справедливою вартістю через прибуток або збиток. 
Товариство визнає фінансове зобов'язання за справедливою вартістю мінус витрати на 
операцію, безпосередньо пов'язані з випуском цього фінансового зобов'язання - якщо 
фінансове зобов'язання не відноситься до категорії за справедливою вартістю через прибуток 
або збиток. 
Якщо фінансовий інструмент відображається за справедливою вартістю через прибуток чи 
збиток, то витрати на операцію відносяться на витрати в періоді виникнення і відображаються 
в Звіті про прибутки і збитки, тобто НЕ капіталізуються. 
В разі якщо інструмент капіталу не призначений для торгівлі, Товариство визнає його за 
справедливою вартістю через інший сукупний дохід. А інструмент капіталу призначений для 
продажу Товариство визнає за справедливою вартістю через прибутки і збитки. 
Після первісного визнання Товариство визнає відстрочену різницю між справедливою вартістю 
при первісному визнанні та ціною операції, як прибуток або збиток. 
Процентний дохід при подальшої оцінці фінансових інструментів розраховується за допомогою 
методу ефективної ставки відсотка. 
Прибутки та збитки за фінансовими активами, що відображаються за справедливою вартістю 
через інший сукупний дохід відображаються в Звіті про інший сукупний дохід. Прибутки та 
збитки за фінансовими активами, що відображаються за справедливою вартістю, 
відображаються в звіті про прибутки і збитки. Зміни по інвестиціям в інструменти капіталу, що 
відображаються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід відображаються в 
складі іншого сукупного доходу. 
Після первісного визнання Товариство оцінює фінансове зобов'язання: 
- за справедливою вартістю через прибуток або збиток; або 
- за амортизованою собівартістю. 
Товариство здійснює перекласифікацію всіх фінансових активів лише тоді, коли змінюється 
бізнес- модель управління фінансовими активами. 
Перекласифікація фінансових активів застосовується перспективно, починаючи з дати 
перекласифікації. Товариство не переглядає визнані раніше прибутки, збитки (включаючи 
прибутки або збитки від зменшення корисності), або проценти. 



Щоб покрити ризик знецінення фінансових інструментів, що оцінюються за амортизованою 
вартістю та за справедливою вартістю через інший сукупний дохід Товариство формує резерв 
під очікувані кредитні збитки. При цьому, для торговельної дебіторської заборгованості 
використовується спрощений підхід. Товариство використовує матрицю забезпечення. 
Для всіх інших активів Товариство оцінює зменшення корисності в три етапи. На першому етапі, 
при первісному визнанні та за відсутності суттєвого зростання кредитного ризику. резерв під 
збитки розраховується як очікувані кредитні збитки на горизонті до 12 місяців. На другому етапі, 
при суттєвому зростанні кредитного ризику, резерв під збитки розраховується як очікувані 
кредитні збитки за весь залишковий строк дії активу. На третьому етапі, при настанні події 
дефолту (об’єктивних ознак знецінення), резерв під збитки продовжує розраховуватися як 
очікувані кредитні збитки за весь залишковий строк дії активу, але при цьому відсотки 
починають нараховуватися на чисту балансову вартість активу після вирахування резерву, в той 
час як на перших двох етапах відсотки нараховують на валову балансову вартість без 
врахування резерву. 
 
МСБО 16 «Основні засоби» 
Основні засоби Товариства враховуються і відображуються у фінансовій звітності відповідно до 
МСБО 16 «Основні засоби». Основними засобами Товариства є матеріальні об’єкти, що 
утримують для використання у виробництві або постачанні товарів чи наданні послуг, для 
передачі в оренду або в адміністративних цілей, та очікуваний строк використання яких більше 
1 року. 
Одиницею обліку є окремий об’єкт основних засобів. Об’єкти основних засобів 
класифікуються по групам та категоріям, а саме: 

Найменування 
групи основних 

засобів 

Найменування категорії основних 
засобів 

Нормативний 
строк 

експлуатації, 
років. 

 Автодороги 20-30 

Будівлі та 
споруди 

Будівлі (вбудовані приміщення) та 
споруди 

20-30 

 Передавальні пристрої 20-30 

 Машини робочі основні 8-15 

 Машини робочі допоміжні 5-10 

Машини та 
обладнання 

Устаткування робоче основне 8-15 

 Устаткування робоче допоміжне 5-10 

 Пристосування для зберігання і 
транспортування 

5-10 

 Устаткування спеціалізоване 
вимірювальне і регулююче 

5-8 

Транспортні 
засоби 

Транспортні засоби 5-15 

Інструменти, 
прилади, 
інвентар 

Інструмент 5-10 

Вимірювальні та інші прилади 5-10 

Меблі та інвентар 4-10 

Офісне обладнання 3-8 

Вскришні 
(розкривні) 
робот 

Вскришні роботи За методом суми 
одиниць 
продукції 



З метою забезпечення ведення бухгалтерського обліку основних засобів відповідно до МСБО 
16 «Основні засоби» та МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» Товариством було проведено 
оцінку ринкової вартості усіх основних засобів із залученням незалежного оцінювача на 
01.01.2018 р., що мало значний вплив на відображення їх балансової вартості (код рядку Звіту 
про фінансовий стан 1010 «Основні засоби»). 
Отриману справедливу вартість Товариство використовує в якості умовної первісної вартості на 
дату переходу на МСФЗ, тобто на 01.01.2018 року. 
Основні засоби, що надійшли після 01.01.2018 р. при первісному визнанні оцінюються за 
собівартістю, яка включає в себе: 
- ціну його придбання, включаючи імпортні мита та невідшкодовані податки на придбання після 
вирахування торговельних та цінових знижок. 
- будь-які витрати, які безпосередньо пов’язані з доставкою активу до місця розташування та 
приведення його в стан, необхідний для експлуатації у спосіб, визначений управлінським 
персоналом. 
- первісну оцінку витрат на демонтаж, переміщення об’єкта та відновлення території, на якій 
він розташований згідно зобов’язань Компанії на їх покриття при купівлі або використанні 
об’єкта протягом певного періоду з метою, яка відрізняється від виробництва запасів протягом 
цього періоду. 
Після визнання активом, об'єкт основних засобів обліковується за собівартістю за вирахуванням 
будь- якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. 
Товариство розраховує амортизацію основних засобів прямолінійним методом шляхом 
рівномірного списання вартості, яка амортизується по кожному активу протягом його 
передбачуваного терміну корисної служби (див. вищенаведену класифікацію основних засобів). 
Капіталізовані витрати на вскришні (розкривні) роботи амортизуються систематично, методом 
суми одиниць продукції. 
Амортизація активу починається, з дня коли він стає придатним для використання. Амортизація 
капіталізованих витрати на вскришні (розкривні) роботи здійснюється після початку добування 
в кар’єрі. Амортизація основних засобів припиняється на одну з двох дат, яка відбувається 
раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу (або включають до 
ліквідаційної групи, яку класифікують як утримувану для продажу), або на дату, з якої 
припиняють визнання активу. При цьому ліквідаційна вартість активу встановлена «0» нуль 
гривень. 
Подальші витрати, що відносяться до об'єкта основних засобів, який вже був визнаний, 
збільшують його балансову вартість, тільки якщо передбачається отримання майбутніх 
економічних вигід, що перевищують попередньо розраховані нормативні показники існуючого 
об'єкта основних засобів. Всі інші подальші витрати повинні бути визнані як витрати в періоді, 
в якому вони були понесені. 
В разі наявності чинників знецінення активів відображати основні засоби за мінусом збитків від 
знецінення згідно МСБО 36 «Знецінення активів». Основні засоби, призначені для продажу, і 
що відповідають критеріям визнання, враховуються відповідно до МСФЗ 5 . 
 
МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу та припинена діяльність» 
Підприємство класифікує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його 
балансова вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не 
поточного використання. Для цього актив має бути придатним для негайного продажу в тому 
стані, у якому він перебуває на момент продажу, і цей продаж повинен бути високо ймовірним. 
Управлінський персонал Товариства складає план продажу активу та ініціює програму щодо 



визначення покупця і виконання плану. Після виконання цієї програми необоротні активи, 
утримувані для продажу оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою 
з двох величин: балансовою або справедливою вартістю з вирахуванням витрат на операції, 
пов'язаних з продажем. Амортизація на такі об'єкти не нараховується. Збиток від зменшення 
корисності при первісному чи подальшому списанні активу до справедливої вартості за 
вирахуванням витрат на продаж визнаються у звіті про фінансові результати. 
Припинена діяльність є компонентом Товариства, якого позбулися або який класифікують як 
утримуваний для продажу. Ні в 2019, ні в 2020 припиненої діяльності не було. 
 
МСБО 36 «Зменшення корисності активів» 
Активи, термін експлуатації яких не обмежений, не амортизуються, але розглядаються щорічно 
на предмет знецінення. У разі наявності фактів знецінення активів, Товариство має 
застосовувати МСБО 36. що передбачає процедуру тестування на знецінення. 
Активи, що амортизуються, аналізуються на предмет їх можливого знецінення в разі якихось 
подій або зміни обставин, які вказують на те, що відшкодування повної балансової вартості 
може стати неможливим. Збиток від знецінення визнається у сумі, на яку балансова вартість 
активу перевищує вартість його відшкодування. Вартість відшкодування активу - це його 
справедлива вартість за вирахуванням витрат на продаж або вартість використання, в 
залежності від того, яка з них вища. Нефінансові активи, що піддалися знеціненню, на кожну 
звітну дату аналізуються на предмет можливого сторнування знецінення. 
 
МСБО 38 «Нематеріальні активи» 
Нематеріальний актив - немонетарний актив, який не має фізичної субстанції та може бути 
ідентифікований. 
Компанія класифікує нематеріальні активи на наступні групи: 
•Права на користування природними ресурсами (надрами) 
•Інші нематеріальні активи 
Одиницею обліку є окремий об'єкт нематеріальних активів. 
Товариство застосовує до нематеріальних активів модель обліку за собівартістю за 
вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. 
Всі нематеріальні активи Товариства класифіковані як нематеріальні активи з визначеним 
строком корисної експлуатації. 
Амортизація розраховується прямолінійним методом шляхом рівномірного списання 
собівартості нематеріального активу протягом строку його корисної експлуатації 
Нематеріальні активи обліковуються та відображаються у фінансовій звітності Товариства у 
відповідності з МСБО 38. 
 
МСБО 2 «Запаси» 
Облік та відображення в фінансовій звітності запасів відбувається у відповідності з МСБО 2 
«Запаси». 
Запаси - це активи, які: 
- утримуються для продажу у звичайному ході бізнесу; 
- перебувають у процесі виробництва для такого продажу; або 
- існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому процесі 
або при наданні послуг. 
Компанія класифікує запаси на наступні групи: 
- сировина і матеріали; 



- інші допоміжні матеріали; 
- готова продукція; 
- товари; 
- незавершене виробництво; 
- паливо; 
- запасні частини; 
- тара; 
- будівельні матеріали; 
- інші запаси. 
Одиницею обліку є кожен вид запасів. 
Запаси відображаються у фінансовій звітності по найменшій з двох оцінок: собівартості або 
чистій вартості реалізації. 
Собівартість придбаних запасів складається з вартості придбання і інших витрат, безпосередньо 
пов'язаних з їх придбанням, з переробкою і інші витрати, які понесені при доставці запасів до 
їх нинішнього місця розташування і приведення їх в належний стан. 
Собівартість незавершеного виробництва і готової продукції складається з прямих 
матеріальних витрат, оплата праці виробничого персоналу, інших прямих витрат і розподілених 
загальновиробничих витрат (постійних та змінних). 
На дату складання річної звітності Товариство здійснює перевірку запасів на відповідність 
критеріям ліквідності. У випадку виявлення таких оборотних активів Товариство списує такі 
запаси з балансового обліку або здійснює їх переоцінку до чистої вартості реалізації на 
індивідуальній основі 
При відпуску запасів у виробництво, реалізації та іншому вибутті Компанія застосовує метод 
оцінки запасів за середньозваженою вартістю. 
 
Дебіторська заборгованість 
Дебіторська заборгованість - заборгованість контрагентів перед Товариством за операціями 
поточного і капітального характеру за винятком розрахунків з працівниками. Під дебіторами 
розуміються такі контрагенти: покупці і замовники, щодо яких проводилось відвантаження 
товарів або надавались послуги до настання факту оплати; постачальники і підрядники, щодо 
товарів або послуг яких здійснювалася попередня оплата, окрім тих, що мають відношення до 
об’єктів основних засобів (аванси видані). 
Дебіторська заборгованість відображається в Звіті про фінансовий стан за методом нарахувань, 
згідно з яким результати угод та інших подій визнаються при їх настанні і враховуються у 
фінансовій звітності тих періодів, в яких вони відбулися. 
Дебіторська заборгованість поділяються на короткострокову та довгострокову частину залежно 
від терміну погашення. Для цілей обліку короткостроковою заборгованістю вважається 
заборгованість, яка повинна бути погашена протягом 12 місяців після звітної дати. Вся інша 
заборгованість класифікується як довгострокова. 
Грошові потоки, пов'язані з довгостроковою заборгованістю підлягають дисконтуванню. 
Після первісного визнання в кожному наступному звітному періоді довгострокова дебіторська 
заборгованість підлягає перегляду з метою виділення короткострокової частини 
довгострокової заборгованості. 
Дебіторська заборгованість (крім заборгованості за авансами одержаними та авансами 
виданими) відображається у Звіті про фінансовий стан з урахуванням ПДВ. 



Торговельна дебіторська заборгованість включає всі залишки, що виникли від здійснення 
операцій з продажу готової продукції, товарів, робіт, послуг, і відображається на рахунках 
«Дебіторська заборгованість за реалізовані товари, роботи, послуги». 
Підставою для визнання доходів і, відповідно, дебіторської заборгованості як активу 
вважається момент передачі ризиків і вигід, пов'язаних з правом власності на готову продукцію, 
товари. 
Для формування резерву під очкуванні кредитні збитки для торговельної дебіторської 
заборгованості, як зі значним компонентом фінансування, так і без значного компоненту 
фінансування, використовується спрощений підхід. 
При спрощеному підході оцінюється збиток від знецінення як очікуваний кредитний збиток за 
весь строк дії фінансового активу. Для розрахунку очікуваного кредитного збитку Товариство 
використовує матрицю забезпечення, тобто до групи фінансових активів застосовується 
коефіцієнт збитку. Для цього необхідно провести групування активів і визначити коефіцієнт 
збитку. 
Групування фінансових активів (дебіторської заборгованості) залежить від чинників, які 
впливають на погашення дебіторської заборгованості. 
Коефіцієнт збитку Товариство визначає виходячи з власного історичного досвіду отримання 
кредитних збитків і коригує їх для прогнозованої інформації. Період для розрахунку становить 
один рік. Далі розраховується коефіцієнт збитку для кожного терміну погашення (до 30 днів, від 
30 до 60 днів і т.п.). Отриманий коефіцієнт коригується для прогнозованої інформації 
(наприклад, на рівень інфляції, ВВП і ін.) 
Аванси, отримані від покупців в рахунок майбутніх поставок товарів (робіт, послуг) 
відображаються на окремих балансових рахунках з виділенням довгостроковій і 
короткостроковій частини заборгованості. 
Аванси, отримані у валюті іншій, ніж функціональна валюта, відносяться до складу 
немонетарних активів і не перераховуються на кінець звітного періоду. Такі аванси 
відображаються в Звіті про фінансовий стан відповідно до курсу, за яким вони були враховані 
при визнанні. 
Дебіторська заборгованість за авансами одержаними виданими відображається у Звіті про 
фінансовий стан без урахування суми ПДВ. 
Специфіка діяльності 
Основним видом діяльності Товариства є : 

- добування корисних копалин, зокрема, гранітів. 
На підставі цивільно-правових договорів поставки між Постачальником та Покупцями 
Товариство отримує основний дохід від реалізації готової продукції. 
 
МСБО 15 "Дохід від договорів з клієнтами" 
Товариство визначає виручку згідно вимогам МСФЗ (IFRS) 15 по відношенню до усіх статей 
доходу, який виникає в зв'язку з договорами з покупцями, крім випадків, коли договори 
відносяться до сфери застосування інших стандартів. Для обліку доходу, який виникає в зв'язку 
з договорами з покупцями, новий стандарт передбачає модель, що включає п'ять етапів. Згідно 
МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається у сумі, що відображає відшкодування, право на яке 
підприємство очікує отримати в обмін на передачу товарів або послуг покупцеві. 
Для визнання доходу Товариство використовує п'яти етапну модель згідно МСФЗ (IFRS) 15 
"Дохід від договорів з клієнтами". На момент укладення договору Товариство визначає 
відокремлений товар або послугу, що лежить в основі кожного зобов'язання щодо виконання 



у договорі, та розподіляє ціну операції пропорційно до таких окремо взятих цін продажу, що 
визначається на момент укладання договору. 
Дохід від договорів з клієнтами визнається тоді, коли (або в міру того, як) Товариство виконує 
свої обов'язки до виконання за договором шляхом передачі готової продукції, товарів або 
послуг (тобто, активів), які підлягають поставці клієнтові. 
Товари або послуги вважаються переданими, коли (або в міру того, як) клієнт отримує контроль 
над ними. 
 
Податок на додану вартість 
Доходи, витрати і активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартість ( "ПДВ"), 
крім випадків, коли ПДВ, сплачений при придбанні активів або послуг, не підлягає 
відшкодуванню; в цьому випадку ПДВ визнається як частина витрат на придбання активу або 
частина видаткової статті, в залежності від обставин. 
Дебіторська та кредиторська заборгованість відображається у фінансовій звітності з 
урахуванням суми ПДВ, за винятком заборгованості з авансів виданих та авансів отриманих. 
 
Визнання витрат 
Витрати визнаються у Звіті про прибутки та збитки витратами певного періоду за умови 
відповідності визначенню та одночасно з визнанням збільшення зобов’язань або зменшення 
активів. Витрати, понесені у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й 
відповідні доходи, для яких вони були здійснені. Витрати які не можливо прямо пов’язати з 
доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони 
були здійснені. 
У фінансовій звітності Товариство використовує класифікацію витрат за призначенням витрат та 
виділяє: 
- Собівартості реалізованої продукції; 
- Витрат на реалізацію і збут; 
- Загальних і адміністративних витрат; 
 - Інших витрат; 
- Фінансових витрат 
Не визнаються витратами й не включаються до звіту про фінансові результати: 
- Попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг, інших активів. 
- Погашення одержаних позик. 
- Витрати, які відображаються зменшенням власного капіталу відповідно до МСФЗ. 
Бухгалтерський облік витрат ведеться з використанням рахунків класу 9. Перелік та склад статей 
калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) встановлюється Товариством. 
Надзвичайні витрати включаються до фінансової звітності за вирахуванням суми, на яку 
зменшується податок на прибуток від діяльності Товариства внаслідок збитків від надзвичайних 
подій. 
 
МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи» 
 
Облік та визнання забезпечень Товариства відбувається відповідно до МСБО 37. 
Забезпечення - зобов’язання з невизначеним строком або сумою. Вони визнаються, якщо 
Компанія в результаті певної події у минулому має юридичні або фактичні зобов'язання, для 
врегулювання яких, з більшою мірою вірогідності, необхідне вибуття ресурсів, котрі втілюють у 
собі економічні вигоди, і які можна оцінити з достатньою надійністю. 



Товариство класифікує забезпечення на наступні види: 
- забезпечення на відновлення земельної ділянки; 
- забезпечення під виплату відпусток; 
- забезпечення, пов’язані з судовими спорами. 
Товариство визнає забезпечення в сумі, що являє собою найкращу оцінку витрат, необхідних 
для погашення теперішньої заборгованості на звітну дату. 
Забезпечення враховуються на окремих балансових рахунках, що створюються спеціально для 
цієї мети по всім об'єктам забезпечення. Нарахування забезпечення відображається як 
збільшення зобов'язання по резерву з одночасним визнанням витрат. 
Забезпечення використовується лише для тих видатків, для яких це забезпечення було 
створено з самого початку. 
Товариство не визнає: 
- забезпечення для майбутніх операційних збитків; 
- умовні зобов’язання; 
- умовні активи. 
 
Політика управління ризиками 
Управління ризиками відіграє важливу роль в операційній діяльності Товариства, яке 
здійснюється в ході постійного процесу оцінки та визначення рівнів ризику, та засновано на 
системі внутрішнього контролю. В ході процесу стратегічного планування, керівництво 
Товариства також оцінює ризики ведення діяльності, такі як зміна середовища, технології або 
зміна галузі. Керівництво Товариства розглядає та затверджує принципи управління кожним із 
зазначених ризиків. 
Управління ризиком капіталу - Товариство управляє своїм капіталом для того, щоб 
забезпечити своє функціонування на безперервній основі, розширення бізнесу і, водночас, 
гарантувати максимальний прибуток учасникам шляхом оптимізації балансу власних та 
залучених коштів. Керівництво Товариства регулярно переглядає структуру капіталу. На основі 
результатів таких переглядів Товариство вживає заходів для підтримання балансу загальної 
структури капіталу за рахунок залучення нового боргу або погашення існуючої заборгованості. 
Товариство має різні фінансові активи, зокрема торгову дебіторську заборгованість. 
Основними ризиками, які виникають при використанні фінансових інструментів Товариства є 
ринковий ризик, кредитний ризик та ризик ліквідності. 
Кредитний ризик - являє собою ризик того, що споживач (клієнт) може не виконати своїх 
зобов’язань перед Товариством у строк, що може призвести до фінансових збитків у Товариства. 
Кредитний ризик Товариства головним чином пов'язаний з торговою дебіторською 
заборгованістю. Суми подаються за вирахуванням резерву на покриття збитків від сумнівної 
заборгованості, який розраховується керівництвом Товариства на основі попереднього досвіду 
та оцінки поточної економічної ситуації. 
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за 
фінансовими інструментами буде коливатися, внаслідок зміни ринкових цін. Ринкові ціни 
включають в себе наступні ризики: валютний ризик (виникає внаслідок можливості того, що 
зміни курсів валют будуть здійснювати негативний вплив на майбутні грошові потоки чи 
справедливу вартість фінансових інструментів), ризик зміни відсоткової ставки (виникає 
внаслідок можливості того, що зміни в процентних ставках негативно вплинуть на майбутні 
грошові потоки або справедливу вартість фінансових інструментів), інший ціновий ризик. 
Ризик ліквідності - представляє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої 
зобов’язання по мірі настання строків їхнього погашення у звичайних або непередбачених 



умовах. Позиція ліквідності Товариства контролюється та управляється. Товариство 
використовує процес детального бюджетування та прогнозування грошових коштів, облік і 
аналіз вимог і зобов’язань у розрізі контрактних термінів погашення, для того, щоб гарантувати 
наявність адекватних ресурсів для виконання своїх платіжних зобов’язань. 
 
МСБО 12 «Податки на прибуток» 
Товариство є платником податку на прибуток на загальний підставах. Витрати з податку на 
прибуток визначаються та відображаються у фінансовій звітності Товариства відповідно до 
МСБО12. Податок на прибуток обчислюється виходячи з бухгалтерського фінансового 
результату (прибутку чи збитку). В Податковому обліку податок на прибуток обчислюється 
враховуючи різниці, передбачені ПКУ в залежності від суми доходу за останній рік за даними 
бухгалтерського обліку. 
Сума податку на прибуток включає суму поточного податку за рік і суму відстроченого податку. 
Поточний податок на прибуток. 
Поточні податкові активи та зобов'язання за поточний та попередні періоди оцінюються за 
сумою, передбачуваної до відшкодування від податкових органів або до сплати податковим 
органам. Податкові ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку цієї 
суми, це ставки і закони, прийняті або фактично прийняті на звітну дату. 
Відстрочений податок на прибуток. 
Відстрочений податок на прибуток нараховується за методом балансових зобов'язань по всіх 
тимчасових різницях на звітну дату між балансовою вартістю активів і зобов'язань для цілей 
фінансового обліку та вартістю, яка береться до уваги в податковому обліку. 
Відстрочені податкові активи визнаються за всіма тимчасовими різницями і перенесенню на 
наступні періоди невикористаного податкового кредиту та податкових збитків, якщо існує 
висока ймовірність отримання оподатковуваного прибутку, відносно якого можна застосувати 
тимчасову різницю, а також використовувати податкові збитки, перенесені на наступні періоди. 
Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну звітну дату та 
зменшується, якщо більше не існує високої ймовірність отримання достатнього 
оподатковуваного прибутку, яка дозволила б реалізувати частину або всю суму такого 
відкладеного податкового активу. Невизнані раніше відкладені податкові активи 
переоцінюються на кожну звітну дату та визнаються тоді, коли виникає висока ймовірність 
отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, що дає можливість реалізувати 
відстрочений податковий актив. 
Відкладені податкові активи і зобов'язання визначаються за ставками податку, застосування 
яких очікується при реалізації активу або погашенні зобов'язання, на основі діючих або 
оголошених (і практично прийнятих) на звітну дату податкових ставок і положень податкового 
законодавства. 
Податок на прибуток, пов'язаний зі статтями, які відображаються безпосередньо в складі 
капіталу, відображається у складі капіталу. 
 
МСБО 19 «Виплати працівникам» 
Всі винагороди працівникам в Компанії обліковуються як поточні у відповідності з МСБО 19. 
В процесі господарської діяльності Товариство сплачує обов’язкові внески до Пенсійного фонду 
України (у складі єдиного соціального внеску) та інші державні фонди соціального страхування 
за своїх працівників у розмірі, визначеному законодавством України. 
Товариство визнає виплати працівникам: 
-Зобов’язаннями - якщо працівник надав послуги в обмін на виплати, які мають бути сплачені 



Товариство у майбутньому; 
-Витратами - якщо Товариство спожила економічну вигоду від послуг працівника, окрім виплат, 
які безпосередньо пов’язані із спорудженням або придбанням об’єкта основних засобів або 
переробки та інших витрат, понесених під час доставки запасів до їх теперішнього 
місцезнаходження та приведення у теперішній стан, і визнаються собівартістю активу; 
Нарахована сума виплат працівникам за роботу, виконану в поточному періоді визнається 
поточним зобов’язанням. 
Витрати на виплату персоналу відображаються у звітності згідно до принципу відповідності, 
тобто відображаються у тому періоді, до якого вони відносяться. 
Виплати працівникам Товариство включають короткострокові виплати працівникам та вихідні 
допомоги. 
 
МСБО 24 «Розкриття інформації про пов’язані сторони» 
Операція з пов’язаною стороною - передача ресурсів, послуг або зобов’язань між Товариством 
та пов’язаною стороною, незалежно від того, чи призначається ціна. 
Товариство керується критеріями віднесення до пов’язаних сторін, які передбачені МСБО 24 
«Розкриття інформації про пов’язані сторони» та діючим Податковим Кодексом України. 
Сторони вважаються пов’язаними якщо перебувають під контролем або суттєвим впливом 
інших осіб при прийнятті фінансових чи операційних рішень, що визнано МСБО 24 «Розкриття 
інформації про пов’язані сторони», також пов’язаними сторонами вважаються підприємства і 
фізичні особи, які прямо або опосередковано здійснюють контроль над підприємством або 
суттєво впливають на його діяльність, а також близькі члени родини такої фізичної особи. 
Під час аналізу кожного випадку відносин, що можуть являти собою відносини між пов’язаними 
сторонами, увага приділяється суті цих відносин, а не лише їх юридичній формі. 
 
МСФЗ 8 «Операційні сегменти» 
В силу того, що Товариство перебувало під дією Закону про банкрутство, зокрема, відносно 
нього здійснювалась процедура санації, у 2018 році фінансово-господарська діяльність не 
проводилася. Після затвердження у травні 2019 р. Господарським судом Мирової угоди, 
Товариство відновило господарську діяльність з видобування корисних копалин, зокрема, 
гранітів та виробництва гранітної продукції (щебеню, відсіву та гранітних сумішей). Починаючи 
з листопада 2019 р. виробництво гранітної продукції почало здійснювати ТОВ «ГРАНІТ ІНВЕСТ- 
РОКИТНЕ», а ТОВ «РОКИТНЯНСЬКИЙ ГРАНКАР’ЄР» стає постачальником сировини для цього 
підприємства. Таким чином, на кінець звітного періоду Товариство здійснює один вид 
діяльності, тому господарчо-галузеві сегменти не виділені. Товариство здійснює видобування 
корисних копалин тільки в межах з Острівського родовища, в зв’язку з цим географічні сегменти 
не виділяються. 
 
ФОРМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
Товариство визначає форми представлення фінансової звітності: 

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) складається методом поділу активів та зобов’язань на 
поточні та довгострокові. 
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) складається методом поділу 
витрат за функціональними ознаками. 
- Звіт про зміни у власному капіталі подається в розгорнутому форматі. 
- Звіт про рух грошових коштів складається відповідно з МСБО7 прямим методом. 



- Примітки до фінансової звітності складаються відповідно з обов’язковими вимогами до 
розкриття інформації, викладених у всіх МСБО/МСФЗ. Фінансова звітність Товариства є 
фінансовою звітністю загального призначення. 

 
4. СУТТЄВІ ОБЛІКОВІ СУДЖЕННЯ ТА ОЦІНКИ 
  
Підготовка фінансової звітності згідно з МСФЗ, МСБО та тлумачень вимагає від керівництва 
формування суджень, оцінок та припущень, які впливають на застосування облікових політик, 
а також на елементи фінансової звітності - суми активів, зобов’язань, доходів та витрат, 
відображених у фінансовій звітності. Оцінки та пов’язані з ними припущення ґрунтуються на 
історичному (попередньому) досвіді та інших факторах, які вважаються обґрунтованими за 
існуючих обставин, результати яких формують основу суджень стосовно балансової вартості 
активів та зобов’язань, яка не є очевидною з інших джерел. Хоча ці оцінки ґрунтуються на 
найкращому розумінні керівництвом поточних подій та операцій, фактичні результати зрештою 
можуть суттєво відрізнятися від цих оцінок та розрахунків. 
Під час підготовки цієї фінансової звітності керівництвом було зроблено наступні судження, 
оцінки та припущення в областях, де такі судження є особливо важливими, характеризуються 
високим рівнем складності, та мають велике значення для підготовки фінансової звітності за 
МСФЗ: 
1) Товариство продовжуватиме свою діяльність на підставі принципу безперервності. 
2) Окремі активи, що передбачені на продаж, класифікуються як необоротні активи, утримувані 
для продажу. Проте жодний компонент бізнесу не передбачений на продаж та не 
класифіковані як групи вибуття. Вся діяльність розглядається як діяльність, що продовжується, 
інформація з припиненої діяльності не наводиться. 
3) Строки корисного використання довгострокових нефінансових активів є предметом 
судження, що ґрунтується на досвіді використання подібних активів; 
4) Резерви щорічних відпусток містять оціночні значення відповідно до методології, визначеної 
обліковою політикою. 
5) Керівництво вважає, що застосування і розкриття щодо застосування справедливої вартості 
є достатнім і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилася будь-яка суттєва 
інформація щодо застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для 
користувачів фінансової звітності. 
6) Оцінка приблизної справедливої вартості по фінансових активах та зобов’язаннях, що 
обліковуються не за справедливою вартістю, але розкриття справедливої вартості яких 
вимагається, містить припущення щодо їхньої справедливої вартості (передбачуваних 
майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним 
фінансовим інструментам та інші.) 
7) Облік фінансових активів в частині зменшення корисності містить ряд припущень та оцінок 
(наявність чи відсутність ознак знецінення, майбутні грошові потоки тощо). 
8) Відстрочений податковий актив визнається в тій мірі, в якій існує ймовірність наявності 
оподатковуваного прибутку, проти якого можуть бути використані тимчасові різниці і податкові 
збитки. Час погашення відстрочених податкових активів та зобов’язань теж є припущенням, на 
підставі якого застосовуються відповідні майбутні ставки податку. 
9) Товариством оцінено, що для тих активів/зобов’язань, що відображені в балансі як 
довгострокові (крім відстрочених податків), на відміну від поточних, відшкодування/погашення 
відбудеться більш ніж через дванадцять місяців (або операційного циклу) з дати балансу. 



10) Аналіз чутливості та інші аналізи щодо управління ризиками містять припущення стосовно 
варіювання чинників та їхнього впливу на активи, зобов’язання, сукупних дохід та капітал. 
11) Знецінення основних засобів відповідно до МСФЗ 36 «Знецінення активів» - Товариство 
переглянуло балансову вартість необоротних матеріальних активів (в основному основних 
засобів) для визначення ознак знецінення. 
12)Термін корисного використання основних засобів - Товариство переглянуло строки 
корисного використання на кінець фінансового року та не очікує відхилення від попередніх 
оцінок, зміни, що враховуються як зміни в облікових оцінках згідно з МСБО 8 «Облікові політики, 
зміни в облікових оцінках та помилки» не було. 
13) Щоб покрити ризик знецінення фінансових інструментів, що оцінюються за амортизованою 
вартістю та за справедливою вартістю через інший сукупний дохід Компанія формує резерв під 
очікувані кредитні збитки. При цьому, для торговельної дебіторської заборгованості 
використовується спрощений підхід. Компанія використовує матрицю забезпечення. 
14) Суттєвими елементами фінансової звітності є статті, що складають більше 100 тис. грн. 
15) Операцій, подій та умов до яких відсутні конкретні МСФЗ не було. У разі, якщо немає МСФЗ, 
який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, керівництво застосовує 
судження під час розроблення та застосування облікової політики, щоб інформація була 
доречною для потреб користувачів для прийняття економічних рішень та достовірною. 
 
5. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ  ПО СТАТТЯМ, РЕКЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПОДАННЯ ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
 
5.1 Основні засоби 
Товариство використовує модель оцінки - за собівартістю. 
У 4 кварталі 2020 року Товариство провело процедуру тестування активів на знецінення згідно 
МСФЗ 36. Так як ознак знецінення не виявлено, Товариство прийняло рішення не 
переоцінювати активи. 
За 12 місяців 2019 року Товариство придбало основних засобів на загальну суму 946 тис. грн. 
Вибуття основних засобів не було. 
За 12 місяців 2020 року Товариство придбало основних засобів на загальну суму 2 153 тис. грн. 
Вибуття основних засобів  було на суму 104 тис. грн. 
Рух основних засобів представлений за класами таким чином: 

Примітка 1 

тис. грн. 
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Первісна 
вартість 

      

На 01 січня 
2020 р. 

1613 107   1025 2745 

Надходженн 
я в 2020 р. 

    3979 3979 

Вибуття в 
2020 р. 

104     104 
 



На 31 
грудня 2020 
р. 

1510 106   5005 
 

6621 
 

Знос       
На 01 січня 
2020 р. 

239 10    249 

Нараховано 
у 2020 році 

285 5    290 

Вибуло за 
2020 р. 

38     38 

На 31 грудня 
2020 р. 

486 15 
 

   501 

Балансова 
вартість 

      

На 01 січня 
2020 р. 

1374 97   1026 2497 

На 31 грудня 
2020 р. 

1024 
 

91   5005 6120 

Загальна сума нарахованого зносу за рік, що закінчився 31 грудня, відображена у складі: 
- у 2020 р.  - у складі собівартості   288 тис. грн., віднесено на витрати з капіталізації 2 тис. грн. 
Припиненої діяльності протягом 12 місяців 2020 року не було. Основних засобів, переданих у 
заставу, або у забезпечення зобов’язань, у т.ч. третіх осіб, немає. 
 
5.2 Нематеріальні активи  
Рух нематеріальних активів представлений за класами таким чином: 

Примітка 2 

тис. грн. 
Показник Права на 

користування 
природними 

ресурсами (надрами) 

Інші нематеріальні 
активи (програмне 
забезпечення) 

ВСЬОГО 
нематеріальні 

активи 

Первісна вартість    
На 01 січня 2020 р. 760 8 768 

Надходження в 
2020р 

   

Вибуття в 2020р 0   
На 31 грудня 2020р 760 8 768 
Знос 
 

0 1 1 

На 01 січня 2020 р. 7 4 11 
Нарахований знос в 
2020р 

38 4 42 

Вибуло за 2020р 0 0  
На 31 грудня 2020 
р. 

45 8 53 

Балансова вартість     

На 01 січня 2020р 753 4 757 

На 31 грудня 2020р 715 0 715 

Загальна сума нарахованого зносу за рік, що закінчився 31 грудня, відображена у складі: 
-в 2020 р -  38 тис. грн. у складі собівартості продукції та  4 тис. грн. у складі адміністративних 
витрат. 
 
5.3 Інвентаризація 



Згідно до Наказу № 42/од від 12.11.2020 року в Товаристві відповідно до статті 10 Закону 
України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. № 996-ХІУ, 
«Положення про інвентаризацію активів і зобов'язань», затвердженого наказом Міністерства 
фінансів України № 879 від 02.09.2014 року та Наказу про облікову політику підприємства на 
2020 рік була проведена інвентаризація активів і зобов’язань. За результатами інвентаризації 
не було виявлено нестач і надлишків, не виявлено активів та зобов’язань, які не відповідають 
критеріям визнання, інвентаризація у повному обсязі не виявила порушень 
 
5.4 Запаси  
Рух запасів за 12 місяців 2020 року представлений за видами наступним чином: 

Примітка 3 

 тис. грн. 

 Виробничі 
запаси 

Незавершене 
виробництво 

Готова 
продукція 

Товари Всього: 

На 01 січня 
2020 р., у т. ч.: 

881 0 3 307  4 188 

Надходження 
в 2020 р. 

1 637 0 19 176  20 813 

Вибуття в 2020 
р., у т.ч.: 

1 728 0 21 514  23 242 

На 31 грудня 
2020 р. 

790                      0 969  1 759 

у т.ч. 
"Забезпечення 
інших витрат 
під втрати від 
псування 
виробничих 
запасів" 

 0 4 0 4 

На дати складання фінансової звітності в бухгалтерському обліку Товариства запаси 
відображаються за собівартістю. 
Також на дату балансу (31.12.2020 р.) створено резерв, а саме «Забезпечення інших витрат під 
втрати від псування виробничих запасів» на суму 4 тис. грн. 
 
Розшифровка виробничих запасів наведена нижче: 

Примітка 4 
тис. грн. 

Найменування 
товарів 

Залишки 2020 рік Залишки 

на 
31.12.19 

Надходжен
ня 

Вибуття на 
31.12.20 

Сировина і матеріали  53 44 9 

Допоміжні матеріали  9 7 2 

Тара     
Паливо 880 134 1 014  

Запасні частини 1 1 441 663 779 



Будівельні матеріали     

Інші запаси 1    

Всього: 881 1 637 
 

1 728 
 

790 

 
5.5 Непоточні активи, утримувані для продажу та припинена діяльність 
Станом на 01.01.2020 р. та  31.12.2020 р. вартість необоротних активів, утримуваних для 
продажу, складала 274 тис. грн. 16 тис. грн. відповідно. Визнання необоротних активів, 
утримуваних для продажу, відповідає положенням МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для 
продажу та припинена діяльність». 
Частина цих активів була продана на початку 2020 року, балансова вартість проданих 
непоточних активів 258 тис. грн. 
Товариство не мало довгострокових активів (груп вибуття), призначених для продажу, та не має 
діяльності, що припиняється або вже припинена. 
 
5.6 Дебіторська заборгованість 
Станом на 31 грудня 2020 року короткострокова дебіторська заборгованість за даними 
Товариства складає: 

Примітка 5 

тис. грн. 

 31.12.2019 31.12.2020 

Дебіторська заборгованість 
за товари, роботи, послуги 

 
3 261 

3 551 

Дебіторська заборгованість 
за розрахунками за 
авансами , в т. ч. 

187 463 

- розрахунки за 
виданими авансами за 
послуги 

60 463 

- розрахунки за 
виданими авансами за 
матеріали 

127  

 розрахунки за 
виданими авансами за 
сировину 

  

Дебіторська заборгованість 
за розрахунками з 
бюджетом ,  у тому числі 

920 139 

- розрахунки з податку 
на додану вартість 

920 139 

Інша поточна дебіторська 
заборгованість, у тому числі 

1 935 703 

- розрахунки з іншими 810 703 



дебіторами 

заборгованість з наданої 
поворотної фін допомоги 

1 125  

 
Дебіторська заборгованість представлена наступними контрагентами 

Примітка 6 

тис. грн. 
Дебіторська торгова заборгованість  

Ймовірність 
погашення 

Контрагенти Договори  на 
01.01.2020 

на 
31.12.2020 

ТОВ "ГРАНІТ ІНВЕСТ- 
РОКИТНЕ" 

№2810-2019 
від 
28.10.2019р 

 106 - 100% 

ТОВ "ГРАНІТ ІНВЕСТ- 
РОКИТНЕ" 

№04/11-2019 
від 04.11.2019 

 1895 3578 100% 

ТОВ "ГРАНІТ ІНВЕСТ- 
РОКИТНЕ" 

№24/12-2019 
від 24.12.2019 

 1204 - 100% 

ТОВ 
"ГОЛДТРАНСКОМПАНІ» 

№04/06/19 від 
04.06.19 

 41 - 100% 

ТОВ " КОНКРІТ ТРАНС 
СЕРВІС» 

№08/05/19 від 
08.05.2019р 

 31 31 100% 

«СЕРВІС-АВТО-ГРЕЙДЕР» 
ТГ ТОВ 

№19/09-2019 
від 
19.09.2019р. 

 1 1 100% 

резерв сумнівних боргів  -32  

резерв під очікувані кредитні збитки -17 -27  

Всього: 
- 

3 261 3 551 
 

 
Інша поточна дебіторська заборгованість, у тому числі:  

ТОВ "ГРАНІТ ІНВЕСТ- 
РОКИТНЕ" 

№31/10 від 
31.10.2019 р. 

 809 707 
 

100% 

ТОВ "ГРАНІТ ІНВЕСТ- 
РОКИТНЕ" 

№0209-2019/Ф 
від 02.09.2019 

 1126 - 100% 

резерв під очікувані кредитні збитки  -4  

Всього: 
 

1 935 703  

 
Дебіторська торгова заборгованість по строкам непогашення на 31.12.2020 року складає: 

Примітка 7 

тис. грн. 
По строкам непогашення на 31.12.2020 

до 30 днів 1 724 
від 30-90 днів 1 854 
більше 360 днів 32 
резерв сумнівних боргів -32 
резерв під очікувані кредитні збитки -27 

Разом 3 551 



Дебіторська заборгованість (код рядку Звіту про фінансовий стан 1125 «Дебіторська 
заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги» і 1155 «Інша поточна дебіторська 
заборгованість»,  представлені за вирахуванням резерву під очікувані кредитні збитки, який 
було сформовано на підставі МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», використовуючи спрощений 
підхід щодо торгової дебіторської заборгованості, та на 31.12.2020 складає 31 тис.грн. Крім того, 
до заборгованості, з дати виникнення якої більше року, нараховано резерв сумнівних боргів в 
абсолютній сумі 32 тис. грн. 
 
Дебіторська заборгованість за авансами виданими складає: 
 

Примітка 8 
тис. грн. 

Контрагенти Договори на 
01.01.2020 

на 
31.12.2020 

За терміном 

КИЇВОБЛЕНЕРГО ПрАТ 
РОКИТНЯНСЬКИЙ РП 

№220043322 від 
01.01.2019 

0 15 короткострокова 

ТОВ «КИЇВСЬКА 
ОБЛАСНА ЕК" 

№420043322 від 
01.01.19 

123 0 короткострокова 

ТОВ «ЕЛЛАЙ» 0211/7ККФ/17від 
01.06.2017 

57 0 короткострокова 

ТОВ «ТАС ЕНЕРГІЯ 
УКРАЇНИ» 

№ 0 448 
 

короткострокова 

Інші  7 0 короткострокова 

Всього:  187 463  

Заборгованість за авансами виданими є короткостроковою заборгованістю, авансові 
передоплати не є фінансовими активами, тому заборгованість за авансами не перераховується 
за МСФЗ 9. 
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом у сумі 920 тис. грн. та 139 тис. грн. 
станом на 01.01.2020 р. та 31.12.2020 р. відповідно - заборгованість з податку на додану вартість. 
 
5.7 Грошові кошти та їх еквіваленти 
Грошові кошти та їх еквіваленти включають: 

Примітка 9 
тис. грн. 

 01.01.2020 31.12.2020 

Поточні рахунки в банку   

гривні 36 214 

валютні 0 0 

Разом грошові кошти та їх еквіваленти 36 214 

 
Грошові кошти на поточних рахунках банків складають: 

Примітка 10 
тис. грн. 

 Валюта 01.01.2020 31.12.2020 

Поточні рахунки в банку    



гривні, у т.ч. у банках:  36 214 

UА383218420000026003060429129 UAN 36 1 

UA973808050000000026007680885 UAN 0 213 

Грошові кошти Компанії зберігаються на поточних банківських рахунках. Облік грошових коштів 
і розрахунків грошовими коштами здійснюється згідно чинному законодавству стосовно 
касових операцій в готівковій формі та розрахункових операцій в безготівковій формі. 
 
5.8 Власний капітал 
Товариство складає Звіт про власний капітал, де інформує про зміни у власному капіталі 
відповідно до МСБО. Звіт про зміни у власному капіталі за 2020 рік включає таку інформацію: 
-загальний сукупний прибуток за період 
-для нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) вплив ретроспективного перерахунку, 
виконаного відповідно до МСБО 8 
-для кожного компоненту власного капіталу, зіставлення вартості на початок і кінець періоду 
тис. грн. Товариство виділяє наступні компоненти власного капіталу: 
- Статутний капітал; 
- Непокритий збиток 
 
Статутний капітал 
Відповідно до Договору купівлі-продажу часток у статутному капіталі від 21.10.2019 р. 
учасником Товариства є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНІТ ІНВЕСТ-
РОКИТНЕ», код ЄДРПОУ 39654473. Сума сплаченого статутного капіталу є 13 390 тис. грн. 
 
 
 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 
У цій фінансовій звітності, відповідно до вимог МСФЗ, Товариство вираховує фінансовий 
результат методом нарахування та за принципом відповідності доходів та витрат. За 2019 рік 
Товариство отримало збиток у сумі (732) тис. грн. Станом на 01.01.2020 р. непокритий збиток 
обліковувся Товариством у сумі (17 704) тис. грн., а за результатами 12 місяців 2020 року 
прибуток склав 2 700 тис. грн. Таким чином, непокритий збиток Товариства на 31.12.2020 р. 
складає – (15 004) тис. грн. Резервного капіталу, капіталу у дооцінках, додаткового капіталу 
станом на 31.12.2020 року не має. 
 
5.9  Довгострокові та поточні зобов’язання 
 
Довгострокові зобов’язання 
Станом на 31.12.2020 р. Товариство не має довгострокових зобов’язань. 
 
Поточні зобов’язання 

Примітка 11 

тис. грн. 

Кредиторська заборгованість за видами 01.01.2020 31.12.2020 

Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями, у тому числі: 

8 748 - 

- заборгованість інвестору згідно плану санації 8 748 - 



Кредиторська заборгованість товари, роботи, послуги 2 393 5 755 

Кредиторська заборгованість по податкам і зборам, у тому 
числі 

1 300 583 

- рентна плата за користування надрами 350 464 

- орендна плата за землю 929 105 

Заборгованість з оплати праці 19 - 

Заборгованість з ЕСВ 5 - 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 
авансами 

9 828 1 258 

Поточні забезпечення, у тому числі   

- Резерв відпусток 26 59 

Інші поточні зобов’язання , у тому числі   

Поворотна фінансова допомога 2 925  

Заборгованість за розрахунками, включеними до реєстру 
кредиторів 

121 - 

Інші короткострокові зобов’язання 863  

Заборгованість за невиконаними поставками  9 792 

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги складає: 
Примітка 12 

тис. грн. 
Контрагенти Кредиторська заборгованість за товари, роботи 

 на 01.01.2020 на 31.12.2020 

ТОВ «ЄВРОВИБУХПРОМ» 1 366 2 165 

ФОП Долженко В.В. 927 - 

ПП «МК ВАГОВА КОМПАНІЯ» 100 - 

  ТОВ «ГРАНІТ ІНВЕСТ-РОКИТНЕ»  3 486 
Інші  104 
Разом 2393 5 755 

 
Поточна кредиторська заборгованість за отриманими авансами 

Примітка 13 

тис. грн. 
Контрагенти 

Договори 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 
авансами 

на 01.01.2020 на 31.12.2020 
РКДЗ   

- Договір 
рекструкт.заб.№01/07- 2019 від 
01.07.2019р. 

100  

MARITIM GROUP LTD   
-Договір поставки №09/0818 від 
09.08.18 р, валюта - USD 

2594  

KAPOR TRADE LP   

-Договір поставки 26/03-19 від 
26.03.2019р валюта - USD 

7046  



ТОВ «БУД СЕРВІС ГРУП»   

Договір купівлі-продажу №26/07-
2019 

75  

ТДВ «Коростенський щебзавод»  1 250 

Інші 13 8 
Разом 9 828 1 258 

Товариство класифікувало заборгованість перед нерезидентами 346,3 тис. дол. США як іншу і 
переоцінило її за курсом на дату балансу в сумі 9 991 тис. грн., оскільки планує повернути 
отриманий аванс.  
Станом на 01.01.2018 р. ретроспективно Товариство обліковувало заборгованість з 
попередньої оплати за продукцію (граніт мігматит) в кількості 16,0 тис. тн., що надійшла від ТОВ 
«РКДЗ» в сумі 320 тис. грн. Ця заборгованість була підтверджена Ухвалою Господарського суду 
Київської області у справі № 911/2159/16 від 19.12.2017 р., проте не була включена до реєстру 
кредиторів. Після зняття мораторію на задоволення вимог кредиторів між ТОВ 
«РОКИТНЯННСЬКИЙ ГРАНКАРЄР» та ТОВ «РКДЗ» було укладено Договір про реструктуризацію 
№ 01/07-2019 від 01.07.2019 р., відповідно до якого боржник зобов’язується на протязі шести 
місяців погасити заборгованість, сплачуючи щомісяця грошові кошти відповідно до графіка 
погашення. Станом на 01.01.2020 р. ця заборгованість складала 100 тис. грн., на 31.12.2020 р.  
заборгованість відсутня. 
 
Інші поточні зобов’язання за договорами поворотної фінансової допомоги складають: 

Примітка 14 
 тис. грн.  

Дата № дог Позикодавець Сум
а 

Термін 
поверненн
я 

На 
01.01.202
0 

На 
31.12.202
0 

03.06.201
9 

03/06-
19 

ТОВ 
«КИЇВОБЛНЕРУДПРОМ
» 

325 02.06.2020 325 0 

25.06.201
9 

2506/0
1 

ТОВ «ФАЙСТРОК» 2 
600 

24.06.2020 2 600 0 

 
Інші поточні зобов’язання за розрахунками, включеними до реєстру кредиторів, складають:  

Примітка 15 

тис. грн. 
Контрагенти на 01.01.2020 на 31.12.2020 

ТОВ «КИЇВОБЛНЕРУДПРОМ» 121 0 
 Разом 121 

 
0 

 

Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями: 
Зобов’язання за розрахунками з інвестором згідно плану санації, складають: 

Примітка 16  

тис. грн. 

Контрагенти на 01.01.2020 на 31.12.2020 

ТОВ “Київоблнерудпром” 8 748 0 

Разом 8 748 0 



 

Інші поточні зобов’язання 
Примітка 17  

тис. грн. 

Контрагенти на 01.01.2020 на 31.12.2020 

ТОВ «ГРАНІТ ІНВЕСТ-
РОКИТНЕ» 

530  

ТОВ «РГК» 244  

ФОП Долженко В.В. 39  

ФОП Маньковський 20  

Київобленерго 25  

MARITIM GROUP LTD  2 734 

KAPOR TRADE LP  7 058 

Інші 5  

Разом 863 9 792 

Розкриття справедливої вартості не вимагається у випадках, коли балансова вартість є 
прийнятним наближенням до справедливої вартості, таких як короткострокова дебіторська і 
кредиторська заборгованість, або для інструментів, чия справедлива вартість не може бути 
достовірно оцінена. 
Кредиторська заборгованість не перераховувалася з урахуванням дисконтування у зв’язку з тим, 
що короткострокова та погашається протягом року і ефект від дисконтування несуттєвий. 
Товариство класифікувало заборгованість перед нерезидентами за невиконаними поставками 
на суму 346,3 тис. дол. США як Інші поточні зобов’язання і переоцінило її за курсом на дату 
балансу в сумі 9 792 тис. грн., оскільки керівництво Компанії  прийняло рішення не поставляти 
Товар, що є предметом договору, а саме щебінь і повернути отриманий аванс, про що 
10.04.2020 року складено додаткові угоди з MARITIM GROUP LTD та KAPOR TRADE LP. Відповідно 
до додаткових угод  кошти підлягали поверненню до 31.12.2020 року, тому станом на сьогодні 
дана заборгованість є протермінованою, штрафні санкції угодами та додатковими угодами не 
передбачені.  
 
5.10 Оренда 
Відповідно до Договорів оренди землі від 17.06.2011 р. Товариству передано в строкове платне 
користування земельні ділянки площею 8,6998 га та 38.1710 га (з них 8,6998 га та 38,1710 га 
відповідно під відкритими розробками та кар’єрами) для здійснення добування корисних 
копалин, зокрема, гранітів та мігматитів. Строк оренди - 9 років. Цільове призначення 
земельних ділянок - землі промисловості. Функціональне використання - для добувної 
діяльності, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеної сторонами. 
Відповідно до положень МСФЗ 16 «Оренда», якщо предметом договору оренди є розвідка або 
використання не відновлюваних корисних копалин, до таких договорів оренди МСФЗ 16 не 
застосовується. 
Товариство продовжує декларувати і сплачувати орендну плату за землю, оскільки очікує 
продовження договорів оренди земельних ділянок. 
 
5.11 Розкриття інформації Звіту про прибутки та збитки 
Доходи визнаються у тому періоді, коли вони були нараховані (за методом нарахування), 
витрати - також за методом нарахування, на підставі відповідності цим доходам. Доходи 



визнаються згідно з вимогами з МСФЗ 15. Дохід оцінюється за справедливою вартістю 
компенсації, яка була отримана або підлягає отриманню. 
Товариством були понесені адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати. 
 
Доходи за роки, що закінчилися 31.12.2020 р. і 31.12.2019 р. представлені таким чином: 

Примітка 18  

тис. грн. 

Доходи 2019 2020 

Виручка від реалізації продукції, товарів, робіт та послуг 29 419 24 430 
У т.ч.   
- дохід від реалізації готової продукції 23 855 24 430 
- дохід від реалізації товарів 4 884  
- дохід від реалізації робіт та послуг 680  
Інші доходи: 5 245 1 315 
У т.ч.   
- доходи від списання кредиторської заборгованості 5 205  
- дохід від реалізації інших оборотних активів 21 48 
- дохід від операційної курсової різниці 6  
- дохід від безоплатно отриманих оборотних активів 13  
- дохід від зменшення потреби в забезпеченні під знецінення  37 
- дохід від оренди  204 
- інший операційний дохід  1 
- дохід від оприбуткування ТМЦ, отриманих від демонтажу 
основних засобів 

 779 

- дохід від переоцінки і зміни способу нарахування забезпечення 
на рекультивацію земельної ділянки  

 17 

 

 
 
Витрати за роки, що закінчилися 31.12.2020 і 31.12.2019 представлені таким чином: 

Примітка 19  

тис. грн. 

Витрати 2019 2020 

Собівартість реалізації 30 512 21 513 
У т.ч   
- собівартість реалізованої готової продукції 25 660 21 513 
- собівартість реалізованих товарів 4 825  
- собівартість реалізованих робіт та послуг 27  
Адміністративні витрати 1 202 1 215 
у т.ч.   
- банковські послуги 18 8 

Ррп   - професійні послуги 88 9 

- послуги охорони 25  

- транспортні послуги 13 7 

- витрати на персонал 559 846 

- витрати на утримання офісу 96 10 

- амортизація ОЗ та НМА 87 2 

- ремонт і технічне обслуговування ОЗ 8  

- операційна оренда 76  



- навчання з охорони праці  17 

- витрати на консультаційні послуги та обслуговування програми  143 
 - аудиторські послуги  158 
 - виконавчий збір 142  

- податки 0  

- пошта та зв'язок 27 2 

- інші витрати 63 13 

Витрати на збут 576 6 

у т.ч.   

- реклама і маркетинг 38  

- сертифікація і патентування 14  

- транспортні послуги 377 6 
- витрати на персонал 3  
- витрати на утримання збуту 12  
- ремонт і технічне обслуговування ОЗ 70  
- операційна оренда 62  
Інші операційні витрати 2 805 329 
у т.ч.   
- втрати від операційної курсової різниці  159 
- амортизація 68 2 
- оренда операційна 187  
- електроенергія 2 120  
- витрати на персонал 430  
- резерв очікуваних кредитних збитків та сумнівних боргів  46 

- інші операційні витрати  124 
Фінансові витрати (дисконт нарахуванованого забезпечення на 
рекультивацію земельної ділянки) 

                       
172 

Інші витрати 246 76 
у т.ч.   
- витрати на створення забезпечення на рекультивацію земельної 
ділянки 

246  

- витрати від списання основних засобів та демонтаж  76 
Товариство у 2020 році здійснювало разові операції продажу, що не є ціллю діяльності 
Товариства, а є супутніми і тому відображені у звіті про прибутки і збитки не нетто-основі (п. 34 
МСБО 1) 
- продаж непоточних активів, прибуток від операції склав 36 тис. грн., в тому числі виручка 295 
тис. грн., собівартість 259 тис. грн. 
- продаж запчастин пов’язаній особі ТОВ “Граніт-Інвест-Рокитне” з націнкою 12 тис. грн., в тому 
числі виручка 659 тис. грн., собівартість 647 тис. грн.  
Також витрати від курсових різниць за 2020 рік, отримані від перерахунку отриманих авансів, 
які Товариство має намір повернути, склали 358 тис. грн., в тому числі дохід 205 тис. грн., 
витрати 563 тис. грн. 
 
5.12 Податок на додану вартість. 
У 2020 році Товариство здійснювало операції, які оподатковуються податком на додану вартість 
за ставкою 20 %. 



Придбання (виготовлення, створення) товарів/послуг та необоротних активів у 2020 році 
здійснене за операціями, які оподатковуються податком на додану вартість за ставкою 20 %, 
0 %, звільнені від оподаткування та без податку на додану вартість. 
Товариство у статті «Інші оборотні активи» Звіту про фінансовий стан підприємства відображає 
передплачений ПДВ, керуючись пунктом 6 МСБО 7: «Грошові кошти складаються з готівки в касі 
та депозитів до запитання. Еквіваленти грошових коштів - це короткострокові, високоліквідні 
інвестиції, які вільно конвертуються у відомі суми копійчаних коштів та яким притаманний 
незначний ризик зміни вартості». Передплачений ПДВ за своєю природою, не є готівкою в касі 
або депозитом - отже не може вважатися коштами. Так само, цей баланс не може вільно 
конвертуватися в грошові кошти, тому не може вважатися їх еквівалентом. 
Податкові зобов’язання та податковий кредит з податку на додану вартість виникають згідно з 
правилами оподаткування на дату першої події. 
У статті «Інші оборотні активи» Звіту про фінансовий стан підприємства станом на 31.12.2019 р. 
відображається дебіторська заборгованість з ПДВ за податковими накладними, не 
зареєстрованими, несвоєчасно зареєстрованими у ЄРНП або заблокованими в сумі 51 тис. грн. 
Станом на 31.12.2020 року аванси отримані і сплачені у Звіті про фінансовий відображено за 
чистою вартістю відшкодування, без ПДВ. 
 
5.13 Податки на прибуток 
Товариство є платником податку на прибуток на загальний підставах. Прибуток Товариства 
підлягає оподаткуванню в Україні. У 2019 та 2020 роках податок на прибуток підприємств в 
Україні стягувався за ставкою 18%. 
У 2019 та 2020 роках оподатковуваний прибуток Товариства, отриманий від усіх видів діяльності, 
підлягав оподаткуванню за повною податковою ставкою. 
 
Витрати/доходи з податку на прибуток включають: 

Примітка 20  

тис. грн. 

(Витрати) / доходи 2019 2020 
Поточні витрати з податку на прибуток - - 
Відстрочені податкові (витрати) / доходи (54) 166 
Разом (Витрати) / доходи з податку на прибуток (54) 166 

 

Відстрочені податкові активи і зобов'язання за станом на 31 грудня 2020 року мали 
відношення до таких статей: 

Примітка 21  

тис. грн. 

Статті Звіту про фінансовий стан Тимчасові 
різниці 

На 31.12.2020 року 
 

Основні засоби (113) 

Забезпечення та резерви 467 

Необоротні активи, утримувані для продажу (16) 

Всього тимчасові різниці 340 

Відстрочене податкове зобов’язання 61 



Вимоги по відстроченому податку відображаються в тій мірі, у якій існує ймовірність того, що в 
майбутньому буде отриманий оподатковуваний прибуток, достатній для покриття тимчасових 
різниць, неприйнятих витрат по податках і невикористаних податкових пільг. 
Розмір вимог по відстроченому податку зменшується в тому розмірі, у якому не існує більше 
ймовірності того, що буде отримана відповідна вигода від реалізації податкових вимог. 
 
5.14 Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи та Виплати працівникам 
Товариство станом на 31.12.2020 році не мало ніяких інших забезпечень, крім забезпечення під 
виплату відпусток, сальдо якого на 31.12.2020 р. складає 59 тис. грн., збільшення за 2020 рік на 
33 тис. грн. 
Резерв на знецінення запасів створюється відповідно до положень облікової політики у розмірі 
1% від вартості запасів на звітну дату та переглядається на кожну дату балансу. У зв’язку з тим, 
що станом на 31.12.2020 року в готовій продукції є деревина, термін зберігання якої більше 
року, тому станом на 31.12.2020 року резерв під знецінення запасів розраховано у вартості 5% 
від вартості цієї деревини. 
Співробітники Товариства отримують пенсійне забезпечення від Пенсійного фонду у 
відповідності з нормативними документами та законами України. Станом на 31 грудня 2020 
року Товариство не мало зобов’язань за додатковими пенсійними виплатами, медичним 
обслуговуванням, страховими чи іншими виплатами після виходу на пенсію перед своїми 
співробітниками чи іншими працівниками. 
 
5.15 Звіт про рух грошових коштів 
Звіт щодо руху грошових коштів Товариства за звітний період складено за вимогами МСБО 7 
«Звіт про рух грошових коштів» за прямим методом, згідно з яким розкривається інформація 
про основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів на 
нетто-основі. У звіті відображено рух грошових коштів від операційної та неопераційної 
(інвестиційної та фінансової) діяльності. 
Операційна діяльність - полягає в отриманні прибутку від звичайної діяльності Товариства (сума 
якого скоригована на ПДВ від інвестиційної та фінансової діяльності), витрати на оплату праці 
персоналу, сплату податків, відрахування на соціальні заходи та інші витрати. Інвестиційна 
діяльність — це рух грошових коштів від Інвесторів . Фінансова діяльність — це рух грошових 
коштів по погашенню позик, та інше (за виключенням ПДВ). 
Грошових коштів, які є в наявності і які обмежені для використання Товариство не має. 
 
6. ЗМІНИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 
Фінансова звітність Товариства за 12 місяців 2020 року представлена за звітною політикою у 
відповідності з МСФЗ.  
 
7. ОПЕРАЦТЙНТ СЕГМЕНТИ  
В силу специфіки діяльності Товариства господарсько-галузеві та географічні сегменти не 
виділені так як діяльність Товариства у звітному періоді здійснювалася в одному операційному, 
географічному та бізнес сегменті. Товариство здійснювало торгівельні операції, та виконані 
роботи і надані послуги, та права одержання платежів за ними. Таким чином у звітному році 
доля сегментів в сукупних доходах та витратах була 100% і Додаток до річної фінансової 
звітності «Інформація за сегментами» не готувався. 
 
8. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПОВ’ЯЗАНІ СТОРОНИ 



Протягом звітного періоду у складі Товариства відбувалися наступні зміни у складі управління 
Товариством: 

Примітка 22  

тис. грн. 
Пов’язана 
сторона 

Посада Характер 
взаємовідносин 

Наявність 
контролю 

Дата 
призначення 

Інформація про керівників 
Булгаков 
Сергій 

Директор здійснює 
повноваження 
одноособового 
виконавчого 
органу 

так 10.06.2019 

Півньов О.М. Директор здійснює 
повноваження 
одноособового 
виконавчого 
органу 

так 11.03.2020 

Василенко Н.Ф. Головний 
бухгалтер 

Виконує 
функції 
головного 
бухгалтера 

Ні, є 
підписантом 
цієї звітності 

11.03.2020 

Шестаковський 
В.В. 

Директор здійснює 
повноваження 
одноособового 
виконавчого 
органу 

Так, є 
підписантом 
цієї звітності 

02.07.2020 

 

У 2020 році наведені нижче особи є пов’язаними сторонами для Компанії: 
Примітка 23  

тис. грн. 
Пов’язана сторона Характер взаємовідносин Наявність контролю 

Інформація про власників юридичних осіб: 
 
ТОВ «ГРАНІТ ІНВЕСТ- 
РОКИТНЕ» 

Власник (учасник, засновник) 
з 21.10.2019 р. 

можливість здійснювати 
вирішальний вплив на 
управління та/або діяльність 
Товариства (через довірену 
особу) шляхом прямого 
володіння 100% часткою в 
статутному капіталі ТОВ 
«РОКИТНЯНСЬКИЙ 
ГРАНКАР”ЄР» 

Т.А.С.ОВЕРСІАС 
ІНВЕСТМЕНТС  

ЛІМІТЕД (T.A.S.OVERSEAS 
INVESTMENTS LIMITED) Кіпр 

Власник  можливість здійснювати 
вирішальний вплив на 
управління та/або діяльність 
Товариства шляхом прямого 
володіння 100% часткою в 
статутному капіталі ТОВ 
«ГРАНІТ ІНВЕСТ-РОКИТНЕ», 
що відповідає 100 % 
статутного капіталу ТОВ 
«РОКИНТЯНСЬКИЙ 
ГРАНКАР”ЄР» 

ТАС ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (TAS 
HOLDING LIMITED) Кіпр 

Власник  можливість здійснювати 
вирішальний вплив на 
управління та/або діяльність 
Товариства шляхом прямого 



володіння 100 % часткою в 
статутному капіталі 
Т.А.С.ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС  
ЛІМІТЕД (T.A.S.OVERSEAS 
INVESTMENTS LIMITED) Кіпр, 
що відповідає 100% СК ТОВ 
«ГРАНІТ ІНВЕСТ-РОКИТНЕ», 
що відповідає 100 % СК ТОВ 
«РОКИНТЯНСЬКИЙ 
ГРАНКАР”ЄР» 

Станом на 1 січня 2020 року та 31 грудня 2020 року непогашені залишки за операціями з 
пов’язаними сторонами були представлені таким чином: 

Примітка 24  

тис. грн. 
Найменування На 01.01.2020 На 31.12.2020 р. 

кредиторська заборгованість  
ТОВ «ГРАНІТ ІНВЕСТ- РОКИТНЕ» 

530 3 486 

ТОВ «КИЇВОБЛНЕРУДПРОМ» 8 869 - 
Всього: 9 399 3 486 

дебіторська заборгованість  
ТОВ «ГРАНІТ ІНВЕСТ- РОКИТНЕ» 

5 141 4 285 

ТОВ «КИЇВОБЛНЕРУДПРОМ» 0 - 
Всього: 5 141 4 285 

Протягом звітного періоду Компанія не здійснювала операції з пов’язаними особами, які 
виходять за межі звичайної діяльності. Фінансово-господарські операції здійснювалися на 
звичайних умовах у звичайних цінах.  
 
Операції Товариства зі своїми пов’язаними сторонами за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року 
і 2020 року були представлені таким чином: 

Примітка 25  

тис. грн. 
Найменування Надходженн

я коштів 
Інвестора 

Надходженн
я поворотної 
фін допомоги 

Надання 
поворотно

ї фін 
допомоги 

Дохід від 
реалізаці
ї готової 
продукції 

Інши
й 
дохід 

2019 рік 
ТОВ «ГРАНІТ ІНВЕСТ- 
РОКИТНЕ» 

  1 125 9 190 1 996 

ТОВ 
«КИЇВОБЛНЕРУДПРОМ
» 

8 609 775    

Всього: 8 609 775 1 125 9 190 1 996 

2020 рік 
ТОВ «ГРАНІТ ІНВЕСТ- 
РОКИТНЕ» 

  -1 125 24 430 1 996 

ТОВ 
«КИЇВОБЛНЕРУДПРОМ
» 

-8 609 -775    

Всього: -8 609 -775 -1 125 24 430 1 996 

Провідний управлінський персонал - ті особи, які безпосередньо або опосередковано мають 
повноваження та є відповідальними за планування, управління та контроль діяльності суб’єкта 
господарювання. Ці функції в Товаристві одноособово виконує директор. 



У 2019 та 2020 роках Витрати провідному управлінському персоналу пов’язані тільки з 
виплатою зарплати в сумі 50,5 тис. грн. та 227,8 тис. грн. відповідно. 
 
9. Розкриття справедливої вартості 

 
Оскільки для більшості фінансових інструментів Товариства не існує готового доступного ринку, 
при визначенні їхньої справедливої вартості необхідно застосовувати професійні судження на 
основі поточної економічної ситуації та конкретних ризиків, властивих для даного інструменту. 
Всі фінансові активи та зобов’язання відносяться до 3 рівня ієрархії. Оцінки, представлені у цій 
фінансовій звітності, не обов’язково відображають суми, за які Товариство могло б реалізувати 
на ринку повний пакет того або іншого інструменту. Протягом звітного періоду не було переходів 
між рівнями оцінки справедливої вартості 1 і 2, а також переходів до / з Рівня 3. 
Справедлива вартість фінансових активів і фінансових зобов’язань станом на 31 грудня 2020 року 
дорівнює їх балансовій вартості. 

 
10.  Умовні зобов'язання 
 
Судові позови 
Станом на 31.12.2020 року Товариство немає відкритих судових справ. Управлінському 
персоналу Товариства невідомі судові процеси, у які може бути втянута Клмпанія у 
майбутньому.  
 
11. Управління фінансовими ризиками та капіталом 
Основні фінансові зобов'язання Товариства включають торгова кредиторська заборгованість та 
аванси отримані. Основні фінансові активи Товариства включають торгову дебіторська 
заборгованість. 
Товариству властивий кредитний ризик, ризик ліквідності, ринковий ризик. 
Кожен з вищевказаних ризиків регулярно контролюється фінансовим відділом Товариства, і 
інформація про них доводиться до директора Товариства. Процес контролю ризиків не включає 
такі бізнес-ризики, як зміни в навколишньому середовищі, технологіях та галузі. Вони 
контролюються в процесі стратегічного планування Товариства. 
В сформованій ситуації керівництво вживає належних заходів для забезпечення діяльності 
Товариства. Протягом року Товариство не здійснювало торгових операцій з сумнівними 
фінансовими інструментами. 
 
Кредитний ризик Товариства полягає в тому, що контрагент не зможе повністю погасити 
заборгованість у встановлений термін. Управління кредитним ризиком здійснюється шляхом 
прийняття управлінських рішень, спрямованих на досягнення мети одержання максимально 
можливих доходів при мінімальному ризику збитків. 
Максимальна сума кредитного ризику дорівнює балансовій вартості фінансових активів, 
відображених у звіті про фінансовий стан. Система управління кредитним ризиком передбачає 
регулярний моніторинг здатності дебіторів сплачувати суми у встановлені терміни, аналіз 
фінансового стану контрагентів. 
Графік погашення дебіторської заборгованості (основної суми) клієнтами в розрізі періодів: 

 Фінансові активи до 1 року 
1 рік – 5 

років Більше 5 років 

31.12.2020 року       



Довгострокова дебіторська заборгованість - - - 
Дебіторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги 

3 551 - - 

Дебіторська заборгованість за 
розрахунками: за виданими авансами 

463 - - 

Інша поточна дебіторська заборгованість 703 - - 
31.12.2019 року    
Довгострокова дебіторська заборгованість    
Дебіторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги 

3 261   

Дебіторська заборгованість за 
розрахунками: за виданими авансами 

187   

Інша поточна дебіторська заборгованість 1 935   
 
Ризик ліквідності - це ризик того, що Товариство не зможе виконати свої зобов'язання по 

виплатах при настанні терміну їх погашення у звичайних або непередбачених умовах. З метою 
обмеження цього ризику керівництво Товариства здійснює управління активами, враховуючи 
ліквідність, і щоденний моніторинг майбутніх грошових потоків і ліквідності.  

№ 
Показники і формула 

розрахунку 

Нормативне 

значення 

Показники 

станом на 

31.12.2020 р. 

Показники 

станом на 

31.12.2019 р. п/п 

1. 

Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності: 
>0,25 0,01 0,00 

К1 = Ф.1 (р.1160 + р.1165) / 

Ф.1 р.1695  

2. 

 Коефіцієнт швидкої 

ліквідності 
>0,7-0,8 0,22 0,23 

К2 = Ф.1 (р.1125+ 

р.1160+р.1165) / Ф.1 р.1695 

3. 

Коефіцієнт загальної 

ліквідності (покриття): >1 0,39 0,40 

К3 = Ф.1 р.1195 / Ф.1 р.1695 

4. 

Коефіцієнт фінансової 

стійкості 

(платоспроможності): <0,3-0,5 -0,10 -0,85 

К4 = Ф.1 (р.1495+р.1595)/ Ф.1 

р.1900 

5. 

Коефіцієнт фінансової 

автономії (незалежності):  0,4-0,6 -0,10 -0,89 

К5 = Ф.1 р.1495 / Ф.1 р.1900 



7. 

Робочий капітал, тис. грн.: 

>0 -10 590 -15 350 К7 =Ф.1 (р.1195  + р.1200) –

Ф.1 р. 1695 

8. 

Коефіцієнт покриття 

зобов'язань робочим 

капіталом >1 -0,61 -0,59 

К8 =Ф.1 (р.1495  + р.1595 –

р.1095)/Ф.1 р.1695 

Товариство має негативні показники ліквідності, коефіцієнти нижчі мінімально допустимих, але 
з значною тенденцією росту у порівнянні з 2019 роком. Це свідчить про економічну стабілізацію 
господарської діяльності підприємства. 
 
Ринковий ризик Товариства полягає в тому, що справедлива вартість майбутніх грошових 
потоків за фінансовими інструментами буде коливатися внаслідок змін в ринкових параметрах, 
таких, як ринкові ціни та валютні курси.  
Чутливі до коливань валютного курсу фінансові зобов’язання Товариства: 
  31.12.2019 31.12.2020  

Кредиторська заборгованість за договорами 
переуступки боргу, тис. дол. 

346,3 346,3 

Станом на 31 грудня 2020 курси обміну валют, використані для перерахунку залишків в 
іноземній валюті, були наступні  
Курс НБУ на 31.12.20 р. долар США 28,2746 
 
Цілі, політики та процеси управління капіталом 
 
Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому 
керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі 
отриманих висновків Товариство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення 
додаткового капіталу або фінансування, а також погашення існуючих позик. 
 
Для того щоб обмежити вищезазначені ризики, політика Товариства базується на контролю з 
боку працівників Товариства з урахуванням вимог чинного законодавства України. 
 
Керівництво Товариства регулярно переглядає структуру свого капіталу. Товариство управляє 
своїм капіталом для забезпечення безперервної діяльності Товариства в майбутньому і 
одночасної максимізації в майбутньому прибутку акціонерів за рахунок оптимізації 
співвідношення позикових і власних коштів. 
 
У Товариства були значні фінансові проблеми в минулому. Справою № 911/2159/16 
господарського суду Київської області було відкрито провадження за процедурою банкрутства, 
розпочатою  прийнятою до розгляду ухвалою суду від 12.07.2016 р., введено процедуру 
розпорядження майном Боржника. Ухвалою господарського суду Київської області від 
28.02.2017 відкрито процедуру санації Боржника. Ухвалою господарського суду Київської 
області від 25.07.2017 затверджено план санації ТОВ «Рокитнянський гранкар`єр». Ухвалою 



суду від 14.05.2019р. затверджено Мирову угоду по справі № 911/2159/16 про банкрутство ТОВ 
«Рокитнянський гранкар`єр», а також закрито провадження у справі № 911/2159/16. Після 
затвердження у травні 2019 р. Господарським судом Мирової угоди, Товариство відновило 
господарську діяльність з видобування корисних копалин. Інвестування за дорученням 
інвесторів, визнаних судом, фактично здійснювалось пов’язаною особою ТОВ 
“Київоблнерудпром”, і у 2020 році погашено. Рішенням № 3 одноосібного учасника ТОВ “Граніт 
Інвест-Рокитне” збільшено статутний капітал ТОВ “Рокитнянський гранкар’єр” на суму 8 200 тис. 
грн. То ж станом на 31.12.2020 року Товариство немає запозичених коштів у вигляді відсоткової 
заборгованості.  В 2020 році відбулась зміна власників. Товариство отримало балансовий 
прибуток за результатами діяльності 2020 року в сумі 2 372 тис. грн., то ж власний капітал 
Товариства збільшився на суму 10 572 тис. грн. і складає на 31.12.2020 року -1 943  тис. грн., що 
дає оптимістичні прогнози з приводу отримання економічних вигід у осяжному майбутньому.    
 
До складу власного капіталу входить статутний капітал в сумі 13 390 тис. грн.,. та непокритий 
збиток  в сумі 15 332 тис. грн. 
 
Нижче наведена інформація щодо договірних платежів за фінансовими зобов'язаннями 
Компанії в розрізі строків погашення цих зобов'язань. 
 Фінансові зобов’язання                                                                             До 1 року     Більше 1 року 
31 грудня 2020 року       
 
Поточна кредиторська заборгованість за  
товари, роботи, послуги        5 755  - 
Розрахунки з бюджетом       583  - 
Поточні забезпечення       59   - 
Інші поточні зобов’язання        9 792  - 
  
12. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ  
 
Керівництво Товариства встановлює порядок, дату підпису фінансової звітності та осіб, що 
мають повноваження її підпису. При складанні фінансової звітності Товариство враховує події, 
що відбулися після звітної дати та відображає їх у фінансовій звітності відповідно до МСБО10. 
Коригуючі події свідчать про умови, що існували на кінець звітного періоду, не коригуючі - 
свідчать про умови, що виникли після закінчення звітного періоду. Товариство коригує 
показники фінансової звітності у разі якщо події після звітної дати є такими, що коригування 
показників є необхідним (пов’язані з підтвердженням або спростуванням обставин, існуючих 
на звітну дату а також оцінок і суджень керівництва, здійснених в умовах невизначеності й 
неповноти інформації станом на звітну дату). Товариство розкриває характер таких подій й 
оцінку їх фінансових наслідків або констатує неможливість такої для кожної суттєвої категорії 
не коригованих подій, що відбулися після звітної дати. 
Вплив коронавірусу в Україні та запроваджених карантинних заходів на діяльність ТОВ 
«РОКИТНЯНСЬКИЙ ГРАНКАР’ЄР» 
За прогнозом підприємства ситуація з поширенням на території України гострої респіраторної 
хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом 8АВ.8-СоУ-2 та введення обмежувальних 
заходів Кабінетом міністрів України може негативно позначиться на основних фінансових 
показниках підприємства. 





Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

КОДИ
                                        Дата (рiк, мiсяць, число) 2021 01 01

Пiдприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОКИТНЯНСЬКИЙ
ГРАНКАР'ЄР"

 за ЄДРПОУ 37066418

Територiя КИЇВСЬКА  за КОАТУУ 3223784501
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю  за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та

глинистого сланцю
 за КВЕД 08.11

Середня кількість працівників 1 17
Aдреса, телефон ВУЛИЦЯ САДОВА, БУДИНОК 2/1, СЕЛО ОСТРІВ, РОКИТНЯНСЬКИЙ РАЙОН, КИЇВСЬКА

ОБЛ., 09631
0661231315

Одиниця вимiру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2),
грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
   за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
   за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
                                на 31 грудня 2020  р.

Форма №1 Код за ДКУД  1801001

 Код На початок   На кiнець
A К Т И В рядка звітного  періоду   звiтного  перiоду

1 2 3 4
І. Необоротні активи

Нематеріальні активи 1000 757 715
первісна вартість 1001 768 760
накопичена амортизація 1002 11 45

Незавершені капітальні інвестиції 1005 1 026 2 153
Основні засоби 1010 1 471 7 537

первісна вартість 1011 1 720 8 038
знос 1012 249 501

Інвестиційна нерухомість 1015  -  -
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016  -  -
Знос інвестиційної нерухомості 1017  -  -

Довгострокові біологічні активи 1020  -  -
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021  -  -
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022  -  -

Довгострокові фінансові інвестиції:
  які обліковуються за методом участі в капіталі
  інших підприємств 1030  -  -
  інші фінансові інвестиції 1035  -  -
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040  -  -
Відстрочені податкові активи 1045  - 61
Гудвіл 1050  -  -
Відстрочені аквізиційні витрати 1060  -  -
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065  -  -
Інші необоротні активи 1090  -  -
Усього за розділом І 1095 3 254 10 466

   ІІ. Оборотні активи
Запаси 1100 4 188 1 759
Виробничі запаси 1101 879 790
Незавершене виробництво 1102  -  -
Готова продукція 1103 3 307 969
Товари 1104  -  -
Поточні біологічні активи 1110  -  -
Депозити перестрахування 1115  -  -
Векселі одержані 1120  -  -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 3 261 3 551
Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами 1130 187 463
з бюджетом 1135 920 139
у тому числі з податку на прибуток 1136  -  -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140  -  -
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145  -  -

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 935 703
Поточні фінансові інвестиції 1160  -  -
Гроші та їх еквіваленти 1165 36 214
Готівка 1166  -  -
Рахунки в банках 1167 36 214
Витрати майбутніх періодів 1170  -  -
Частка перестраховика у страхових резервах 1180  -  -



у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181  -  -

резервах збитків або резервах належних виплат 1182  -  -
резервах незароблених премій 1183  -  -
інших страхових резервах 1184  -  -
Інші оборотні активи 1190 51 11
Усього за розділом ІІ 1195 10 578 6 840

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 274 16
Баланс 1300 14 106 17 322

Пасив  Код На початок   На кiнець
рядка звітного періоду   звiтного періоду

1 2 3   4
   І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 5 190 13 390
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401  -  -
Капітал у дооцінках 1405  -  -
Додатковий капітал 1410  -  -
Емісійний дохід 1411  -  -
Накопичені курсові різниці 1412  -  -
Резервний капітал 1415  -  -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 (17 704) (15 333)
Неоплачений капітал 1425 (  - ) (  - )
Вилучений капітал 1430 (  - ) (  - )
Інші резерви 1435  -  -
Усього за розділом І 1495 (12 514) (1 943)

ІI. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання 1500 105  -
Пенсійні зобов’язання 1505  -  -
Довгострокові кредити банків 1510  -  -
Інші довгострокові зобов’язання 1515  -  -
Довгострокові забезпечення 1520 313 1 818
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 26  -
Цільове фінансування 1525  -  -
Благодійна допомога 1526  -  -
Страхові резерви 1530  -  -
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань

1531  -  -

резерв збитків або резерв належних виплат 1532  -  -
резерв незароблених премій 1533  -  -
інші страхові резерви 1534  -  -
Інвестиційні контракти 1535  -  -
Призовий фонд 1540  -  -
Резерв на виплату джек-поту 1545  -  -
Усього за розділом ІІ 1595 418 1 818

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600  -  -
Векселі видані 1605  -  -
Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов'язаннями 1610 8 748  -
товари, роботи, послуги 1615 1 027 5 755
розрахунками з бюджетом 1620 1 300 583
у тому числі з податку на прибуток 1621  -  -
розрахунками зі страхування 1625 5  -
розрахунками з оплати праці 1630 19  -
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 9 828 1 258
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640  -  -
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645  -  -
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650  -  -

Поточні забезпечення 1660  - 59
Доходи майбутніх періодів 1665  -  -
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670  -  -
Інші поточні зобов'язання 1690 5 275 9 792
Усього за розділом ІІІ 1695 26 202 17 447

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700  -  -

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800  -  -
Баланс 1900 14 106 17 322

Керiвник ШЕСТАКОВСЬКИЙ ВІКТОР ВІТАЛІЙОВИЧ

Головний бухгалтер ВАСИЛЕНКО НАТАЛІЯ ФЕДОРІВНА

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.
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КОДИ
 Дата (рiк, мiсяць, число) 2021 01 01

Пiдприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"РОКИТНЯНСЬКИЙ ГРАНКАР'ЄР"

 за ЄДРПОУ 37066418

(найменування)
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

                                    за Рік 2020  р.
                                                Форма N2  Код за ДКУД 1801003

I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ
За аналогічний

Стаття Код За звітний період
рядка період попереднього

року
1 2 3 4

Чистий  дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 24 430 29 419
Чисті зароблені страхові премії 2010  -  -

премії підписані, валова сума 2011  -  -
премії, передані у перестрахування 2012  -  -
зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013  -  -
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 2014  -  -
премій

Собівартість реалізованої продукції
(товарів,робiт, послуг) 2050 ( 21 513 ) ( 30 512 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070  -  -
Валовий:

прибуток 2090 2 917  -
збиток 2095 (  - ) ( 1 093 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань

2105  -  -

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110  -  -
зміна інших страхових резервів, валова сума 2111  -  -
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112  -  -

Iншi операцiйнi доходи 2120 290 5 245
у тому числі:
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121  -  -

дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122  -  -

дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування

2123  -  -

Адміністративні витрати 2130 ( 1 215 ) ( 1 202 )
Витрати на збут 2150 ( 6 ) ( 576 )
Інші операційні витрати 2180 ( 329 ) ( 2 805 )

у тому числі:
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181  -  -

витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182  -  -

Фінансовий результат від операційної діяльності:
  прибуток 2190 1 657  -
  збиток 2195 (  - ) ( 431 )
Доход від участі в капіталі 2200  -  -
Інші фінансові доходи 2220  -  -
Інші доходи 2240 796  -

у тому числі:
дохід від  благодійної допомоги

2241  -  -

Фінансові витрати 2250 ( 172 ) (  - )
Втрати від участі в капіталі 2255 (  - ) (  - )
Інші витрати 2270 ( 76 ) ( 246 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275  -  -



Продовження додатка 2
Фінансовий результат до оподаткування:
  прибуток 2290 2 205  -
  збиток 2295 (  - ) ( 677 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 166 (54)
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після
оподаткування

2305  -  -

Чистий фінансовий результат:  
  прибуток 2350 2 371  -
  збиток 2355 (  - ) ( 731 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
За аналогічний

Стаття Код За звітний період
рядка період попереднього

року
1 2 3 4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400  -  -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405  -  -
Накопичені курсові різниці 2410  -  -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
підприємств

2415  -  -

Інший сукупний дохід 2445  -  -
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450  -  -
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455  -  -
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460  -  -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 2 371 (731)

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
За аналогічний

Назва статті Код За звітний період
рядка період попереднього

року
1 2 3 4

Матеріальні затрати 2500 205 11 624
Витрати на оплату праці 2505 1 265 3 506
Відрахування на соціальні заходи 2510 253 769
Амортизація 2515 330 192
Інші операційні витрати 2520 23 434 17 681
Разом 2550 25 487 33 772

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
За аналогічний

Назва статті Код За звітний період
рядка період попереднього

року
 1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 2600  -  -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605  -  -
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610  -  -
Скоригований чистий прибуток (збиток)  на
одну просту акцію 2615  -  -
Дивіденди на одну просту акцію 2650  -  -

      Керiвник ШЕСТАКОВСЬКИЙ ВІКТОР ВІТАЛІЙОВИЧ

      Головний бухгалтер ВАСИЛЕНКО НАТАЛІЯ ФЕДОРІВНА
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КОДИ
                                        Дата (рiк, мiсяць, число) 2021 01 01

Пiдприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОКИТНЯНСЬКИЙ
ГРАНКАР'ЄР"

 за ЄДРПОУ 37066418

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
                                   за Рік 2020 р.

                                                Форма N3  Код за ДКУД 1801004

Стаття Код За звітний період За аналогічний період
попереднього року

1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 30 128 38 492
Повернення податків і зборів 3005  -  -
у тому числі податку на додану вартість 3006  -  -
Цільового фінансування 3010  -  -
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011  -  -
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 1 500 2 594
Надходження від повернення авансів 3020 74 263
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках 3025  -  -
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035  -  -
Надходження від операційної оренди 3040  -  -
Надходження від отримання роялті, авторських
винагород

3045  -  -

Надходження від страхових премій 3050  -  -
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055  -  -
Інші надходження 3095 6 898 4
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 20 514 ) ( 16 004 )
Праці 3105 ( 986 ) ( 2 860 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 271 ) ( 785 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 3 452 ) ( 2 925 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 (  - ) (  - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117 ( 216 ) ( 11 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 3 236 ) ( 2 914 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 624 ) (  - )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 180 ) ( 22 102 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 (  - ) (  - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами 3150

(
 -

) (
 -

)

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 (  - ) (  - )
Інші витрачання 3190 ( 5 827 ) ( 181 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 6 746 -3 504

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200  -  -
необоротних активів 3205  -  -
Надходження від отриманих:
відсотків 3215  -  -
дивідендів 3220  -  -
Надходження від деривативів 3225  -  -
Надходження від погашення позик 3230  -  -
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці 3235  -  -
Інші надходження 3250  - 8 609



Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 (  - ) (  - )
необоротних активів 3260 ( 5 574 ) (  - )
Виплати за деривативами 3270 ( 121 ) (  - )
Витрачання на надання позик 3275 ( 8 748 ) (  - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці 3280

(
 -

) (
 -

)

Інші платежі 3290 (  - ) (  - )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -14 443 8 609

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300 8 200  -
Отримання позик 3305  -  -
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві 3310  -  -
Інші надходження 3340  -  -
Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 (  - ) (  - )
Погашення позик 3350 325 5 076
Сплату дивідендів 3355 (  - ) (  - )
Витрачання на сплату відсотків 3360 (  - ) (  - )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової
оренди

3365 (  - ) (  - )

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві 3370

(
 -

) (
 -

)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах 3375

(
 -

) (
 -

)

Інші платежі 3390 (  - ) (  - )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 7 875 -5 076
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 178 29
Залишок коштів на початок року 3405 36 6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410  - 1
Залишок коштів на кінець року 3415 214 36

Керiвник ШЕСТАКОВСЬКИЙ ВІКТОР
ВІТАЛІЙОВИЧ

Головний бухгалтер ВАСИЛЕНКО НАТАЛІЯ ФЕДОРІВНА
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Звіт про власний капітал

за Рік 2020 р.
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Стаття

Код
ряд-
ка

Зареє-
строва-

ний
(пайовий)

капітал

Капітал у
дооцін-

ках

Додат-
ковий

капітал

Резер-
вний

капітал

Нерозпо-
ділений

прибуток
(непокри-

тий
збиток)

Нео-
пла-

чений
капітал

Вилу-
чений

капітал

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Залишок на початок
 року 4000 5 190  -  -  - (17 704)  -  - (12 514)

 Коригування:
 Зміна облікової
 політики 4005  -  -  -  -  -  -  -  -

 Виправлення помилок 4010  -  -  -  -  -  -  -  -

 Інші зміни 4090  -  -  -  -  -  -  -  -

 Скоригований зали-
 шок на початок року 4095 5 190  -  -  - (17 704)  -  - (12 514)

 Чистий прибуток
 (збиток) за звітний
 період 4100  -  -  -  - 2 371  -  - 2 371

 Інший сукупний
 дохід за звітний
 період 4110  -  -  -  -  -  -  -  -

 Дооцінка (уцінка)
необоротних активів 4111  -  -  -  -  -  -  -  -

 Дооцінка (уцінка)
фінансових інструментів 4112  -  -  -  -  -  -  -  -

Накопичені курсові
різниці 4113  -  -  -  -  -  -  -  -

Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств 4114  -  -  -  -  -  -  -  -

Інший сукупний дохід 4116  -  -  -  -  -  -  -  -

 Розподіл прибутку:
 Виплати власникам
 (дивіденди) 4200  -  -  -  -  -  -  -  -

 Спрямування прибутку
 до зареєстрованого
 капіталу 4205  -  -  -  -  -  -  -  -

 Відрахування до
 резервного капіталу 4210  -  -  -  -  -  -  -  -

 Сума чистого прибутку,
 належна до бюджету
 відповідно до
 законодавства 4215  -  -  -  -  -  -  -  -

 Сума чистого прибутку
 на створення
 спеціальних
 (цільових) фондів 4220  -  -  -  -  -  -  -  -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Сума чистого прибутку
 на матеріальне
 заохочення 4225  -  -  -  -  -  -  -  -

 Внески учасників:
 Внески до капіталу 4240 8 200  -  -  -  -  -  - 8 200

 Погашення заборго-
 ваності з капіталу 4245  -  -  -  -  -  -  -  -

 Вилучення капіталу:
 Викуп акцій (часток) 4260  -  -  -  -  -  -  -  -

 Перепродаж викуп-
 лених акцій (часток) 4265  -  -  -  -  -  -  -  -

 Анулювання викупле-
 них акцій (часток) 4270  -  -  -  -  -  -  -  -

 Вилучення частки в
 капіталі 4275  -  -  -  -  -  -  -  -

 Зменшення номіналь-
 ної вартості акцій 4280  -  -  -  -  -  -  -  -

 Інші зміни в капіталі 4290  -  -  -  -  -  -  -  -

 Придбання (продаж)
 неконтрольованої
 частки в дочірньому
 підприємстві 4291  -  -  -  -  -  -  -  -

 Разом змін у капіталі 4295 8 200  -  -  - 2 371  -  - 10 571

 Залишок на кінець
 року 4300 13 390  -  -  - (15 333)  -  - (1 943)

Керiвник ШЕСТАКОВСЬКИЙ ВІКТОР ВІТАЛІЙОВИЧ
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помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах
державної статистики та(або) необхідності надання уточнень
Вам буде повідомлено додатково.

 - Кінцевий термін подання форми - 01.03.2021.
Звіт подається із запізненням, що є порушенням вимог чинного законодавства
стосовно подання статистичної звітності.
Надання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних
спостережень із запізненням тягне за собою відповідальність, яка встановлена
статтею 186-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України




