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ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН станом на 31 грудня 2019 року 
У тисячах українських гривень 

АКТИВИ 
Примі

тки 

На 01 січня 

2018 року 

На 01 січня 

2019 року 

На 31 грудня 

2019 року 

Необоротні активи  

Нематеріальні активи 1,3  2 757 

    первісна вартість  1,3  3 768 

    накопичена амортизація  1,3  1 11 

Основні засоби 1,2 524 707 1 471 

    первісна вартість  1,2 524 774 1 720 

    знос  1,2 - 67 249 

Капіталізація розкривних робіт 1 - 124 1 026 

ВСЬОГО необоротних активів   524 833 3 254 

Оборотні активи  

Запаси, у тому числі:  4,5,  5 005 4 188 

- Виробничі запаси 4,5  5003 881 

- Товари 4,5  2  

- Готова продукція    3 307 

Необоротні активи, утримувані для продажу    13 274 

Торгова дебіторська заборгованість  6,7,8 - - 3 261 

Дебіторська заборгованість за виданими авансами 7,9  815 187 

Дебіторська заборгованість по податкам і зборам, у тому числі 7,9  1 660 920 

       -     з податку на додану вартість  7,9 - 1 660 920 

Інша поточна дебіторська заборгованість, у тому числі:  6, 7,   
  

1 935 

Гроші та їх еквіваленти  10,11  6 36 

Інші оборотні активи    51 

ВСЬОГО оборотних активів   - 7 499 10 852 

ВСЬОГО АКТИВІВ   524 8 332 14 106 

ПАСИВИ  
На 01 січня 

2018 року 

На 01 січня 

2019 року 

На 31 грудня 

2019 року 

Власний капітал  

Статутний капітал  
 

5 190 5 190 5 190 

Непокритий збиток  (12 971) (16 973) (17 704) 

Неоплачений капітал   (             ) (      -     ) (       -      ) 

ВСЬОГО власний капітал  (7 781) (11 783) (12 514) 

Довгострокові зобов’язання 

Відстрочені податкові зобов’язання  
23,24  

 

51 

 

105 

Довгострокові забезпечення     287 

Довгострокові забезпечення з витрат персоналу    12 26 

ВСЬОГО довгострокові зобов’язання  0 63 418 

Короткострокові зобов’язання 

Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими 

зобов’язаннями, у тому числі    12 - 3 330 8 748 

- Заборгованість інвестору згідно плану санації  18  3 330 8 748 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 13  
1 157  

2 393 

Кредиторська заборгованість по податкам і зборам, у тому числі 14  801 1 300 

       -     рентна плата за користування надрами     350 

- орендна плата за землю    801 929 

Заборгованість з оплати праці   - 19 

Заборгованість з ЕСВ     5 

Заборгованість за одержаними авансами 15 320 
 

7 441 

 

9 828 

Заборгованість за розрахунками, включеними до реєстру кредиторів 17 7 985 7 259 121 
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Інші короткострокові зобов’язання 16, 19  65 3 788 

ВСЬОГО короткострокові зобов’язання  8 305 20 052 26 202 

ВСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ І ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ  524  8 332 14 106 

 

 

ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року  

 
У тисячах українських гривень 

Стаття Примітки За рік, що 

закінчився 31 

грудня 2019 року 

За рік, що 

закінчився 31 

грудня 2018 року 

Дохід від реалізації 20 29 419 

 

Собівартість реалізації 21 (30 512) () 

 

Валовий прибуток 
 (1 093) 

 

Інші операційні доходи 20 5 245 116 

Адміністративні витрати 21 (1 202) (1 412) 

Витрати на збут 21 (576) (1) 

Інші операційні витрати 21 (2 805) ( 2 653) 

Фінансові витрати  ( ) (  ) 

Інші витрати 21 (246) (-) 

 

Операційний збиток 
 (677) (3 950) 

Витрати з податку на прибуток  (54) (51) 

Чистий збиток 
 (731) (4 001) 

 

ЗВІТ ПРО СУКУПНІ ДОХОДИ за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року  

 
У тисячах українських гривень 

Стаття Примітки За рік, що 

закінчився 31 

грудня 2019 року 

За рік, що 

закінчився 31 

грудня 2018 року 

Чистий збиток 22 (731) (4 001) 

Інший сукупний дохід/(збиток)  - - 

Статті, які не можна рекласифікувати у подальшому на прибуток або 

збиток, за вирахуванням податку на прибуток 

 - - 

Статті, які можна рекласифікувати у подальшому на прибуток або 

збиток, за вирахуванням податку на прибуток 
 

- - 

 

ВСЬОГО сукупних доходів за рік 
 (731) (4 001) 
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ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року 

  
У тисячах українських гривень 

Стаття Примітки За рік, що закінчився 

31 грудня 2019 року 

За рік, що закінчився 

31 грудня 2018 року 

Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження грошових коштів від:  

Реалізації продукції (товарів, робіт) та надання послуг 

 

32 464 
 

Повернення податку на додану вартість  - 
 

Аванси від покупців і замовників  2 594 7 046  

Повернення авансів  263  

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 

рахунках    

Інші надходження  4  

Витрачання грошових коштів на оплату:  

Товарів (робіт, послуг) 

 

(33 233) (9 388) 

Праці  (2 860) (152) 

Відрахувань на соціальні заходи  (785) (233) 

Зобов’язань з податку на прибуток  (314) - 

Зобов’язань з податку на додану вартість  (11)  

Зобов’язань з інших податків і зборів  (2 600) (62) 

Сплата авансів постачальникам    

Повернення авансів   (40)  

 Інші витрачання 33 (181) (2 138) 

ЧИСТІ ГРОШОВІ КОШТИ, ОТРИМАНІ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ   (4 699) (4 927) 

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Фінансування відновлення платоспроможності 

 

8 609  

Витрачання на придбання:  

Нематеріальних активів 

 

(760)  

необоротних активів  (359)  

Витрачання на погашення заборгованості згідно плану санації   (3 714)  

Інші платежі    
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ЧИСТІ ГРОШОВІ КОШТИ, ВИКОРИСТАНІ В 

ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ   3 776 -921 396 

Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження власного капіталу 

 

-  

Отримання позик  6 028 5 041 

Погашення позик  (5 076)  

    

ЧИСТІ ГРОШОВІ КОШТИ, ВИКОРИСТАНІ В 

ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ   952 5 041 

ЧИСТЕ (ЗМЕНШЕННЯ)/ЗБІЛЬШЕННЯ ГРОШОВИХ 

КОШТІВ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТІВ за звітний період  29 114 

ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ НА ПОЧАТОК 

РОКУ 

 

6 - 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів  1 -108 

ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ НА КІНЕЦЬ 

РОКУ 

 

36 6 

 
 

 

 

ЗВІТ ПРО ЗМІНИ У ВЛАСНОМУ КАПІТАЛІ за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року  

 
У тисячах гривень 

Стаття Статутний капітал Нерозподілений 

прибуток 

Неоплачений 

капітал 

ВСЬОГО ВЛАСНОГО 

КАПІТАЛУ 

ЗАЛИШОК 

СТАНОМ НА 01 

СІЧНЯ 2018 РОКУ 

5 190 (12 971) (-) (7 781) 

Збиток за звітний 

період 

- (4 002) - (4 002) 

Збільшення 

статутного капіталу 

 -  - 

ЗАЛИШОК 

СТАНОМ НА 31 

ГРУДНЯ 2018 РОКУ 

5 190 (16 973) - (11 783) 

Збиток за звітний 

період 

- (731) - (731) 

Збільшення 

статутного капіталу 

- - - - 

ЗАЛИШОК 

СТАНОМ НА 31 

ГРУДНЯ 2019 РОКУ 

5 190 (17 704) - (12 514) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 

 

 

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ    
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНЯНСЬКИЙ 

ГРАНКАР’ЄР»   ЗА 12 МІСЯЦІВ 2019 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 41583742 .  

          Станом на кінець 2019 року 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 5 189 609, 00 грн. 

(100%). 

          У 2019 році відбулася зміна учасників (засновників) Товариства. До 20 жовтня 2019р. засновниками 

Товариства були наступні фізичні особи: 

- Гайсаєва Єлизавета Богданівна, розмір внеску о статутного фонду 4 670 648,10грн., що складає 90,0%; 

- Шаравара Сергій Васильович, розмір внеску до статутного фонду 518 960,90грн., що складає 10,0%;  

          Середня кількість штатних працівників Товариства за 12 місяців 2019 року становить 67 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;  

- виробництво гранітної продукції: щебеню, каменю бутового, відсіву та гранітних сумішей. 

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 17.06.2002р. (наказом від 16.09.2019р. № 341 продовжено строк дії дозволу на 20 (двадцять) 

років до 16.09.2039р. 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 2019 року відбувалися зміни керівників Товариства: 

- 10.06.2019 директором призначено Булгакова Сергія замість керуючого санацією Давидюк 

Романа Миколайовича 

         Підписантами даної фінансової звітності є директор Півньов Олександр Михайлович (призначений 

11.03.2020р. 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 

https://
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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. 

2017-2018 рр. ситуація як і раніше залишалася нестабільною, українська економіка почала демонструвати деякі 

ознаки пожвавлення, такі, як уповільнення темпів інфляції, зниження темпів знецінення гривні по відношенню 

до основних іноземних валют, зростання міжнародних резервів Національного банку України  і загальне 

пожвавлення ділової активності. У 2018 р. НБУ   було прийнято новий Закон України “Про валюту і валютні 

операції” 21.06.2018р. Закон про валюту змінює принципово підхід до валютного регулювання як: процедури 

пов’язані з валютою та валютним регулюванням мають носити не дозвільний, а повідомлюваний, тобто 

інформаційний характер. Декларується відповідність європейським і міжнародним практикам валютного 

регулювання.  

              В 2019 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 2019 році українські експортери, які приносять приблизно 40% ВВП 

країни, зазнали великих втрат, оскільки на тлі зміцнення гривні, їх продукція стає дорожчою. 2020 рік не 

обіцяє бути легким, тому що Україна залежить від експорту сировини і, відповідно від цін на сировинну 

продукцію. 

            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 1968-1969рр була виконана дорозвідка Острівського родовища по площі і 

в глибину. На 01.0.2019р.  

На даний час загальна площа карьєра  сягає 46,8708 га., площа гірничого відводу - 29,5 га. 

Проектна потужність підприємства становить 300000 м3 в щільному тілі. 

Станом на 01 січня 2019р. запаси складають: 11 885,026тис.м3,  з них по категорії А- 4 494,3 тис. м3 , по 

категорії В- 3 593,182 тис. м3  та по категорії С-3 793,544 тис. м3 . 

 

            Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу щодо впливу умов 

здійснення діяльності в Україні на операційну діяльність та фінансовий стан Товариства. Майбутні умови 

здійснення діяльності можуть відрізнятися від оцінки управлінського персоналу, оскільки 3 березня 2020 року 

в Україні було повідомлено про перший підтверджений випадок зараження коронавірусом SARS-CoV-2, 

виявленому в Чернівецькій області.  11 березня уряд ввів карантин на всій території України на період  до 3 

квітня.  25 березня Кабінет міністрів України ввів на всій території України режим надзвичайної ситуації на 

період до 24 квітня 2020 року.   

Об’єктивно оцінюючи ситуацію, що склалася в нашій Державі, пов’язану із розповсюдженням гострої 

респіраторної хвороби COVID-19 та враховуючи Постанову Кабінету Міністрів України № 211 від 11 березня 

2020 р. «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», керівництвом Товариства було прийнято рішення на період дії 

карантину – до 24.04.2020 р. – запровадити режим дистанційної роботи деяких категорій працівників з 

17.03.2020 р. (Наказ №б/н від 17.03.2020р.). 

Обставинами, що спричинені впливом пандемії COVID-19 та запровадженням карантинних та 

обмежувальних заходів, 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 вцілому 

проте спрогнозувати їх на сьогодні не можливо.. 

Наразі не можливо достовірно визначити й оцінити всі ризики, пов’язані з пандемією COVID-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 
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Товариства, зумовлений пандемією COVID-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.  

Приймаючи до уваги спадаючу динаміку розповсюдженням гострої респіраторної хвороби COVID-19 в 

Україні, озвучені Кабінетом Міністрів України етапи скасування обмежувальних заходів, а також те, що такі 

обмежувальні заходи не торкнулися і не вплинули на обсяги виробництва основних контрагентів Товариства, 

як постачальників так і споживачів, та їх споживчі можливості, судження управлінського персоналу 

Товариства щодо прийнятності використання припущень про безперервність діяльності під час складання 

фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2019 року не змінились. Станом на сьогодні не має сумнівів в 

безперервності діяльності Товариства. 

Таким чином, ця фінансова звітність не включає жодних коригувань, які виникли в результаті подій в 

Україні після дати балансу.  

           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%. 

           Показники фінансової звітності за 2019 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 2019 році  для перерахунку фінансової звітності  згідно стандарту МСБО 

29 не має підстав. 

 

           Що стосується питання подальшого функціонування підприємства, управлінський персонал ТОВ 

«РОКИТНЯНСЬКИЙ ГРАНКАР`ЄР» повідомляє наступне:  

- У провадженні господарського суду Київської області знаходилася справа № 911/2159/16 за спільною 

заявою ТОВ «Євротехнології Груп» та ТОВ «Техноекспорт», правонаступником яких є ТОВ 

«Київоблнерудпром», про банкрутство ТОВ «Рокитнянський гранкар`єр» за загальною процедурою 

банкрутства, передбаченою Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або 

визнання його банкрутом» (надалі також: «Закон про банкрутство»), прийнята до розгляду ухвалою 

суду від 12.07.2016р.; 

- Ухвалою господарського суду Київської області від 16.08.2016 було порушено провадження у справі № 

911/2159/16; введено процедуру розпорядження майном Боржника; 

- Ухвалою суду від 08.11.2016 затверджено реєстр вимог кредиторів Боржника, до якого включено 

вимоги: ТОВ «Євротехнології Груп» у сумах: 13780,00 грн - 1 черга; 538626,01 грн - 4 черга; ТОВ 

«Техноекспорт» у сумі: 90068,61 грн - 4 черга; ТОВ «РКДЗ» у сумах: 2756,00 грн - 1 черга; 297603,64 

грн - 4 черга; ДП «Науково-виробниче об`єднання «Павлоградський хімічний завод» у сумах: 2756,00 

грн - 1 черга; 651058,42 грн - 4 черга; 9631,37 грн - 6 черга; УПФ України у Рокитнянському районі 

Київської області у сумах: 2756,00 грн - 1 черга; 14469,62 грн - 4 черга; Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС 

у Київській області у сумах: 2756,00 грн - 1 черга; 192062,18 грн - 2 черга; 2368117,36 грн - 3 черга; 

85274,70 грн - 6 черга; ПП «Піровибухсервіс» у сумах: 2756,00 грн - 1 черга; 318854,04 грн - 4 черга; 

ПАТ «Комерційний банк «Надра» у сумі: 2756,00 грн - 1 черга; ПАТ «Київобленерго» у сумах: 2756,00 

грн - 1 черга; 634992,28 грн - 4 черга; 142880,64 грн - 6 черга; окремо включено до реєстру вимог 

кредиторів грошові вимоги ПАТ «Комерційний банк «Надра» у сумі 861542,64 грн, як такі, що 

забезпечені заставою майна ТОВ «Рокитнянський гранкар`єр» і підлягають задоволенню позачергово; 

- Ухвалою господарського суду Київської області від 28.02.2017 відкрито процедуру санації Боржника 

та призначено керуючим санацією Боржника арбітражного керуючого Давидюка Р.М.; 

- Ухвалою господарського суду Київської області від 25.07.2017 затверджено план санації ТОВ 

«Рокитнянський гранкар`єр» в редакції, затвердженій комітетом кредиторів (протокол № 3/23052017 

від 23.05.2017) та погодженій заставним кредитором ПАТ «КБ «Надра» (лист від 06.06.2017 № 1-5-

3994), згідно якого було передбачено повне погашення кредиторської заборгованості Боржника до 

31.08.2017р.; 

- Ухвалою суду від 31.10.2017 продовжено строк процедури санації Боржника до 28.08.2018р.; 
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- Ухвалою суду від 14.11.2017 визнано грошові вимоги ГУ ДФС у Київській області до ТОВ 

«Рокитнянський гранкар`єр» у сумах: 3200,00 грн - 1 черга; 976523,78 грн - 6 черга; 

- Ухвалою суду від 30.01.2018 замінено кредитора ПАТ «Комерційний банк «Надра» на 

правонаступника - ТОВ «Київоблнерудпром» в межах кредиторських вимог у сумах: 2756,00 грн - 1 

черга; 861542,64 грн - окремо, позачергово, як забезпечені заставним майном; 

- Ухвалою суду від 27.03.2018 затверджено зміни до плану санації ТОВ «Рокитнянський гранкар`єр» в 

частині нового графіку погашення вимог кредиторів (остаточний розрахунок з кредиторами 

передбачено до червня 2018) та визнання ТОВ «ІРС Плюс» інвестором, згідно рішення загальних 

зборів кредиторів Боржника від 23.03.2018р.; 

- Ухвалою суду від 24.04.2018 замінено кредитора ПАТ «Київобленерго» на правонаступника - ТОВ 

«Київоблнерудпром» в межах кредиторських вимог у сумах: 2756,00 грн - 1 черга; ПОГАШЕНО 

30.03.2018 та 634992,28 грн - 4 черга; 142880,64 грн - 6 черга; 

- Ухвалою суду від 19.06.2018 замінено кредитора ТОВ «Євротехнології Груп» на правонаступника - 

ТОВ «Київоблнерудпром» в межах кредиторських вимог у сумі 538626,01 грн - 4 черга; 

- Ухвалами суду від 27.11.2018 замінено кредитора ТОВ «РКДЗ» на правонаступника - ТОВ 

«Київоблнерудпром» в межах кредиторських вимог у сумі 297603,64 грн; замінено кредитора ТОВ 

«Техноекспорт» на правонаступника - ТОВ «Київоблнерудпром»; 

- 15.04.2019 до суду надійшла заява керуючого санацією Боржника арбітражного керуючого Давидюка 

Р.М. від 12.04.2019 № 12/042019 (вх. № 7396/19) про затвердження мирової угоди у справі про 

банкрутство. Ухвалою суду від 15.04.2019 розгляд заяви керуючого санацією Боржника про 

затвердження мирової угоди призначено в судовому засіданні на 14.05.2019р.  

- Ухвалою суду від 14.05.2019р. затверджено Мирову угоду по справі № 911/2159/16 про банкрутство 

ТОВ «Рокитнянський гранкар`єр» (код ЄДРПОУ 37066418) а також закрито провадження у справі № 

911/2159/16 за спільною заявою ТОВ «Євротехнології Груп» та ТОВ «Техноекспорт», 

правонаступником яких є ТОВ «Київоблнерудпром» про банкрутство ТОВ «Рокитнянський 

гранкар`єр».  

- 17.10.2019 Північним апеляційним господарським судом повернуто справу №911/2159/16 до суду; 

- Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 03.12.2019 у справі 

№911/2159/19 скасовано вищевказану постанову суду апеляційної інстанції, а ухвалу Господарського 

суду Київської області від 14.05.2019 залишено в силі.  

 

Таким чином, 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. 

   Товариство  перейшло на  Міжнародні стандарти фінансової звітності  (МСФЗ) з 2019 року відповідно до 

положень  МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання міжнародних стандартів фінансової звітності». З цієї дати 

фінансова звітність Товариства складається відповідно до вимог МСФЗ. Датою переходу на МСФЗ є 

01.01.2018 рік. Перша фінансова звітність Товариства за МСФЗ містить три звіти про фінансовий стан 

(01.01.2018, 31.12.2018, 31.12.2019), два звіти про прибуток та збиток та інший сукупний дохід, два звіти про 

рух грошових коштів та два звіти про зміни у власному капіталі (2019 та 2018) та відповідні примітки, що 

включають порівняльну інформацію для всіх поданих фінансових звітів. 

          Звітний період фінансової звітності : календарний рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2019 року. 

Наведена фінансова звітність підготовлена станом на 31 грудня 2019 року. 
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          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.  

 

             Дата державної реєстрації Товариства 08.09.2010 р., тому в звітності наведені порівняльні дані за 

аналогічний період минулого 2018 року. У всіх інших аспектах 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. 

      Суб’єкт господарювання: 

а) чітко визначає інформацію, надану за попередніми П(С)БО як таку, що підготовлена не за МСФЗ; 

 та 

 б) розкриває характер основних коригувань, які зробили б звіт таким, що відповідає вимогам МСФЗ. 

            Для забезпечення порівнянності показників фінансової звітності підприємств, які вперше застосовують 

МСФЗ з датою переходу 01.01.2018 р., Товариство перераховує річну фінансову звітність за 2018 рік, 

включаючи вступний баланс на 01.01.2018 р. за МСФЗ згідно вимог МСФЗ 1 «Перше застосування 

Міжнародних стандартів фінансової звітності». Починаючи з 01.01.2019 р., Товариство складає річну 

фінансову звітність за 2019 рік за МСФЗ. При цьому в якості порівняльної інформації у річній фінансової 

звітності за 2019 рік використовуються показники фінансової звітності за 2018 рік, трансформованої 

відповідно до вимог МСФЗ. 

Усі коригування у зв’язку з переходом на МСФЗ було здійснено за рахунок Нерозподіленого прибуток 

(непокритого збитку) - код рядку Звіту про фінансовий стан 1420 «Нерозподілений прибуток (непокритий 

збиток)».  

           Коригування статей балансу за попередні періоди наведені у таблиці: 

 У тисячах гривень                                                                                                                                             Примітка 1 

Активи і пасиви 
перераховані 

Приміт
ки 

Залишки 
01.01.2018, 
відображені 
по П(С)БО 

Внесені 
коригуван

ня при 
переході 
на МСФЗ 

Залишки 
на 

01.01.2018  
за МСФЗ 

Залишки на 
31.12.2018, 
відображені 
за П(С)БО 

Внесені 
коригуванн

я 

Залишки 
31.12.2018 
за МСФЗ  

Пояснення 
причин 

коригуванн
я 

Нематеріальні активи  

Нематеріальні активи 
за первісною вартістю  2     3  3  

знос нематеріальних 
активів  

2    - (1) (1) б) 

Основні засоби  

Основні засоби за 
первісною вартістю  

 776 (252) 524 1 041 (267) 774 а) 

знос основних засобів   (551) 551 - (597) 530 (67) а) 

Капітальні інвестиції      370 (370) - в) 

Капіталізація 
розкривних робіт 

     124 124 г) 

Оборотні активи   

Виробничі запаси 

    4 630 373 5 003 в) 
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Товари 

    2 - 2  

Необоротні активи, 
утримувані для 
продажу     - 13 13 в) 

Дебіторська 
заборгованість за 
виданими авансами 

 7,9    - 815 815 д) 

Дебіторська 
заборгованість з 
бюджетом 

7,10     1 660 - 1 660  

Інша поточна 
дебіторська 
заборгованість  

17     815 (815) - д) 

Гроші та їх еквіваленти  
7,9     6  - 6  

Інші оборотні активи          

БАЛАНС  225 299 524 7 930 402 8 332  

Власний капітал   

Статутний капітал   5 190 - 5 190 5 190 - 5 190   

Непокритий збиток  (12 950) (21) (12 971) (17 312) 339 (16 973) ж) 

Довгострокові 
зобов’язання 

  

Відстрочені податкові 
зобов’язання    -  - 51 51 з) 

Довгострокові 
забезпечення з витрат 
персоналу 

     12 12 е) 

Інші довгострокові 
зобов’язання  4 440 (4 440) - 7 043 (7 043) - є)  

Зобов’язання 
        

Кредиторська 
заборгованість за 
товари, роботи, 
послуги 

 10,22,
27 

   1 157 - 1 157  

Кредиторська 
заборгованість з 
орендної плати за 
землю 

    801 - 801  

Заборгованість за 
одержаними авансами  - 320 320 7 046 395 7 441 і) 

Заборгованість за 
розрахунками з   
кредиторами, що 
включені до реєстру 
кредиторів 

 - 7 985 7 985 - 7 259 7 259 є)  

Заборгованість 

інвестору згідно 

плану санації 

    - 3 330 3 330 к 

Інші короткострокові 
зобов’язання     4 005 (3 940) 65 є)  к) 

Інші поточні 
зобов’язання  3 545 (3 545) -    є) 

БАЛАНС 
 225 299 524 7 930 402 8332  

 

 
       

 Пояснення причин коригування: 

а) балансова вартість активів відображена згідно оцінки за ринковою вартістю; 

б) коригування зносу відбулися за рахунок різниці дати введення в експлуатацію; 

в) капітальні інвестиції з виготовлення (модернізацію) основних засобів рекласифіковано до статі 

«Виробничі запаси» та статті «Необоротні активи, утримувані для продажу»;  

г) створений актив «Капіталізація розкривних робіт»; 

д) рекласифікація статті «Інша поточна дебіторська заборгованість» в статтю «Дебіторська 

заборгованість за виданими авансами»; 
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з) нараховані Відстрочені податкові зобов’язання; 

ж) коригування за рахунок непокритого збитку; 

е) нараховані забезпечення з виплат персоналу; 

є) рекласифікація статті «Інші довгострокові зобов’язання» та  «Інші поточні зобов’язання» в 

статтю «Заборгованіст за розрахунками з кредиторами, що включені до реєстру кредиторів»; 

і) відновлено заборгованість ТОВ "РКДЗ" згідно ухвали господарського суду;        

к) рекласифікація статті «Інші короткострокові зобов’язання» в статтю «Заборгованість інвестору 

згідно плану санації».      

 

 

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.  

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 2019 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 2019 року: 

 

Стандарти/тлумачення 

Набули чинності щодо річних 
облікових періодів, які 
починаються з або після 

  
МСФЗ 16 «Оренда» 
Уточнення до МСФЗ  3 «Об’єднання бізнесу» і МСФЗ 11 «Спільна 
діяльність» 

1 січня 2019 року 
 

1 січня 2019 року 
Незначні трансформації МСБО 12 «Податки на прибуток»     Зміни до 
МСБО 23 «Витрати на позики» 

1 січня 2019 року 
1 січня 2019 року 

Тлумачення КТМФЗ 23 «Невизначеність щодо розрахунку податку на 
прибуток» 

1 січня 2019 року 

Поправки до МСФЗ 9 – «Характеристики передоплати із негативною 
компенсацією» 

1 січня 2019 року 

Поправки до МСБО 19 – «Поправки, скорочення або погашення 
пенсійних планів» 

1 січня 2019 року 

Поправки до МСБО 28 «Довгострокові частки в асоційованих та спільних 
підприємствах» 

1 січня 2019 року 

Поправки до МСФЗ 11 «Спільна діяльність» 1 січня 2019 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.   
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          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 2019 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. 

Справедлива вартість фінансових інструментів. 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. 

 

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 
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рядки форм фінансових звітів, затверджених Міністерством фінансів України. Розкриття додаткової 

інформації, як це передбачено СМФЗ/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». 
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         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.  
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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. 
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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 продажом. 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 2018 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  
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- 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 
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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, 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;  

- виробництво гранітної продукції: щебеню, відсіву та гранітних сумішей. 

На підставі цивільно-правових договорів поставки між Постачальником та Покупцями Товариство 

отримує основний дохід від реалізації готової продукції.   

 

МСБО 15 "Дохiд від договорiв з клiєнтами" 

           З  01 сiчня 2019 року Товариство визначає виручку згiдно вимогам МСФЗ (IFRS) 15,  який замінив 

МСФЗ (IAS) 11 "Будiвельнi контракти", МСФЗ (IAS) 18 "Виручка" i вiдповiднi роз'яснення i застосовується 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. Згiдно МСФЗ (IFRS) 15 

виручка визнається у сумi, що відображає відшкодування, право на яке підприємство очікує отримати в обмін 

на передачу товарів або послуг покупцеві. 

            Для визнання доходу Товариство використовує п'ятиетапну модель згiдно МСФЗ (IFRS) 15 "Дохiд вiд 

договорiв з клiєнтами". 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; 
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- 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. 

Основні категорії фінансових інструментів – основними фінансовими зобов’язаннями Товариства є 

заборгованість Інвестору згідно плану санації та, відповідно, мирової угоди, заборгованість по залученим 

грошовим коштам клієнтів, та поточна заборгованість з постачальниками. Основною метою цих фінансових 

інструментів є залучення фінансування для операційної діяльності Товариства. 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. 
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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. 

 

 

МСБО19 «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 
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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. 

 

МСФЗ8 «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 2019р. 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 2019р. 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 
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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 10% валюти балансу. 

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 2019 року Товариство провело  процедуру тестування  активів на знецінення згідно МСФЗ 

36. Так як ознак знецінення не виявлено, Товариство прийняло рішення не переоцінювати  активи.  
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За 12 місяців 2018 року Товариство  придбало  основних  засобів на загальну суму 250 тис.грн. Вибуття 

основних засобів не було.  

За 12 місяців 2019 року Товариство придбало основних засобів на загальну суму 946 тис.грн. Вибуття 

основних засобів не було.  

 

Рух основних засобів представлений  за класами таким чином: 

Примітка 2  
тис. грн. 
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Первісна 

вартість       

На 01 січня 

2018  р. 
417 107 - - - 524  

Надходженн

я в 2018 р. 
250    124 374  

Вибуття в 

2018 р. 
-     - 

На 31 грудня 

2018  р. 
667 107   124 897 

Надходженн

я в 2019 р. 
946    902 1 848 

Вибуття в 

2019 р. 
-      

На 31 грудня 

2019 р. 
1613 107   1026 2 745 

Знос       

На 01 січня 

2018  р. 
     - 

Нарахований 

знос в 2018 

р. 

62 5    67 

Вибуло за 

2018 р. 
     - 

На 31 грудня 

2018  р. 
62 5    67 

Нарахований 

знос в 2019 

р. 

177 5    182 

Вибуло за 

2019 р. 
-     - 

На 31 грудня 

2019 р. 
239 10     249 

Балансова вартість 

На 01 січня 

2018 р. 
417 107   - 524 

На 31 грудня 

2018 р. 
605 102   124 831 

На 31 грудня 

2019 р. 
1374 97   1026 2 497 

 

                Загальна сума нарахованого зносу за рік, що закінчився 31 грудня, відображена у складі:  
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- у 2018р  у складі інших операційних витрат 67 тис грн, 

- в 2019р –у  складі собівартості 109 тис. грн.;  у складі інших операційний витрат у сумі 73 тис..грн.  

 

 

5.2. Нематеріальні активи          

Рух нематеріальних активів представлений  за класами таким чином: 

                  Примітка 3 
тис грн.        

Показник 

 Права на користування 

природними ресурсами 

(надрами) 

 Інші нематеріальні 

активи (програмне 

забезпечення) 

 ВСЬОГО 

нематеріальні 

активи  

Первісна вартість  

На 01 січня 2018 р. 
-  -  - 

Надходження в 2018р. 0  3 3 

Вибуття в 2018р 0  0  0  

На 31 грудня 2018 р. - 3 3 

Надходження в 2019р 760  8  768 

Вибуття в 2019р 0  3 3  

На 31 грудня 2019р 760  8 768  

Знос  

на 01 січня 2018 р. 
0  0  0  

Нарахований знос в 2018р 0 1 1 

Вибуло за 2018р 0  0  0  

На 31 грудня 2018 р. -  1  1  

Нарахований знос в 2019р 7 6 13  

Вибуло за 2019р 0  3 3 

На 31 грудня 2019 р. 7  4 11 

Балансова вартість  

На 01 січня 2018р 
 - - 

На 31 грудня 2018р  2 2 

На 31 грудня 2019р 753 4 757  

 

       Загальна сума нарахованого зносу за рік, що закінчився 31 грудня, відображена у складі: 

- в 2018 р -1  тис грн у складі адміністративних витрат, 

- в 2019р – 7 тис грн у складі собівартості продукції та 6 тис. грн у складі адміністративних витрат. 
 

Припиненої діяльності протягом 12 місяців 2019 року не було. Основних засобів, переданих у заставу, 

або у забезпечення зобов’язань, у т.ч. третіх осіб, немає.  

 

5.3. Інвентаризація 
Згідно до Наказу №126/од-3 від 28.10.2019 року в Товаристві відповідно до статті 10 Закону України 

„Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. № 996-XIV,  «Положенням про 

інвентаризацію активів і зобов'язань», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України №879 від 

02.09.2014 року та Наказом про облікову політику підприємства на 2019 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 2018, 2019 років представлений за видами наступним чином: 

                                                                                                                    Примітка 4  
тис. грн 

  
Виробничі 

запаси 

Незавершене 

виробництво 

Готова 

продукція 
Товари Всього: 

На 01 січня 2018 р., у т.ч.: - - - - - 
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Надходження в 2018р. 6 745   2 6 747 

Вибуття в 2018р., у т.ч.: 1 742    1 742 

На 01 січня 2019 р., у т.ч.: 5 003 - - 2 5 005 

Надходження в 2019р 11 637 12 218 28 964 1 258 54 077 

Вибуття в 2019р., у т.ч.: 15 759 12 218 25 657 1 260 54 894 

На 31 грудня 2019р 881  3 307  4 188 

   у т.ч. "Забезпечення інших 

витрат під втрати від 

псування виробничих запасів" 

-42 0 0 0 -42 

На дати складання фінансової звітності в бухгалтерському обліку Товариства запаси відображаються за 

собівартістю.  

Також на дату балансу  (31.12.2019р.) створено резерв, а саме «Забезпечення інших витрат під втрати від 

псування виробничих запасів» на суму 42 тис. грн.  

Розшифровка виробничих запасів наведена нижче: 

Примітка 5  
тис. грн 

Найменування 

товарів 

Залишки 2018 рік Залишки 2019 рік Залишки 

на 

01.01.18 
Надходження Вибуття 

на 

31.12.18 
Надходження Вибуття 

на 

31.12.19 

Сировина і 

матеріали 
- 1 283 362 921 1 826 2 747  

Допоміжні 

матеріали 
- 30 30  8 8  

Тара -    28 28  

Паливо - 295  295 4 626 4 041 880 

Запасні частини - 4 746 1 350 3 396 5 093 8 489  

Будівельні 

матеріали  
- 7  7 56 63  

Інші запаси - 383  383 1 383 1 

Всього: 0 6 745 1 742 5 003 11 637 15 759 881 

 

 5.6.  «Непоточні активи, утримувані для продажу та припинена діяльність»   
Станом на 31.12.2018р. та  31.12.2019р. вартість необоротних активів, утримуваних для продажу, 

складала 13 тис. грн. та 274 тис. грн. відповідно. Визнання необоротних активів, утримуваних для продажу,  

відповідає положенням МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу та припинена діяльність».     

Утримувані на балансі основні засоби за балансовою вартістю 13 тис. грн., та 274 тис. грн.  у зв’язку з 

недоцільністю подальшого утримання були продані у 2019 році та на початку 2020 року відповідно.  

Товариство не мало довгострокових активів (груп вибуття), призначених для продажу, та  не має 

діяльності, що  припиняється або вже припинена.   
 

        5.7. Довгострокова дебіторська заборгованість, тис. грн. 

Заборгованість, яку Товариство класифікує як довгострокову, станом на 01.01.2018р.,31.12.2018р., 

31.12.2019р. немає.  

Станом на 31 грудня  2019 року короткострокова дебіторська заборгованість  за даними 

Товариства складає: 

 Примітка 6 
тис. грн 

 Примітки  01.01.2018 31.12.2018 31.12.2019 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 15, 16, 20   3 261 

Дебіторська заборгованість за розрахунками за авансами , в т. ч. 18  815 187 

- розрахунки за виданими авансами за послуги     

- розрахунки за виданими авансами за матеріали   443 60 
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- розрахунки за виданими авансами за сировину   372 127 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом , у 

тому числі 19 0 1 660 920 

- розрахунки з податку на додану вартість    1 660 920 

Інша поточна дебіторська заборгованість, у тому числі 17   1 935 

- розрахунки з іншими дебіторами     810 

- заборгованість з наданої поворотної фін допомоги      1 125 

 

 

 

Дебіторська заборгованість представлена наступними контрагентами  

Примітка 7 
тис. грн 

Дебіторська торгова заборгованість 
Ймовірність 

погашення 
Контрагенти Договори на 01.01.2018 на 31.12.2018 на 31.12.2019 

ТОВ "ГРАНІТ ІНВЕСТ-

РОКИТНЕ" 

 №2810-2019 від 

28.10.2019р   106 100% 

№04/11-2019 від 

04.11.2019 - - 1 896 100% 

№24/12-2019 від 

24.12.2019 - - 1 204 100% 

№31/10 від 

31.10.2019р.   809 100% 

Договір 

поворотної 

фінансової 

допомоги 

№0209-2019/Ф 

від 02.09.2019   1 126 100% 

ТОВ 

"ГОЛДТРАНСКОМПАНІ»  

№04/06/19 від 

04.06.19 - - 41 100% 

ТОВ " КОНКРІТ ТРАНС 

СЕРВІС»  

№08/05/19 від 

08.05.2019р - - 31 100% 

резерв під очікувані 

кредитні збитки   - - -17   

Всього:   - -  5196  
 

Дебіторська торгова заборгованість по строкам непогашення на 31.12.2019 року складає: 

Примітка 8 
тис. грн 

По строкам непогашення на 31.12.2019 

до 30 днів 3 492  

від 30-60 днів 1 153 

від 60-90 днів 568 

резерв під очікувані кредитні збитки -17 

Разом 5 196 

Дебіторська заборгованість (код рядку Звіту про фінансовий стан  1125 «Дебіторська заборгованість за 

продукцію, товари, роботи, послуги» і 1155 «Інша поточна дебіторська заборгованість», крім короткострокової 

поворотної фінансової допомоги, термін повернення якої не наступив) 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 31.12.2019 складає 17 

тис.грн. 
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Дебіторська заборгованість за авансами виданими складає: 

Примітка 9 
тис. грн 

Контрагенти Договори 
на 

01.01.2018 

на 

31.12.2018 

на 

31.12.2019 За терміном 

ТОВ НВП «ТЕХНОВАГИ»  

№С-18182 від 

18.09.2018 - 385 0 короткострокова 

ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА 

ЕК" 

№420043322 від 

01.01.19 0 365 123 короткострокова 

ТОВ «ЕЛЛАЙ»  

0211/7ККФ/17від 

01.06.2017 0  57 короткострокова 

Інші    65 7 короткострокова 

Всього:   15 965 815 187   

 

 

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 1 660тис. грн. та 920 тис.грн. 

станом на 31.12.2018р. та 31.12.2019р. відповідно - заборгованість з податку на додану вартість.  

 

5.8. Грошові кошти та їх еквіваленти.  
 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти включають:   

  Примітка 10 
тис. грн. 

 Примітки 01.01.2018 31.12.2018 31.12.2019 

Поточні рахунки в банку     

гривні 22 0 6 36 

валютні 22 0 0 0 

Разом грошові кошти та їх еквіваленти  0 6 36 

 

Грошові кошти на поточних рахунках банків складають: 

Примітка 11 
тис. грн. 

 Валюта 01.01.2018 31.12.2018 31.12.2019 

Поточні рахунки в банку     

гривні, у т.ч. у банках:  0 6 36 

КИЇВСЬКОМУ ГРУ АТ КБ 

"ПРИВАТ БАНК" 

    

UA383218420000026003060429129 UAH 0 6 36 

26040053015901 UAH 0 0 0 

АТ"АЛЬПАРІ БАНК"     

26006001002032 UAH 0 0 0 

валютні у т.ч. у банках:     

КИЇВСЬКОМУ ГРУ АТ КБ     
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"ПРИВАТ БАНК" 

26006053054757 EUR 0 0 0 

26004052650078 USD 0 0 0 

АТ"АЛЬПАРІ БАНК"     

26006001002032 EUR 0 0 0 

 

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. 

 

 

5.9. 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 2019 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.  
Станом на 31.12.2018 року  статутний капітал становив  5 190 тис. грн. Засновниками Товариства були 

фізичні особи: Гайсаєва Єлизавета Богданівна (внесок 4 671 тис.грн. або 90% статутного капіталу) та 

Шаравара Сергій Васильович (внесок 519 тис.грн. або 10% статутного капіталу). Статутний капітал сплачений 

засновниками у повному обсязі. У вересні 2019 році згідно Змін від 19.04.2018р. до Договору №2/1/2-

1/2012/980-ЗВЗ/24-1 від 25 грудня 2012р. «Про задоволення вимог заставодержателя шляхом відступлення 

частки в статутному капіталі ТОВ «РОКИТНЯНСКИЙ ГРАНКАР’ЄР»  Учасником  Товариства  стала 

юридична особа – ТОВ «КИЇВОБЛНЕРУДПРОМ», код ЄДРПОУ 40610654.  Проте у жовтні 2019 р. відбулася 

зміна Учасників Товариства, відповідно до Договору купівлі-продажу часток у статутному капіталі від 

21.10.2019р. учасником Товариства є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНІТ 

ІНВЕСТ-РОКИТНЕ», код ЄДРПОУ 39654473.   

 

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. Станом на 01.01.2018р. непокритий 

збиток обліковувся Товариством у сумі (12 971) тис.грн. За 2018 рік Товариство отримало збиток у сумі 

4 001тис.грн., а за результатами 12 місяців 2019 року збиток склав (731 тис.грн.). Таким чином,  непокритий 

збиток Товариства на 31.12.2019р. складає – 17 704 тис. грн. Резервного капіталу, капіталу у дооцінках, 

додаткового капіталу станом на 31.12.2019 року не має. 

 

5.10.Довгострокові та поточні зобов’язання, тис.грн. 

Довгострокові зобов’язання 
Станом на 31.12.2019р. Товариство не  мало довгострокових зобов’язань. 

 

Поточні зобов’язання  
    У тисячах українських гривень                                                                                                        Примітка 12 

Кредиторська заборгованість за видами Примітки 01.01.2018 31.12.2018 31.12.2019 

Поточна  кредиторська заборгованість за 

довгостроковими зобов’язаннями, у тому числі: 

  3 330 8 748 

- заборгованість інвестору згідно плану санації  26  3 330 8 748 
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Кредиторська заборгованість товари, роботи, послуги 21 - 1 157 2 393 

Кредиторська заборгованість по податкам і зборам, у 

тому числі 
22  801 1 300 

-     рентна плата за користування надрами  22   350 

-  орендна плата за землю  22  801 929 

Заборгованість з оплати праці          - 19 

Заборгованість з ЕСВ   -  5 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 

авансами 

23  

320 

7 441 9 828 

Поточні забезпечення, у тому числі     

- Резерв відпусток 32    

-    

- 

 

- 

 

 

Інші поточні зобов’язання , у тому числі     

Поворотна фінансова допомога 24  - 2 350 

Заборгованість за розрахунками, включеними до 

реєстру кредиторів 

25 
7 985 

7 259 121 

Заборгованість інвестору згідно плану санації  26  3 330 8 748 

Інші короткострокові зобов’язання 27 - 65 1 438 

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги складає: 

      У тис. грн.                                                                                                                     Примітка 13 
Контрагенти Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 

 на 01.01.2018 на 31.12.2018 на 31.12.2019 

ТОВ «ЄВРОВИБУХПРОМ»   1 366  

ФОП Долженко В.В.     927 

ПП «МК ВАГОВА КОМПАНІЯ»    100 

ТОВ «УКРРЕСУРС ТРЕЙДИНГ»   1 154  - 

Інші   3   

Разом - 1 157 2393 

 

 

 

 

 

 

            Кредиторська заборгованість по податкам та зборам  складає: 

                   У тисячах українських гривень                                                                                               Примітка 14 

Кредиторська заборгованість за видами податків 01.01.2018 31.12.2018 31.12.2019 

Рентна плата за користування надрами -  929 

Орендна плата за землю  - 801 350 

Інші  - 21 

Разом: 122 708 801 1 300 
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                      Поточна кредиторська заборгованість за авансами виданими складає: 

 

                    У тис. грн                                                                                      Примітка 15 
Контрагенти Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 

авансами 

Договори на 01.01.2018 на 31.12.2018 на 31.12.2019 

РКДЗ  320  320  100 

- Договір 

рекструкт.заб.№01/07-

2019 від 01.07.2019р. 

   

MARITIM GROUP LTD      

-Договір поставки №09/08-

18 від 09.08.18 р, валюта - 

USD 

  7 046  7 046 

KAPOR ТRADE LP   2 594 

-Договір поставки 

26/03-19 від 26.03.2019 р 

валюта – USD  

   

ТОВ «БУД СЕРВІС 

ГРУП» 

  75 

Договір купівлі-продажу 

№26/07-2019 

   

Інші  75 13 

Разом 320 7 441 9 828 

 

Станом на 01.01.2018р. ретроспективно Товариство обліковує заборгованість з попередньої оплати за 

продукцію (граніт мігматит) в кількості 16,0тис.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 

19.12.2017р.,  проте не була включена до реєстру кредиторів. Після зняття мораторію на задоволення вимог 

кредиторів між ТОВ «РОКИТНЯННСЬКИЙ ГРАНКАРЬЄР» та ТОВ «РКДЗ» було укладено Договір про 

реструктуризацію №01/07-2019 від 01.07.2019р., відповідно до якого боржник  зобов’язується на протязі шести 

місяців погасити заборгованість, сплачуючи щомісяця грошові кошти відповідно до графіка погашення. 

Станом на 31.12.2019р. сума заборгованості складає 100тис.грн. 

    

Інші поточні зобов’язання за договорами поворотної фінансової допомоги складають: 

У тис. грн                                                                                                                                Примітка 16 

Дата 
№ 

договору 
Позикодавець Сума Строк закінчення На 01.01.18 На 31.12.18 На 31.12.19 

03.06.19   №03/06-19  
ТОВ 

«КИЇВОБЛНЕРУДПРОМ»   
775  02.06.2020 - -  325  

25.06.19 №2506/01 ТОВ «ФАЙСТРОК» 2 600 24.06.2020  -- -  2 600 

                             

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

У тис.грн.                                                                                                                               Примітка 17 

 
Контрагенти Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 

 на 01.01.2018 на 31.12.2018 на 31.12.2019 

ЄСВ Рокитнянське відділення Білоцерківської 

ОДПІ 

4 410 3 714 0 

БІЛОЦЕРКІВСЬКЕ УПФ У КИЇВСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ 

3 0  

ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ ГРУП ТОВ 552 0  

ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» 

РОКИТНЯНСЬКИЙ РП  

781 0  

ТОВ «КИЇВОБЛНЕРУДПРОМ» - 2 566 121 

Банк «Надра» 862 0  

ДП НВО «ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ 

ЗАВОД»  

664 660  

ПП «ПІРОВИБУХСЕРВІС»  322 319 0 
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ТОВ «РКДЗ» 301 0  

ТОВ «ТЕХНОЕКСПОРТ» 90   

Разом 7 985 7 259 121 

 

Відповідно до Ухвали Господарського суду від 30.01.2018 замінено кредитора ПАТ «Комерційний банк 

«Надра» на правонаступника - ТОВ «Київоблнерудпром». Ухвалою суду від 24.04.2018 замінено кредитора 

ПАТ «Київобленерго» на правонаступника - ТОВ «Київоблнерудпром». Ухвалою суду від 19.06.2018 замінено 

кредитора ТОВ «Євротехнології Груп» на правонаступника - ТОВ «Київоблнерудпром».  Ухвалами суду від 

27.11.2018 замінено кредитора ТОВ «РКДЗ» на правонаступника - ТОВ «Київоблнерудпром» та замінено 

кредитора ТОВ «Техноекспорт» на правонаступника - ТОВ «Київоблнерудпром». 

Вимоги кредиторів 1, 2 та 3 черги перед податковим органом та Пенсійним фондом із сплати податків, зборів 

та ЄСВ були повністю погашені ТОВ «Рокитнянський гранкар`єр», про що Боржником було надано до 

Господарського суду відповідні докази.  

Як зазначається в Ухвалі господарського суду від 14.05.2019р., з матеріалів справи вбачається, що під час 

виконання плану санації Боржника було повністю погашено кредиторські вимоги 1-3 черг. Кредиторські 

вимоги 5 черги у Боржника відсутні.  

Згідно умов мирової угоди вимоги кредиторів 4 черги підлягають прощенню (списанню) у розмірі 95% 

від суми заборгованості перед кожним кредитором 4 черги; 5% від суми заборгованості 4 черги перед кожним 

кредитором погашаються Боржником протягом 7 днів з дня набрання ухвалою суду про затвердження мирової 

угоди законної сили. 

Ухвала про затвердження Мирової угоди була прийнята Господарським судом Київської області 14.05.2019р, 

проте 17.10.2019 Північним апеляційним господарським судом повернуто справу №911/2159/16 до суду. 

Однак Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 03.12.2019 у справі 

№911/2159/19 скасовано вищевказану постанову суду апеляційної інстанції, а ухвалу Господарського суду 

Київської області від 14.05.2019 залишено в силі.  

Таким чином, Ухвала суду про затвердження мирової угоди набрала законної сили у грудні 2019р.. 

Станом на 31.12.2019р. залишок не сплачених кредиторських вимог ТОВ «Київоблнерудпром» складають 121 

тис.грн. 

 

        

1 516 446 
554,79  

Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями:  

Зобов’язання за розрахунками з інвестором згідно плану санації, складають: 

У тис.грн.                                                                                                                               Примітка 18 

 
Контрагенти Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 

 на 01.01.2018 на 31.12.2018 на 31.12.2019 

ТОВ «КИЇВОБЛНЕРУДПРОМ»  3 330 8 748 

Разом 
 

3 330 8 748 

Ухвалою господарського суду Київської області від 25.07.2017 затверджено план санації ТОВ «Рокитнянський 

гранкар`єр» в редакції, затвердженій комітетом кредиторів (протокол № 3/23052017 від 23.05.2017), відповідно 

до якого ТОВ «Компанія «Юкос» (код ЄДРПОУ 35982497) та ТОВ «ІРС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40723157) 

залучаються в якості інвесторів.  

Ухвалою суду від 27.03.2018 затверджено зміни до плану санації ТОВ «Рокитнянський гранкар`єр» в частині 

нового графіку погашення вимог кредиторів та визнання ТОВ «ІРС Плюс» інвестором, згідно рішення 

загальних зборів кредиторів Боржника від 23.03.2018. 

28 лютого 2018р. між ТОВ «ІРС ПЛЮС»,  ТОВ «Компанія «Юкос»  та ТОВ «Рокитнянський гранкар`єр» було 

укладено трьохсторонній інвестиційний договір, згідно якого Інвестори зобов’язуються здійснювати 

фінансування  Боржника з метою відновлення його платоспроможності та запуску роботи Кар’єру.  

Відповідно до положень Договорів доручення № 07/06-18 від 07.06.2018р. укладеного між ТОВ «ІРС 

Плюс» (Довіритель) та ТОВ «Київоблнерудпром» (Повірений) а також №01/03-18 від 01.03.2018р. укладеного 

між ТОВ «ІРС Плюс» (Довіритель) та ТОВ «Київоблнерудпром» (Повірений) Довірителі доручають 

Повіреному здійснювати виплати, передбачені Планом санації ТОВ «Рокитнянський гранкар`єр». Таким 

чином, починаючи з березня 2018р. Інвестори здійснювали фінансування з метою відновлення 

платоспроможності ТОВ «Рокитнянський гранкар`єр», залучаючи Повіреного - ТОВ «Київоблнерудпром» (код 

40610654).  

                                                 



 

 

35 

 

 

Інші поточні зобов’язання на 31.12.2019 

                                                                                                                                          Примітка 19 
Контрагенти Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 

 на 01.01.2018 на 31.12.2018 на 31.12.2019 

ТОВ «ГРАНІТ ІНВЕСТ-РОКИТНЕ»  - 530  

ТОВ «РГК»   -  244 

ФОП Долженко В.В.   -  39 

ФОП Петришен І. А.    34  

ФОП Манковський     20 

Київобленерго   11 25 

Міністерство екології та природних ресурсів 

України 

  19  - 

Інші  1 5 

Разом - 65 863 

 

 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. 

 

5.11. Оренда   

Відповідно до Договорів оренди землі від 17.06.2011р. Товариству передано в строкове платне 

користування земельні ділянки площею 8,6998 га та 38.1710га ( з них 8,6998 га та 38.1710га 

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.  

 

 

5.12. 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 31.12.2019 и 31.12.2018  представлені таким чином: 

Примітка 20  
тис. грн 

  2019 2018 

Виручка від реалізації продукції, товарів, робіт та послуг   29 419 0 

У т.ч.    

- дохід від реалізації готової продукції  23 855  

- дохід від реалізації товарів 4 884  

- дохід від реалізації робіт та послуг 680  

 Інші доходи: 5 245 116 

У т.ч.     

Доходи від списання кредиторської заборгованості 5 205  

Дохід від реалізації інших оборотних активів 21  

Дохід від операційної курсової різниці 6 116 

Дохід від безоплатно отриманих оборотних активів 13  

 

Витрати за роки, що закінчилися 31.12.2019 и 31.12.2018  представлені таким чином: 
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Примітка 21  
тис. грн 

  2019 2018 

Собівартість реалізації  30 512  

У т.ч   

- собівартість реалізованої готової продукції  25 660  

- собівартість реалізованих товарів 4 825  

- собівартість реалізованих робіт та послуг 27  

Адміністративні витрати 1 202 1 412 

у т.ч.     

Банковські послуги 18 6 

Професійні послуги 88 10 

Послуги охорони 25 28 

Транспортні послуги 13 0 

Витрати на персонал 559 25 

Витрати на отримання офісу 96 398 

Амортизація ОЗ та НМА 87 23 

Ремонт і технічне обслуговування ОЗ 8 64 

Операційна оренда 76 0 

Виконавчий збір 142 0 

Податки 0 808 

Пошта та зв'язок 27 6 

Інші витрати 63 44 

Витрати на збут  576 1 

у т.ч.     

Реклама і маркетинг 38  

Сертифікація і патентування 14  

Транспортні послуги 377  

Витрати на персонал 3  

Витрати на отримання збуту 12 1 

Ремонт і технічне обслуговування ОЗ 70  

Операційна оренда 62  

Інші операційні витрати 2 805 2 653 

у т.ч.     

Собівартість реалізації товаро-матеріальних цінностей   

Втрати від операційної курсової різниці  128 

Амортизація  68 81 

Оренда операційна 187  

Електроенергія 2 120 562 

Витрати на персонал 430 153 

Ремонтні роботи  119 

Перевезення працівників  96 

Професійні послуги  37 

Інші операційні витрати  1 477 

Інші витрати 246 0 

у т.ч.     

Втрати на відновлення земельної ділянки 246  

 

5.13. Податок на додану вартість. 
У 2019 році Товариство здійснювало операції, які оподатковуються податком на додану вартість за ставкою 

20%.   
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Придбання (виготовлення, створення) товарів/послуг та необоротних активів  у 2019 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 31.12.2019р. 

відображається дебіторська заборгованість з ПДВ за податковими накладними, не зареєстрованими, 

несвоєчасно зареєстрованими у ЄРНП або заблокованими в сумі 51 тис.грн.     

Недоотримання податкового кредиту з податку на додану вартість, у зв’язку з блокуванням реєстрації  

податкових накладних у ЄРПН від постачальників, у 2018 році склав 75 тис.грн. Ця сума відображена у Звіті 

про фінансовий стан підприємства станом на 31.12.2018р. у складі статті «Аванси видані» (Примітка 15).   
  

5.14. Податки на прибуток. 
Товариство є платником податку на прибуток на загальний підставах. Прибуток Товариства підлягає 

оподаткуванню в Україні. У 2019 та  2018 роках податок на прибуток підприємств в Україні стягувався за 

ставкою 18%. 

У 2019 та  2018 роках оподатковуваний прибуток Товариства, отриманий від усіх видів діяльності, підлягав 

оподаткуванню за повною податковою ставкою. 

 

Витрати/доходи з податку на прибуток включають: 

Примітка 22 
тис. грн. 

 2019 2018 

Поточні витрати з податку на прибуток                 -                     -    

Відстрочені податкові (витрати) / доходи 105        51  

Разом (Витрати) / доходи з податку на прибуток 105        51  

 

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

статей: 

Примітка 23 
тис. грн. 

 

2018 

2018 

Визнано у 

звіті про 

прибутки 

та збитки 

2018 Визнано в 

складі іншого 

сукупного 

доходу 

Вплив 

переходу 

з ПСБО 

на 

МСФЗ 

Тимчасові 

різниці, з 

урахуванням 

впливу 

Відстрочені податкові зобов'язання 

Основні засоби    715   443                           -   (272)  (272)  

Необоротні активи, 

утримувані для продажу  

                

13               0                  -  (13)                (13) 

Всього тимчасові різниці    (285) (285) 

Відстрочене податкове 

зобов’язання     (51)  

 

 

 

 

Примітка 24 
тис. грн. 
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2019 

2019 

Визнано у 

звіті про 

прибутки та 

збитки 

2019 Визнано 

в складі 

іншого 

сукупного 

доходу 

Тимчасові 

різниці 

Відстрочені податкові зобов'язання     

Основні засоби (I)                       -   

Нематеріальні активи  (II) 768              (5)                   -  (5)             

Забезпечення  (III) 313           (304)           (304)  

Необоротні активи, утримувані для 

продажу 

       274         0 

                  -  

     (274)  

Всього тимчасові різниці 
  

 
(583) 

 Відстрочене податкове зобов’язання                      -     (105) 

 

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. 
 

5.15. Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи та Виплати працівникам. 
Товариство  у  2018 році не мало ніяких інших видів резервів, крім забезпечення під виплату відпусток, 

сальдо якого на 31.12.2018р. складало 12 тис.грн.  

У 2019 році були створені наступні забезпечення, сума яких станом на 31.12.2019р. складає:  

1. Забезпечення (резерв) на відновлення земельної ділянки в сумі 246 тис.грн. 

2. Забезпечення (резерв) на знецінення запасів в сумі 42 тис.грн.; 

3. Забезпечення під виплату відпусток – 26 тис.грн.  

Відповідно до Договорів оренди землі від 17.06.2011р. Товариство користується земельними ділянками 

площею 8,6998 га та 38.1710га ( з них 8,6998 га та 38.1710га відповідно під відкритими розробками та 

кар’єрами)  для здійснення добування корисних копалин, зокрема, гранітів та мігматитів. Умовами повернення 

земельної ділянки передбачено, що після припинення дії договорів Орендар повертає Орендодавцеві земельну 

ділянку у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він її одержав в оренду. При цьому, у разі погіршення 

корисних властивостей орендованої земельної ділянки, пов’язаною із зміною її стану, Орендодавець має право 

на відшкодування збитків у розмірі, визначеної сторонами.  

Таким чином, згідно з положеннями облікової політики, Товариство формує забезпечення на відновлення 

земельної ділянки в розмірі 1% від вартості виготовленої готової продукції, що станом на 31.12.2019р. складає 

246 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.      

 Співробітники Товариства отримують пенсійне забезпечення від Пенсійного фонду у відповідності з 

нормативними документами та законами України. Станом на 31 грудня 2019 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. 

 

 

5.16. 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.  
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        6.ЗМІНИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 
Фінансова звітність Товариства за 12 місяців 2019 року представлена за звітною політикою у 

відповідності з МСФЗ. Зміни в обліковій політиці на поточний період відбулися у зв’язку застосуванням нових 

та переглянутих стандартів та тлумачень, випущених Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 

(„РМСБО”) та Комітетом з тлумачень Міжнародних стандартів фінансової звітності („КТ МСФЗ”) при 

РМСБО, які стосуються операцій Компанії та набули чинності стосовно річних звітних періодів, які 

починаються на 1 січня 2019 року.  

 
7.ОПЕРАЦІЙНІ 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 25 

Пов’язана 

сторона 

Посада Характер 

взаємовідносин 

Наявність контролю 

Інформація про керівників: 

Давидюк Р.М. Керуючий 

санацією  

здійснює 

повноваження 

одноособового 

виконавчого органу 

призначений Господарським судом Київської 

області 

Булгаков Сергій Директор здійснює 

повноваження 

одноособового 

виконавчого органу 

призначена на посаду 10.06.2019р. 

Півньов О.М.  Директор здійснює 

повноваження 

одноособового 

виконавчого органу 

призначений на посаду 11.03.2020р., є 

підписантом цієї звітності 

Василенко Н.Ф. 

 

Головний 

бухгалтер 

Виконує функції 

головного 

бухгалтера 

призначена на посаду 11.03.2020р., є 

підписантом цієї звітності 

      

 

 

У 2019 року наведені нижче особи  є пов’язаними сторонами для Компанії: 

                                                                                                                                            Примітка 26 

Інформація про власників юридичних осіб: 

Пов’язана сторона Характер взаємовідносин Наявність контролю 

ТОВ «ГРАНІТ ІНВЕСТ-

РОКИТНЕ» 

Власник (учасник, засновник) 

з 21.10.2019р. 

можливість здійснювати вирішальний 

вплив на управління та/або діяльність 

Товариства (через довірену особу) 

шляхом прямого володіння 100% 

часткою  в статутному капіталі  ТОВ 

«РОКИНТЯНСЬКИЙ ГРАНКАР”ЄР»  

Дубинський Роман Миколайович бенефіціарний власник можливість здійснювати вирішальний 

вплив на управління та/або діяльність 

Товариства шляхом прямого володіння 

100% часткою  в статутному капіталі 
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ТОВ «ГРАНІТ ІНВЕСТ-РОКИТНЕ» , що 

відповідає 100% статутного капіталу 

ТОВ «РОКИНТЯНСЬКИЙ 

ГРАНКАР”ЄР»  

ТОВ «КИЇВОБЛНЕРУДПРОМ» Власник (учасник, засновник) 

з 23.09.2019 по  20.10.2019р. 

можливість здійснювати вирішальний 

вплив на управління та/або діяльність 

Товариства (через довірену особу) 

шляхом прямого володіння 100% 

часткою  в статутному капіталі  ТОВ 

«РОКИНТЯНСЬКИЙ ГРАНКАР”ЄР» 

Гайсаєва Єлизавета Богданівна Власник (учасник, засновник)  

по 22.09.2019р. 

можливість здійснювати вирішальний 

вплив на управління та/або діяльність 

Товариства шляхом прямого володіння 

90% часткою  в статутному капіталі  

ТОВ «РОКИНТЯНСЬКИЙ 

ГРАНКАР”ЄР» 

Шаравара Сергій Васиьович Власник (учасник, засновник)  

по 22.09.2019р. 

можливість здійснювати вирішальний 

вплив на управління та/або діяльність 

Товариства шляхом прямого володіння 

10% часткою  в статутному капіталі  

ТОВ «РОКИНТЯНСЬКИЙ 

ГРАНКАР”ЄР» 

 

Станом на 1 січня, 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2019 року непогашені залишки за 

операціями з пов’язаними сторонами були представлені таким чином: 

Примітка 27 

тис. грн. 
 

Найменування На 01.01.2018 На 31.12.2018 На 31.12.2019р.  

кредиторська заборгованість     

ТОВ «ГРАНІТ ІНВЕСТ-

РОКИТНЕ» 

- 
0  530 

    

ТОВ «КИЇВОБЛНЕРУДПРОМ» 3 5 896 8 869                       

Всього:        9399                         -      

дебіторська заборгованість    

ТОВ «ГРАНІТ ІНВЕСТ-

РОКИТНЕ» 

- 
0 5 141  

    

ТОВ «КИЇВОБЛНЕРУДПРОМ» - 0  

   0 

Всього:   5141 

 

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 2018 і 

2019  року були представлені таким чином: 

Примітка 28 
тис. грн. 

Найменування 

Надходження 

кошів Інвестора 

Надходження 

поворотної 

фін допомоги 

Надання 

поворотної 

фін допомоги  

Дохід від 

реалізації 

готової 

продукції 

Інший дохід  

      

2019р.        
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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 

      

2018р.        

  5 008     

ТОВ «КИЇВОБЛНЕРУДПРОМ»     455 

      

Всього: 5 008    455  

 

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 2018 та 2019 роках Витрати провідному управлінському персоналу пов’язані тільки з виплатою 

зарплати.  

 

 
   9. 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 COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та введення обмежувальних заходів 

Кабінетом міністрів України може негативно позначиться на основних фінансових показниках 

підприємства.  

Однак невизначеність часу карантину, часу відновлення споживчого попиту, коливання курсу гривні,  

та інших показників, які впливають на діяльність підприємства, не дає змоги достовірно оцінити 

майбутні можливі збитки Товариства.  

Введення посиленого карантинну спричинило спад реалізації продукції Товариства на 10 %. 

Подальший прогноз у 2020 році буде залежати від часу знаття введених обмежувальних заходів та 

швидкістю відновлення споживчого попиту на граніти та вироби з них. Наразі падіння попиту на 10 

% не є суттєвим для Товариства.  

У зв'язку з введенням карантину всі працівники кар’єра проходять температурний скринінг. 

Виробництво забезпечене дезінфікуючими засобами і засобами індивідуального захисту. Для 

співробітників, безпосередньо не задіяних у виробничому процесі Товариство організувало 

можливість віддаленого режиму роботи, а також гнучкий графік робочого дня. 

Незважаючи на негативний вплив в період карантину Товариство очікує зросту попиту після 

його припинення, що дозволить утримати фінансові показники на запланованому рівні.  Товариство 

не розглядає спалах коронавірусу та введені карантинні заходи як погрозу для безперервності 

діяльності 
 

10. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ 
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