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Адресовано: 
Загальним зборам акціонерів, 

найвищому управлінському персоналу, 
іншим користувачам фінансової звітності 

АТ «Коростенський кар’єр»

Думка

Ми провели аудит фінансової звітності Акціонерного товариства «Коростенський 
кар’єр» код ЄДРПОУ - 00292422 (надалі - Компанія), щ о складається зі звіту про 
фінансовий стан на 31 грудня 2018 року, звіту про сукупний дохід, звіту про зміни 
у власному капіталі, звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився 
зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий 
виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх 
суттєвих аспектах фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2018 р., її фінансові 
результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно 
до Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі - МСФЗ) та відповідає 
вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні» від 16.07.1999 №996-ХГУ щодо складання фінансової звітності.

Основа для думки

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту ( надалі - МСА), 
прийнятих до застосування в Україні Аудиторською палатою України. Нашу 
відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність 
аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту.

Ми є незалежними по відношенню до Компани згідно з Кодексом етики 
професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів 
(надалі - Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до 
нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики 
відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, щ о отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними 
для використання їх як основи для нашої думки.
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Пояснювальний параграф

Звертаємо увагу на Примітку 3, розділ «Інші критерії вибору принципів представлення» у 
фінансовій звітності, де йдеться про те, щ о фінансова звітність АТ 
«Коростенський кар’єр», для якого складання звітності за МСФЗ є обов’язковим, 
складена з використанням форм звітності, що визначені НП(С)БО — 1 «Загальні 
вимоги до фінансової звітності» (затв. наказом Міністерства фінансів України №73 
від 07.02.2013), які не в повній мірі відповідають вимогам М СБО 1, на нашу думку 
зазначена невідповідність структури і змісту фінансової звітності не є підставою 
для модифікації думки.

Інша інформація

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша 
інформація складається з Річної інформації емітента цінних паперів за 2018 рік, 
але не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї.
Очікується, щ о Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік буде надана 
нам після дати цього звіту аудитора.
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію, та 
ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої 
інформації.
У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є озна
йомитися з іншою інформацією, зазначеною вище, якщо вона буде нам надана, та 
при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією 
та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або 
чи ця інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.
Коли ми ознайомимося з Річною інформацією емітента цінних паперів за 2018 
рік, якщо ми дійдемо висновку, що в ній існує суттєве викривлення, ми 
повідомимо інформацію про це питання, тим, кого наділено найвищими 
повноваженнями.

Відповідальність управлінського персоналу та тих кого наділено 
найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання 
фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього 
контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб 
забезпечити складання фінансової звітності, щ о не містить суттєвих викривлень 
внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність 
за оцінку здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній 
основі, розкриваючи, де це застосовне, питання, щ о стосуються безперервності 
діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як 
основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал
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або планує ліквідувати Компанію чи припинити діяльність, або не має інших 
реальних альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд 
за процесом фінансового звітування Компанії'.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд 
за процесом фінансового звітування компанії.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, щ о фінансова звітність у 
цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та 
випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є 
високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно 
до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення 
можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, 
якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати 
на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової 
звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне 
судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.

Крім того, ми:

■ ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової 
звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо 
аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо 
аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх 
як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення 
внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, 
оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, 
неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

■ отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються 
аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, 
а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього 
контролю;

■ оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та 
обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкритгів інформації, 
зроблених управлінським персоналом;

■ доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським 
персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для 
бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, 
робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які 
поставиш  б під значний сумнів можливість компанії' продовжити 
безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої 
суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті
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аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, 
якщо такі розкриття інформації' є неналежними, модифікувати свою думку. 
Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати 
нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити 
компанію припинити свою діяльність на безперервній основі;

■ оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності 
включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова 
звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб 
досягти достовірного подання.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з 
іншими питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту 
та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів 
внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, 
що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм 
про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що 
впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних 
застережних заходів.

Приватне підприємство «Аудиторська компанія «Престиж»
Номер реєстрації у  Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділ «Суб’єкти 
аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності» - 4031. 
Україна, 10008, м. Житомир, вуя. Святослава Ріхтера, буд. 22, кв. 2, телефон (0412) 44-66-36, 
44-66-35, факс (0412) 43-89-16.

Генеральний директор, партнер з аудиту 
Ейсмонт С. П.
номер реєстрації в Реєстрі аудиторів 
та суб’єктів аудиторської діяльності, 
розділ «Аудитори» - 100450, ПірІР^К (АССА

«18» квітня 2019 року
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Додаток!
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 
1 "Загальні вимоги до фінансової звітності’

Підприємство 
Територія

АТ "Коростенський кар"ер"
Україна, Житомирська обл.,

акціонерне товариствоОрганізаційно-правова форма господарюваї
Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, 

Вид економічної діяльності гіпсу, крейди та глинистого сланцю
Середня кількість працівників1 194

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОу 
за КО АТуу 
за КОПФГ

за КВЕД

Форма №1 КодзаДКуД

КОДИ 
2019 І 011 01

00292422
1810700000

231

08.12

Адреса, телефон 11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Сосновського, 67, т. (04142)32118 
Одиниця виміру: тис. гри. Ьез десяткового знаку 
Складено (знобити позначку " у "  у  відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2018 р.

1801001

Актив Код рядка На початок 
звітного періоду

На кінець 
звітного періоду

1 2 3 4
І. Необоротні активи

Нематеріальні активи 1000 1330 1055
первісна вартість 1001 2 093 2 093
накопичена амортизація 1002 ( 763 ) ( 1038 )

Незавершені капітальні інвестиції 1005 2 529 2 255
Основні засоби 1010 37 029 33 938

первісна вартість 1011 81199 83 933
знос 1012 ( 44 170 ) ( 49 995 )

Інвестиційна нерухомість 1015 - -
Довгострокові біологічні активи 1020 - -
Довгострокові фінансові інвестиції: - -

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030 . .

інші фінансові інвестиції 1035 - -
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -
Відстрочені податкові активи 1045 - -
Інші необоротні активи 1090 - -
Усього за розділом І 1095 40 888 37248

II. Оборотні активи
Запаси 1100 11105 13 887
виробничі запаси 1101 2 847 3 897
незавершене виробництво 1102 404 354
готова продукція 1103 7334 9 328
товари 1104 520 308
Поточні біологічні активи 1110 - -
Векселі одержані 1120 - -

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125
3 867 6 330

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130 2 570 654
з бюджетом 1135 662 514
у тому числі з податку на прибуток 1136 - -

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 305 362
Поточні фінансові інвестиції 1160 - -
Гроші та їх еквіваленти 1165 3 617 6 843
готівка 1166 7 1
рахунки в банках 1167 3 610 6 842



1 2 3 4

Витрати майбутніх періодів 1170 64 64
Інші оборотні активи 1190 1066 802
Усього за розділом II 1195 23 256 29 456

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
__виб^го^_ 1200

- -

Баланс 1300 64144 66 704
Пасив Код рядка На початок 

звітного періоду
На кінець 

звітного періоду

1 2 3 4
І. Власний капітал

Зареєстрований капітал 1400 799 799
Капітал у дооцінках 1405 - -
Додатковий капітал 1410 3 018 3 018
Резервний капітал 1415 - -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 8 428 ) 18 630
Неоплачений капітал 1425 ( - ) ( - )
Вилучений капітал 1430 ( - ) ( - )
Усього за розділом І 1495 12 245 22 447

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання 1500 1427 1195
Пенсійні зобов"язання 1505 1356 1329
Довгострокові кредити банків 1510 - -
Інші довгострокові зобов'язання 1515 - -
Довгострокові забезпечення 1520 449 481
Цільове фінансування 1525 - -
Усього за розділом II 1595 3 232 3 005

III. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 _ _

Векселі видані 1605 - -
Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов'язаннями 1610 _

товари, роботи, послуги 1615 27 795 28 065
розрахунками з бюджетом 1620 2 286 2 325
у тому числі з податку на прибуток 1621 687 1216
розрахунками зі страхування 1625 175 243
розрахунками з оплати праці 1630 793 1065

одержаними авансами 1635 14 799 5150
Поточні забезпечення 1660 2 586 4 324
Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Інші поточні зобов'язання 1690 233 80
Усього за розділом III 1695 48 667 41252

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 _ _

Баланс /^ ) ^ 1900 64144 66 704

Керівник

Головний бухг;



Дата (рік, місяць, число) 

AT "Коростенський кар"єр" за ЄДРПОу

2019 01 01
00292422

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за 2018 рік

К о д за Д К у ДФорма №2

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

1801003

Стаття Код
рядка

За звітний період За аналогічний 
період 

попереднього року

1 2 3 4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2000

197 835 145 251

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 139 749 ) ( 104 726 )

Валовий:
прибуток

2090
58 086 40 525

збиток 2095 ( '  ) ( - )
Інші операційні доходи 2120 9 443 1642
Адміністративні витрати 2130 ( 9 604 ) ( 7 476 )
Витрати на збут 2150 ( 36 667 ) ( 19 056 )
Інші операційні витрати 2180 ( 7 544 ) ( 4 279 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:

прибуток
2190

13 714 11 356
збиток 2195 ( - ) ( - )

Дохід від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 329 26
Інші доходи 2240 130 98
Фінансові витрати 2250 ( - ) ( - )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( - ) ( - )
Інші витрати 2270 ( 1153 ) ( 1398 )
Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток 2290 13 020 10 082
збиток 2295 ( - ) ( - )

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 ( 2 818 ) ( 1269 )
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування

2305 _ _

Чистий фінансовий результат: 
прибуток 2350 10 202 8 813
збиток 2355 ( ) ( - )



її. с у к у п н и й  ДОХІД

Стаття Код
рядка

За звітний період За аналогічний 
період 

попереднього року

1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -
Накопичені курсові різниці 2410 - -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 2415 _ _

Інший сукупний дохід 2445 - -
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - -
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 2455 ( - ) ( - )
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 10 202 8 813

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті Код
рядка

За звітний період За аналогічний 
період 

попереднього рок)

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 52 370 47 685
Виграти на оплату праці 2505 25144 18 508
Відрахування на соціальні заходи 2510 5 297 3 911
Амортизація 2515 6 778 6 572
Тиші операційні витрати 2520 104 738 64 221
Разом 2550 194 327 140 897

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 3 197 280 3197 280
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 3 197 280 3197 280
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 3,19 2,76
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

2615 3,19 2,76
Дивіденди на одну просту акцікГ Л / )  / 5^650 - -



Дата (рік, місяць, число) 

AT "Коростенський кар"єр" за ЄДРПОу

2019 01 01

00292422
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за 2018 р.

Форма №3 кодзадкуд 1801004

Стаття Код
рядка

За звітний період За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 222 992 163 696
Повернення податків і зборів 3005 - -
у тому числі податку на додану вартість 3006 - -
Цільового ф інансування ЗОЮ 861 881
Отримання субсидій, дотацій ЗОН - -
Авансів від покупців і замовників 3015 1120 1 689
Повернення авансів 3020 3164 244
Відсотків за залишками коштів на поточних рахнках 3025 329 26
Операційної оренди 3040 23
Інші надходження 3095 165

Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг)

3100
( 179 515 ) ( 128 211 )

П раці 3105 ( 18 492 ) ( 14 019 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 5 050 ) ( 3 842 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 12 600 ) ( 7 399 )

Зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 2 521 ) ( '  )
Зобов'язань з податику на додану вартість 3117 ( - ) ( '  )
Зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 10 079 ) ( 7399 )

Авансів 3135 ( 543 ) ( 2 381 )
Повернення авансів 3140 ( 4 039 ) ( 687 )
Інші витрачання 3190 ( 678 ) ( 606 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 7 737 9 391

II. Рух коштів у результаті інвестиційної 
діяльності
Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій 3200 - -
необоротних активів 3205 7 -

Надходження від отриманих:
відсотків 3215 - -
дивідендів 3220 - -



Надходження від деривативів 3225 - -
Надходження від погашення позик 3230 - 7
Інші надходження 3250 - -
Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 3255
необоротних активів 3260 ( 3 860 ) ( 6 427

Виплати за деривативами 3270 ( ‘ ) (
Витрачання на надання позик 3275 ( 526 ) ( 514
Інші платежі 3290 ( '  ) (

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 ( 4 379 ) ( 6 934
III. Рух коштів у  результаті фінансової діяльності
Надходження від:

Власного капіталу 3300
О тримання позик 3305 - -
Інші надходження 3340 - -
Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345
П огаш ення позик 3350 ( '  ) (
Сплату дивідендів 3355 ( ‘ ) (
Сплату відсотків 3360 ( '  ) (
Сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( '  ) (
Інші платежі 3390 ( '  ) (
Чистий рух коштів від ф інансової діяльності 3395 ( - ) (

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 3 358 2 457
Залиш ок коштів на початок року 3405 3 617 1200
Вплив зміни валютних курсів н а  залиш ок коштів 3410 ( 132 ) ( 40
Залиш ок коштів н а  кінець року  ̂ у 3415 6 843 3 617

Керівник

Головний бухгалте

лю к О.М.) 

(Жмаченко Т.В.)



Дата (рік, місяць, число) 

AT "Коростенський кар"єр" за ЄДРПОУ
(найменування)

Звіт про власний капітал  
за ______ 2018 рік______

2019
К О Д И  

01 01

00292422

Форма №4 КодзаДКуд 1801005

С таття Код
рядка

Зареєстро
ваний

кап італ

К апітал
У

дооц інк
ах

Додатко
вий

капітал

Резер
вний

капітал

Нерозпо
д ілен ий

прибуток
(непокритий

збиток)

Неопла-
чен и й

кап італ

Вилу
чени й

капітал

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
'Залишок 
на початок року 4000 799 - 3 018 - 8 428 - - 12 245

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

Виправлення помилок 4010 - - - - - - - -
Інші зміни 4090 - - - - - - - -
Скоригований залиш ок 
на початок року 4095 799 - 3 018 - 8 428 - - 12 245

Ч истий прибуток 
(збиток) за звітний 
період

4100 - - - - 10 202 - - 10 202

Інш ий  сукупний дохід за 
звітний період 4110 - - - - - - - -

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
(дивіденди)

4200 - - - - - - - -

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

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

Внески учасників:
Внески до капіталу 4240 - - - - ■ - - - -

Погашення
заборгованості з капіталу 4245 - - - - - - - -

В илучення капіталу: 
Викуп акцій (часток) 4260 - - - - - - - -

Перепродаж викуплених 
акцій (часток) 4265 - - - - - - - -

Анулювання викуплених 
акцій (часток) 4270 - - - - - - - -

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

&  *
Інші зміни в капіталі 4290 - - - -- .( - ) - - ( -  )
Разом змін у  кап італі 4295 - - ‘

_Обл, с ^ ^ 2 0 2 - - 10 202
Залиш ок 
на к інець року 4300 -—  799 

_______J L 0 '  /
'Ш а
([* /  Т,

кЧІОНЄ| . н е 'Ш 0
'на Vе \\-----

- - 22 447

Керівник 

Головний бухгалте;

кар'єр»



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТЕНСЬКИЙ КАР’ЄР»

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2018

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДПРИЄМСТВО

Акціонерне товариство «Коростенський кар’єр» (далі по тексту -  Товариство, 
Підприємство або Компанія) є юридичною особою, створене відповідно до законодавства 
України.

Основні юридичні дані

Повне найменування Акціонерне товариство «Коростенський кар’єр»

Скорочене найменування АТ «Коростенський кар’єр»

ЄДРПОУ 00292422

Назва органу, який здійснив 
реєстрацію

Підприємство зареєстроване виконавчим комітетом 
Коростенської міської Ради Житомирської області 
14.07.1995, номер запису про включення Підприємства 
до ЄДР -  1 306 120 0000 000001

Вищий орган управління загальні збори акціонерів

Види діяльності

добування декоративного та будівельного каменю, 
вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю (08.11); 
добування піску, гравію, глин і каоліну (08.12)

Спеціальний дозвіл на 
користування надрами

реєстраційний № 634 виданий Державною службою 
геології та надр України, строк дії до 16.09.2032 р.

Місцезнаходження, засоби 
зв’язку

Україна, 11500 Житомирська область, м. Коростень,
вулиця Сосновського, будинок 67,
тел. +38 (04142) 3 21 18, +38 (04142) 4 30 81

Банківські реквізити

поточний рахунок 26002412467 (ПАН), валютні 
рахунки: 26003412466 (ІШВ), 26000510822 (Е Ш ), 
26001669805 (ЛБО) в АТ «Райффайзен Банк Аваль» 
МФО 380805

Статус платника податків

Підприємство перебувало на загальній системі 
оподаткування є платником податку на прибуток, 
зареєстроване платником податку на додану вартість, 
індивідуальний податковий номер 002924206099

Чисельність персоналу на 
31.12.2018, на 31.12.2017 189, 194, відповідно
Середня кількість працівників за 
2018 рік, за 2017 рік 194,187, відповідно

Керівник підприємства Ярмолюк Олександр Миколайович

Головний бухгалтер Жмаченко Тетяна Валентинівна

Зміни персонального складу посадових осіб у звітному році не відбувались.



Вперше Коростенське (Стремигородське) родовище граніту детально розвідане і 
1938 році для видобутку каменю на потреби дорожнього будівництва. Видобуток каменк 
кустарним способом розпочався у 1939 році. А розробка родовища у великих, поступові 
наростаючих об'ємах, проводиться з 1948 року. У 1955 році запаси родовища булі 
перезатверджені ТКЗ згідно з постановою Уряду в контурах запасів 1938 року. У 1960 роц 
проведено дорозвідку родовища з метою збільшення запасів граніту для забезпечена 
споруджуваного на родовищі каменедробильного заводу початкової потужності. У 1963 роп 
на Підприємстві збудовані механічна майстерня, кузня, електричний цех, побутова кімната 
вагова. У даний час на АТ «Коростенський кар’єр» переробка гірничої маси здійснюється н. 
каменедробильному заводі № 2, де випускається в основному щебінь дрібних фракцій: 5-10 
5-20,10-20; 20-40, 40-70 - під замовлення.

Підприємство засноване відповідно до рішення Регіонального відділення Фонд; 
державного майна України по Житомирській області від 27 червня 1995 р. №140-ВАТ 
шляхом перетворення Державного підприємства «Коростенський кар’єр» державно 
корпорації «Укрбудматеріали» у Відкрите акціонерне товариство «Коростенський кар’єр» 
найменування якого змінювалося на Публічне акціонерне товариство «Коростенськиі 
кар’єр», та в 2018 році змінено тип і найменування на Акціонерне товаристві 
«Коростенський кар’єр».

Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділі: 
Товариство не має. Підприємство входить до групи компаній «Юнігран».

Структурні підрозділи Підприємства: гірничий цех, дробильно-сортувальний 
каменедробильний цехи, транспортний цех, адміністрація, механічний цех, гараж, ремонтно 
будівельна дільниця, знаходяться в межах гірничого відводу, що підтверджується Планом 
розвитку гірничих робіт Підприємства.

Для здійснення фінансово-господарської діяльності Підприємством використовуютьс. 
власні виробничі, офісні, складські приміщення, власні та орендовані транспортні засоби 
машини та обладнання.

Предмет діяльності, характеристика продукції, ціноутворення

Предметом діяльності Товариства є видобуток та виробництво товарного щебенк 
(переробка гірничої маси граніту у товарний щебінь).

Здійснення статутної діяльності Підприємства потребує спеціальних дозвільни 
документів, у 2018 році діяли:

■ спеціальний дозвіл на користування надрами, реєстраційний № 634 від 16.09.199' 
року виданий Державною службою геології та надр України, строк дії дозвол 
продовжено Наказом №232 від 25.05.2012 на 20 років до 16.09.2032 року;

■ дозволи видані Державною службою гірничого нагляду та промислової безпек 
України на виконання роботи підвищеної небезпеки при видобуванні та переробг 
природного каменю на Коростенському родовищі гранітів, на продовженн 
виконання робіт підвищеної небезпеки.

Номенклатура готової продукції АТ «Коростенський кар’єр»:
■ щебінь фракцій 5x10, 5x20, 10x20, 20x40, 40x70 мм;
■ щебнево - піщана суміш фракцій 0,05x40, 0,05x70 мм;



■ пісок з відсівів дроблення фракцій: 0x5, 2x5, 2x5, пісок з відсівів дроблення фракції 
понад 0,63x2 мм (митий/сухий);

■ камінь бутовий.

Вся продукція відповідає 1 класу по випроміненою і придатна для застосування в усіх 
видах будівництва. Щебінь, вироблений Підприємством проходить обов'язкову сертифікацію 
в Держстандарті України (сертифікат відповідності), сертифікацію на допустимий вміст 
радіонуклідів в лабораторії Обласної СЕС. Для країн зовнішнього ринку проводиться 
сертифікація в Торгово-промисловій палаті України. Лабораторією Підприємства на 
продукцію видається посвідчення якості.

Реалізація готової продукції здійснюється на ринку України та на експорт у Республіку 
Білорусь.

Ціни на продукцію власного виробництва визначаються самостійно з врахуванням 
основних ціноутворюючих факторів:

■ вартість матеріально-технічних ресурсів та рівень поточних витрат на виготовлення 
продукції;

■ знос обладнання та періодичності зміни зношених запасних частин;
■ умови транспортування;
■ ціни споріднених товарів/продукції (конкурентно-спроможність продукції на ринку

збуту);
■ умови оплати, інші чинники.

Підприємством застосовуються ціни, що визначені та затверджені у внутрішніх локальних та 
розпорядчих документах. У загальному, структура ринкових договірних цін визначається 
такими складовими: - собівартість виробу, що містить витрати на створення, виробництво і 
реалізацію; - прибуток, величина якого визначається ринковою ситуацією (попитом і 
пропозицією); - податок на додану вартість (ПДВ).

Опис виробничого процесу

Початок виробничого процесу - розкривні роботи. На родовищі Коростенське 
(Стремигородське) був знятий м'який грунт розкривних порід, та почався промисловий 
добуток граніту з послідуючим дробленням його на щебінь.

Стадії розробки такі:
1 .Буро-вибухові роботи в процесі яких проходить буріння свердловин в які потім 
закладаються вибухові речовини та проводиться вибух. Вибухові роботи проводяться з 
використанням високоефективної емульсійной вибухівки Гранеміт-І-30-У. Вихід гірничої 
маси, яка здатна для переробки в щебінь складає 85%. Великі глиби граніту підлягають 
подальшому подрібненню. Негабаритні блоки розбиваються гідромолотами RAMMER —  
G80, G90, INDECO НР5000, НВ2500.
2. Наступний етап - екскавація гірничої маси екскаватором EKF -5А в автомобілі БелАЗ, які 
транспортують її до дробильно-сортувального цеху та завантажують в приймальний бункер 
живильника.
3. Третій етап - дроблення гірничої маси. В процесі дроблення використовуються дробарки 
первинного дроблення СМД - 118, середнього КСД -2200, та дрібного КМД — 2200, НР-500. 
По конвеєрах подрібнена гірнича маса направляється на грохочення та сортування, де 
проходить розділ на фракції та складування товарного щебеню.
4. Зі складів товарний щебінь відвантажується покупцям.

Технологічний процес виробництва протягом останніх років має якісний ріст.



Зараз на АТ «Коростенський кар’єр» видобуток і навантаження сировини в самоскиди БелАЗ 
здійснюється за допомогою навантажувачів САТ-988, БТАЬОХУА \VOLA, екскаваторів ЕКГ- 
5, ЕКГ-4,6, У о і у о , переробка гірничої маси проводиться на каменедробильному заводі №2. 
де випускається в основному щебінь дрібних фракцій: 5-10, 5-20, 10-20, на замовлення —  20- 
40, 40-70.

На даний час на Коростенському родовищі граніту, який розробляється Компанією, 
залишилося 15 млн. м. куб. балансових запасів корисних копалин, що дає можливість 
підприємству і в майбутньому працювати стабільно.

2. УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ, РИЗИКИ ТА ЕКОНОМІЧНА СИТУАЦІЯ В
УКРАЇНІ

Свою діяльність Компанія здійснює в Україні. Рік, що закінчився 31.12.2018 можна 
охарактеризувати, як такий, що має значні показники ризиків. Нестабільність політичної та 
економічної ситуації, що почалась у 2013 році та наразі триває, призвела до погіршення 
стану державних фінансів, волатильності фінансових ринків, неліквідності ринків капіталу, 
підвищення темпів інфляції та девальвації національної валюти по відношенню до основних 
іноземних валют та продовжувалася у 2018 році, хоча й в меншій мірі ніж в 2014-2017 роках. 
Офіційний темп інфляції в Україні протягом 2018 року уповільнився та склав приблизно 
9,8% (річний темп інфляції за 2017 рік сягнув 13,7%, за 2016 рік 12,4%). Девальвація 
національної валюти протягом 2018 року була помірною.

Уряд України продовжує здійснювати комплексну програму структурної реформи, 
спрямованої на усунення існуючих диспропорцій в економіці, державних фінансах та 
управлінні, боротьбі з корупцією, реформування судової системи з кінцевою метою 
забезпечити умови для відновлення економіки в країні. Слабкість національної валюти, яка 
піддалася девальвації більш ніж в три рази по відношенню до долара СІЛА з початку 2014 
року, негативне сальдо зовнішньої торгівлі, що триває нестабільність на традиційних 
експортних ринках країни і високий рівень інфляції є ключовими ризиками для стабілізації 
операційного середовища в Україні в найближчому майбутньому. Подальша підтримка з 
боку МВФ та інших міжнародних донорів залежить від збереження динаміки зазначених 
вище структурних реформ.

При складанні цієї фінансової звітності враховувалися відомі і які оцінюються 
результати зазначених факторів на фінансовий стан і результати діяльності Компанії у 
звітному періоді. Керівництво не може передбачити всі зміни, які можуть мати вплив на 
економіку в цілому, а також те, які наслідки вони можуть мати на фінансовий стан Компанії 
в майбутньому. Керівництво вважає, що здійснює всі заходи, необхідні для підтримки 
стабільної діяльності та розвитку Компанії.

Керівництво здійснює постійний моніторинг змін в існуючому середовищі та, у 
випадку необхідності, вдається до відповідних дій. Управлінський персонал має 
обґрунтовану впевненість в тому, що незважаючи на те, що сучасне економічне середовище 
в Україні є складним і нестабільним, Підприємство може залишатися 
конкурентоспроможним на внутрішньому і зовнішньому ринках за рахунок, доречного 
стратегічного управління та ефективного використання антикризових заходів.

Ця фінансова звітність не включає коригувань, які можуть мати місце в результаті 
наявної політичної та економічної невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, 
якщо вони стануть відомі і зможуть бути оцінені.



3. ОСНОВА ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Заява про відповідність

Ця фінансова звітність складена у відповідності до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності.

Керівництво Підприємства відповідає за підготовку фінансової звітності, яка 
достовірно відображає в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Компанії станом на 31 
грудня 2018 року, результати її діяльності, а також рух грошових коштів і зміни в капіталі за 
2018 рік, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі за текстом -  
МСФЗ).

При підготовці фінансової звітності керівництво Компанії несе відповідальність за:
• Вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне застосування.
■ Застосування обґрунтованих оцінок і припущень.
■ Дотримання відповідних МСФЗ і розкриття усіх суттєвих аспектів в примітках до 
фінансової звітності.
* Підготовку фінансової звітності, виходячи із припущення, що Компанія продовжуватиме 
свою діяльність в найближчому майбутньому, за винятком випадків, коли таке припущення 
неправомірне.

Керівництво також несе відповідальність за:
■ Розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної і надійної системи 
внутрішнього контролю в Компанії.
■ Таку систему бухгалтерського обліку, що дозволяє у будь- який момент підготувати з 
достатнім ступенем точності інформацію про фінансовий стан Компанії та забезпечити 
відповідність фінансової звітності вимогам МСФЗ.
■ Вжиття заходів, у межах своєї компетенції, для забезпечення збереження активів Компанії.
■ Запобігання і виявлення шахрайства та інших зловживань.

Управлінський персонал Компанії підтверджує повноту фінансової звітності 
Підприємства.

Основа складання фінансової звітності

Фінансова звітність Компанії є фінансовою звітністю загального призначення, яка 
сформована з метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів 
діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого 
кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень. Концептуальною основою 
фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, є МСФЗ, 
включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, 
ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції 
чинній на 01 січня 2019 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів 
України.

Підготовлена Товариством фінансова звітність без будь-яких застережень відповідає 
всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 січня 2019 
року, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовий звітності, а 
саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації. При формуванні фінансової 
звітності Товариство керувалося також вимогами національних законодавчих та 
нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання 
фінансової звітності в Україні, які не суперечать вимогам МСФЗ.

Перше застосування МСФЗ

Дата першого застосування Компанією Міжнародних стандартів фінансової звітності - 
- 1 січня 2011 року, згідно з МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання міжнародних стандартів 
фінансової звітності». Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звітним періодом рік,



що закінчився 31 грудня 2012 року, з цієї дати фінансова звітність Товариства складається 
відповідно до вимог МСФЗ.

Припущення про безперервність діяльності

Фінансова звітність підготовлена на основі припущення, що Підприємство здатне 
продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчому майбутньому, яке 
передбачає спроможність підприємства реалізовувати активи та виконувати свої 
зобов’язання у ході здійснення звичайної діяльності. Керівництво та акціонери мають намір і 
в подальшому розвивати господарську діяльність АТ «Коростенський кар’єр» в Україні.

На дату затвердження звітності, Підприємство здійснює свою діяльність в 
нестабільному політичному та економічному середовищі, в результаті існує значна 
невизначеність, яка може вплинути на майбутні операції, можливість компенсації вартості 
активів Підприємства та його здатність обслуговувати і сплачувати борги відповідно до 
настання термінів їх погашення.

Ця фінансова звітність не містить коригувань, які можуть з ’явитися в результаті такої 
невизначеності або які були б необхідні, у разі, якщо Підприємство було б неспроможне 
продовжувати свою діяльність в майбутньому.

Інші критерії вибору принципів представлення

Функціональною валютою і валютою представлення звітності є гривня («грн») і всі 
суми округлені до найближчої тисячі, якщо не зазначено інше. Виходячи з цього, операції в 
інших валютах, ніж гривня, розглядаються як операції в іноземних валютах.

Фінансова звітність була складена на основі принципу історичної вартості.
Компанія складає та подає фінансову звітність, за формами, які визначені в додатках 

до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», які не в повній мірі відповідають 
МСБО 1, але є обов'язковими для подання в Україні. Фінансова звітність Компанії за 
вимогами МСФЗ, складена у вказаних формах, зважаючи на відсутність іншого 
затвердженого в Україні формату. Керівництво вважає, що використання форм фінансової 
звітності, затверджених національними П(С)БО, не зважаючи на відмінності структури і 
змісту, не викривлює та не впливає на достовірність показників фінансової звітності 
Підприємства.

Нові та переглянуті стандарти та інтерпретації. Вплив на фінансову звітність 
прийнятих стандартів.

На дату затвердження цієї фінансової звітності до випуску такі стандарти і 
тлумачення були випущені, та беруться до застосування при складанні річної фінансової 
звітності за періоди, що розпочинаються з 01.01.2018:

4. ПРИЙНЯТТЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТІ СТАНДАРТИ

Стандарти і тлумачення
Набувають чинності 

щодо річних періодів, які 
починаються на

Поправки до МСФЗ 2 -  Роз’яснення щодо класифікації та 
оцінки платежів на основі акцій
Поправки до МСФЗ 4 і МСФЗ 9 -  взаємодія між МСФЗ 4 і 
МСФЗ 9

1 січня 2018 року

1 січня 2018 року

Інтерпретація 22 «Операції з іноземною валютою та 
передоплати»
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»
МСФЗ 15 «Доходи від реалізації за договорами з клієнтами», 
включно із поправками до МСФЗ 15: Дата набуття чинності

1 січня 2018 року

1 січня 2018 року 
1 січня 2018 року



МСФЗ 15 та роз’ясненнями до МСФЗ 15
Поправки до МСБО 40 «Передача інвестиційної нерухомості»________1 січня 2018 року

Товариством не було достроково застосовано будь-який інший стандарт, інтерпретації або 
поправки, які були випущені, але ще не вступили в дію.

Підприємство вперше застосувало ці нові стандарти та поправки в 2018 році (зокрема, 
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСФЗ 15 «Доходи від реалізації за договорами з 
клієнтами»), їх застосування не мало істотного впливу на річну фінансову звітність 
Компанії.
Інформація про характер і вплив цих змін розкрита нижче.

МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» замінив МСБО 18 «Дохід», МСБО 11 
"Будівельні контракти" і відповідні пояснення та застосовується для доходів, що 
виникають внаслідок договору з клієнтом, якщо ці контракти не підпадають під дію інших 
стандартів. Новий стандарт передбачає модель, що включає п'ять етапів для обліку доходу 
від договорів з клієнтами. Основний принцип нового стандарту полягає в тому, що суб'єкт 
господарювання визнає дохід внаслідок передачі товарів або послуг клієнтам у сумі, що 
відображає компенсацію, на яку підприємство очікує мати право в обмін на ці товари або 
послуги. Стандарт визначає, що суб'єкт господарювання має розглянути судження і всі 
доречні факти та обставини на кожному з етапів моделі у відношенні договорів з 
клієнтами. Стандарт визначає порядок обліку додаткових витрат, пов'язаних з укладенням 
договору з клієнтом, а також витрат, понесених при виконанні договору з клієнтом.
Станом на 31 грудня 2018 та 2017 років Товариство виконало всі зобов'язання перед 
клієнтами по наданих послугах в зв'язку з чим право на компенсацію, є безумовним, та 
представлено як торговельна дебіторська заборгованість в Звіті про фінансовий стан. 
Стандарт застосовується ретроспективно з кумулятивним ефектом первісного застосування 
стандарту. На думку керівництва, зміни, пов’язані із прийняттям МСФЗ 15 не мають 
значного впливу на застосовувану облікову політику та фінансову звітність Компанії.

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», замінив МСБО 39 «Фінансові інструменти»: визнання 
та оцінка» Відповідно до МСФЗ 9, фінансові інструменти оцінюються за справедливою 
вартістю або амортизованою собівартістю. Класифікація базується на основі двох 
критеріїв: бізнес - моделі суб'єкта господарювання з управління фінансовими активами та 
установленими договором характеристиками грошових потоків за фінансовим активом. 
Компанією було встановлено відсутність фінансових активів, що оцінюються за 
справедливою вартістю станом на 31 грудня 2018 та 2017 років. Облік фінансових 
зобов'язань залишився практично незмінним в порівнянні з вимогами, що визначені МСБО 
39. Застосування МСФЗ 9 призвело до зміни обліку зменшення корисності фінансових 
активів, та замінює метод понесених збитків, що був передбачений за МСБО 39, на метод 
очікуваних кредитних збитків за весь строк дії фінансового інструменту. МСФЗ 9 вимагає 
вести облік резерву очікуваних кредитних збитків для кредитів та інших фінансових 
активів, що обліковуються не за справедливою вартістю через прибуток чи збиток. 
Ґрунтуючись на минулому досвіді історичного відсотку кредитних збитків, специфіці 
діяльності Компанії, враховуючи контроль за непогашеними сумами заборгованості, 
застосування стандарту не має суттєвого впливу на показники фінансової звітності 
Підприємства.

Інтерпретація КТМФЗ 22 «Операції в іноземній валюті та сплачена авансом 
компенсація», роз'яснює, що при визначенні спот-курсу, що використовується при 
первісному визнанні активу, витрат чи доходу (або їх частини), з одночасним припиненням 
визнання немонетарного активу чи зобов'язання, пов'язаного з авансовим платежем, дата 
операції є датою, на котру суб'єкт господарювання здійснює первісне визнання 
немонетарного активу чи немонетарного зобов'язання, що виникає при здійсненні



авансового платежу. Оскільки Підприємство дотримувалось вищеописаного підходу в 
обліку, ця поправка не вплине на фінансову звітність чи облікові політики.

МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість», поправки роз'яснюють коли суб'єкт 
господарювання має переводити нерухомість до/або з інвестиційної нерухомості. Поправки 
визначають, що зміна у використані виникає тоді, коли нерухомість відповідає або перестає 
відповідати поняттю інвестиційної нерухомості та існує свідчення зміни у використані. ЦІ 
поправки не вплинули на фінансову звітність Компанії.

Поправки до МСФЗ 2 «Класифікація і оцінка операцій з виплат на основі акцій», не 
впливають на фінансову звітність, оскільки Товариство не використовує платежі, засновані 
на акціях.

Стандарти, роз'яснення і зміни до існуючих стандартів, що не набрали чинності і не 
застосовуються Підприємством достроково.

Ряд нових стандартів, роз'яснень та змін до стандартів вступає в силу для річних періодів, 
що починаються з 01 січня 2019 року або після цієї дати.

Набувають чинності 
Стандарти і тлумачення щодо річних періодів, які

починаються на або після
Інтерпретація 23 "Невизначеність щодо розрахунку податку на 1 січня 2019 року
прибуток"
Поправки до МСФЗ 9 "Передоплата з негативною компенсацією" 1 січня 2019 року
Поправки до МСБО 28 "Довгострокові фінансові інвестиції в 1 січня 2019 року
асоційованих та спільних підприємствах"
МСФЗ 16 «Оренда» 1 січня 2019 року
МСФЗ 17 «Страхові контракти» 1 січня 2021 року
Поправки до МСФЗ 10 та МСБО 28: Продаж чи внесок активів Відкладається на
між інвестором та його асоційованим або спільним невизначений термін
підприємством

Товариством не було застосовано достроково такі стандарти та роз'яснення змін.

Інформація про характер і вплив цих змін розкрита нижче.
МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда», випущений в січні 2016 року і застосовується для річних 
звітних періодів, що починаються з 01 січня 2019 року або після цієї дати. Даний стандарт 
замінює МСБО 17 «Оренда» і вводить єдину модель обліку у орендаря. Що призведе до 
того, що практично всі договори оренди будуть визнаватися в балансі. Винятком є тільки 
короткострокові договори та договори з незначною вартістю базового активу. Згідно з 
новим стандартом, у складі активів Підприємства, буде відображатись актив (право на 
використання об'єкта оренди) та орендар визнаватиме зобов'язання зі сплати орендних 
платежів.
Новий стандарт вплине на облік операційної оренди Компанії, наразі керівництво здійснює 
оцінку впливу від прийняття до застосування у 2019 році МСФЗ 16 «Оренда».

Щодо інших стандартів та тлумачень, то, за оцінками керівництва, їх прийняття до 
застосування не матиме суттєвого впливу на фінансову звітність Компанії у майбутніх 
періодах.



Підготовка фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ зобов'язує керівництво 
робити судження, розрахункові оцінки й допущення, що впливають на застосування 
облікової політики й величину представлених у фінансовій звітності активів і зобов'язань, 
доходів і витрат. Фактичні результати можуть відрізнятися від зазначених оцінок. Оцінки й 
припущення, що лежать в їх основі, переглядаються на регулярній основі. Керівництво 
проводить таку оцінку, виходячи з результатів і досвіду минулих періодів, консультацій 
фахівців, тенденцій та інших методів, які керівництво вважає прийнятними за певних 
обставин, а також виходячи з прогнозів щодо того, як вони можуть змінитися у 
майбутньому. Однак невизначеність стосовно цих припущень і оціночних значень може 
призвести до результатів, які вимагатимуть суттєвих коригувань балансової вартості активу 
або зобов'язання, стосовно яких здійснюються такі припущення та оцінки, у майбутньому.

Коригування в оцінках визнаються в тому звітному періоді, в якому були переглянуті 
відповідні оцінки, і в будь-яких наступних періодах, яких вони стосуються.

Нижче наведені ключові припущення щодо майбутнього, а також основні джерела 
невизначеності оцінок на кінець звітного періоду, які мають істотний ризик стати причиною 
внесення суттєвих коригувань до балансової вартості активів та зобов'язань протягом 
наступного фінансового року.

Знецінення необоротних активів
Станом на кінець кожного звітного періоду керівництво підприємства регулярно 

виконує процедури для визначення наявності ознак зменшення корисності та перевірки на 
предмет можливості відшкодування балансової вартості основних засобів. Визначення 
зменшення корисності основних засобів передбачає застосування оцінок, які включають, 
зокрема, встановлення причини, часу та суми зменшення корисності. Зменшення корисності 
ґрунтується на таких факторах як: зміна поточного конкурентного середовища, збільшення 
вартості капіталу, зміни у майбутній доступності фінансування, технологічне старіння, 
припинення певного виду діяльності, поточна вартість відшкодування та інші зміни в 
обставинах, які свідчать про зменшення корисності. Якщо ознаки знецінення існують, 
керівництво оцінює вартість відшкодування активу як його справедливу вартість за 
вирахуванням витрат на продаж або вартість використання активу, залежно від того, яка з 
них більша. Якщо існують будь-які ознаки знецінення, балансова вартість активу 
зменшується до вартості відшкодування, а збиток від знецінення визнається у складі 
прибутку чи збитку за рік. Збиток від знецінення активу, визнаний у попередніх роках, 
стернується відповідним чином, якщо в оцінках, використаних для визначення вартості 
використання активу або його справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж, 
відбулися зміни.

Строки корисного використання основних засобів
Оцінка строків корисного використання об'єктів основних засобів залежить від 

професійного судження керівництва, яке засноване на досвіді роботи з аналогічними 
активами. При визначенні строків корисного використання активів керівництво бере до 
уваги умови очікуваного використання активів, моральний знос, фізичний знос і умови 
праці, в яких будуть експлуатуватися дані активи. Зміна будь-якого з цих умов або оцінок 
може в результаті привести до коригування майбутніх норм амортизації. Темпи 
технологічного розвитку важко передбачити, і припущення Підприємства щодо тенденцій і 
динаміки розвитку можуть змінюватись згодом. Деякі активи, в які інвестувало 
Підприємство декілька років тому, усе ще використовуються і забезпечують базу для нових 
технологій.

Підприємство оцінює залишкові строки корисної служби об'єктів основних засобів 
принаймні на кінець кожного фінансового року. Якщо очікування відрізняються під 
попередніх оцінок, зміни обліковуються як зміни в облікових оцінках відповідно до МСБО 8 
«Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки». Такі оцінки можуть мати суттєвий



вплив на балансову вартість основних засобів, а також на суму амортизації, визнану у звіті 
про сукупні прибутки та збитки.

Знецінення торгової та іншої дебіторської заборгованості
Підприємство оцінює ймовірність погашення торгової та іншої дебіторської 

заборгованості на підставі аналізу конкретної й загальної заборгованості. При цьому в 
розрахунок беруться такі фактори як результати аналізу торгової та іншої дебіторської 
заборгованості за строками погашення в порівнянні з умовами кредитування (відстрочення 
оплати) клієнтів, а також фінансовий стан і дані про погашення заборгованості цими 
клієнтами в минулому. Якщо фактична сума погашення буде меншою за суму, визначену 
керівництвом, Компанія повинна відобразити додаткові витрати за безнадійною 
заборгованістю.

Знецінення фінансових активів, що обліковуються за амортизованою вартістю
Збитки від знецінення визнаються у складі прибутку чи збитку у результаті настання 

однієї або декількох подій («збиткових подій»), що відбулись після початкового визнання 
фінансового активу і впливають на суму або строки оціночних грошових потоків, які 
пов’язані з фінансовим активом або групою фінансових активів, якщо ці збитки можна 
достовірно оцінити. Якщо Підприємство визначає відсутність об’єктивних ознак знецінення 
для окремо оціненого фінансового активу (незалежно від його суттєвості), воно відносить 
цей актив до групи фінансових активів, що мають схожі характеристики кредитного ризику, 
та здійснює їх колективну оцінку на предмет знецінення. Основними факторами, які 
враховує підприємство при визначенні знецінення фінансового активу, є його прострочений 
статус та можливість реалізації відповідної застави, за її наявності.
Збитки від знецінення визнаються шляхом створення резерву в сумі, необхідний для 
зменшення балансової вартості активу до поточної вартості очікуваних грошових потоків 
(без урахування майбутніх, ще не понесених кредитних збитків), дисконтованих за 
первісною ефективною процентною ставкою для даного активу.
Якщо у наступному періоді сума збитку від знецінення активу зменшується і це зменшення 
може бути об’єктивно віднесене до події, яка відбулась після визнання збитку від знецінення 
(наприклад, через підвищення кредитного рейтингу дебітора), то визнаний раніше збиток від 
знецінення сторнується шляхом коригування рахунку резерву. Сума зменшення 
відображається у складі прибутку чи збитку.
Активи, погашення яких неможливе, списуються за рахунок сформованого резерву збитків 
від знецінення. Повернення раніше списаних сум кредитується на рахунок відповідного 
резерву збитків від знецінення у складі прибутку чи збитку.

Податки
Українське законодавство й нормативні акти, що регулюють сферу оподаткування та 

інші аспекти діяльності Підприємства, включаючи валютний контроль і митне 
законодавство, продовжують змінюватися. Положення законів і нормативних документів 
зазвичай є нечіткими й тлумачиться по-різному державними органами. Випадки 
розбіжностей у трактуванні законодавства є непоодинокими. Керівництво вважає, що 
тлумачення ним положень законодавства, які регулюють діяльність Компанії, є правильним, 
і що Підприємство дотрималось усіх нормативних положень, а всі передбачені 
законодавством податки були сплачені або нараховані.

Відстрочені податкові активи
Відстрочені податкові активи визнаються для всіх невикористаних податкових збитків 

в тій мірі, в якій ймовірно отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можливо 
буде реалізувати дані збитки. Від керівництва вимагається прийняття істотного професійного 
судження при визначенні суми відстрочених податкових активів, які можна визнати, на 
основі очікуваного терміну і рівня оподатковуваних прибутків з урахуванням стратегії 
майбутнього податкового планування. Керівництво оцінює відстрочені податкові активи та



зобов’язання на основі припущень, зроблених з метою визначення того, коли актив буде 
реалізовано або зобов’язання - погашено, виходячи зі ставок податку (та податкового 
законодавства), встановлених на кінець кожного звітного періоду.
За рік, що закінчився 31 грудня 2018 р., нормативна ставка податку на прибуток підприємств 
в Україні становила 18%. Відповідно до Податкового кодексу України така сама ставка 
очікується й у наступних періодах.

Визнання ПДВ активу
Відповідно до діючого Податкового Кодексу України, зобов'язання платника ПДВ 

виникає на дату відвантаження товарів клієнту чи на дату отримання оплати від клієнта, 
залежно від того, що відбувається раніше. Податковий кредит з ПДВ виникає у момент 
отримання податкової накладної. Крім того, законодавство визначає, що податкові накладні 
мають бути зареєстровані та включені до складу податкового кредиту платником податку в 
термін 365 днів з дати їхнього складання, після чого платник податку втрачає право віднести 
ПДВ за такими деклараціями на податковий кредит.

Плани із встановленими виплатами (пенсійні виплати)
Вартість винагород по пенсійним планам. Та пенсійним виплатам встановлюється з 

використанням актуарного методу, який передбачає використання різних припущень, котрі 
можуть відрізнятись від фактичних результатів в майбутньому. Актуарний метод включає 
припущення про ставки дисконтування, зростанні заробітної плати в майбутньому, тощо. 
Зважаючи на складність оцінки та довгостроковий характер пенсійних зобов’язань, ці 
зобов’язання чутливі до змін у припущеннях. Тому всі припущення переглядаються на 
кожну звітну дату.

Запаси за чистою вартістю реалізації
Запаси обліковуються по найменший із двох величин: по собівартості або чистій 

вартості реалізації. Керівництво оцінює необхідність списання вартості запасів до їхньої 
чистої вартості реалізації з урахуванням цін після закінчення періоду та цілей, для яких 
призначені запаси. Якщо вартість запасів не підлягає повному відшкодуванню, балансова 
вартість таких запасів коригується до їх чистої вартості реалізації.

Судові позови
Підприємство може бути об’єктом різного роду судових спорів і претензій, 

включаючи розгляд за справами про оскарження нормативних актів, стосовно результату 
яких існує значний ступінь невизначеності. Керівництво проводить оцінку, серед інших 
чинників, ступеню ймовірності несприятливого результату і можливості реальної оцінки 
суми збитку. Непередбачувані події або зміни вищезазначених облікових оцінок можуть 
вимагати збільшення або зменшення суми до нарахування або вимагати нарахування суми, 
не нарахованої раніше, коли таке оціночне значення не вважалося ймовірним та/або реальна 
оцінка не була можливою.

6. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

У звіті про фінансовий стан Підприємство представляє активи і зобов’язання на 
підставі їх класифікації на оборотні/короткострокові (поточні) та необоротні/довгострокові.

Основні засоби
Основні засоби Компанії відображаються за первісною (історичною) вартістю за 

вирахуванням накопиченого зносу та збитків від зменшення корисності. Знос розраховується 
як зменшення вартості активів, крім землі, протягом усього очікуваного строку корисного 
використання.



Витрати на позики, пов’язані безпосередньо з будівництвом кваліфікованого активу, якщо 
для доведення останнього до стану використання за призначенням знадобиться значний 
період часу, підлягають капіталізації.

Основними засобами Підприємством визнаються матеріальні активи, очікуваний 
строк корисного використання яких більше 1 року і первісна вартість яких перевищує 6000 
грн., які використовуються у процесі виробництва, наданні послуг, здачі в оренду іншим 
сторонам, для виконання адміністративних функцій. Після визнання основні засоби 
поділяються на групи, нарахування амортизації починається з дати, коли актив стає 
придатним для використання.

Амортизація по об’єктам основних засобів нараховується прямолінійним методом, 
виходячи зі строку корисного використання об’єкта до досягнення балансовою вартістю 
об’єкта ліквідаційної вартості або нульового значення.

Діапазон строків корисного використання Підприємства:

№ групи Категорія активу Строк корисного 
використання, роки

Група 1 Земельні ділянки X
Група 3 Будівлі, споруди, передавальні пристрої 2 0 - 4 0
Група 4 Машини та обладнання (крім комп’ютерної 

техніки)
5-30

Група 4 Комп’ютерна техніка 2-10
Група 5 Транспортні засоби 10-15
Група 6 Інструменти, прилади, інвентар 3-5
Група 9 Інші основні засоби 3-10

Амортизація ґрунтується на здійснених незалежним оцінювачем ТОВ «Консалтингова 
компанія «Увекон» оцінках майбутніх строків корисного використання основних засобів (та 
нематеріальних активів), що міститься у наданому оцінювачем Звіті про оцінку справедливої 
вартості основних засобів Підприємства станом на дату першого застосування МСФЗ - 
01.01.2011 року. Оцінки можуть змінюватись під впливом технологічного розвитку, 
конкуренції, змін ринкової кон’юнктури та інших чинників, і подібні зміни можуть 
призвести до змін очікуваних строків корисного використання та амортизаційних 
відрахувань.

Припинення визнання основних засобів відбувається після їх вибуття, або у випадку, 
якщо подальше використання активу не принесе економічних вигід.

Якщо сума очікуваних витрат із виведення з експлуатації активу після його 
використання є суттєвою для фінансової звітності, приведена вартість очікуваних витрат із 
виведення з експлуатації активу після його використання включається до первісної вартості 
відповідного активу, якщо виконуються критерії визнання резерву.

Прибутки або збитки, які виникають у зв’язку із припиненням визнання активу 
(розраховані як різниця між чистим надходженням від вибуття активу та його балансовою 
вартістю), включаються до звіту про прибутки та збитки за рік, у якому відбулось 
припинення визнання об’єкту.

Об’єкти, які знаходяться в процесі незавершеного будівництва, капіталізуються як 
окремий елемент основних засобів. По завершенні будівництва вартість об’єкту 
переноситься до відповідної категорії основних засобів. Знос на об’єкти незавершеного 
будівництва не нараховується. Невстановлене обладнання являє собою устаткування, 
придбане Підприємством, але ще не введене в експлуатацію. Знос на невстановлене 
обладнання не нараховується.

Значні запасні частини та резервне (змінне) обладнання відносяться до основних 
засобів (до окремої групи «Змінне обладнання, капітальні вузли та запчастини», якщо 
очікуваний строк їх використання перевищує 1 рік. Амортизація вказаних запасних частин



нараховується протягом періоду, що не перевищує терміни експлуатації активів, яких вони 
стосуються.

З метою коректного визначення строку корисного використання та методу 
амортизації об’єкта після проведених поліпшень, їх Підприємство розмежовує на:

- поліпшення та заміни, що приводять до збільшення терміну служби;
- поліпшення та заміни, що приводять до збільшення корисності (кількості та якості 

продукції (робіт, послуг), яка виробляється цим об’єктом. Якщо визнається (капіталізується) 
в балансовій вартості об’єкта основних засобів вартість заміни частини даного об’єкта, то 
Підприємство припиняє визнання балансової вартості заміненої частини не залежно від того, 
амортизувалася ця замінена частина окремо, чи ні.

Зменшення корисності
МСБО (IAS) 36 «Зменшення корисності активів» вимагає від Підприємства проводити 

аналіз вартості основних засобів стосовно зменшення їх корисності щоразу, коли події чи 
зміна обставин вказують, що залишкова вартість активу може бути не відшкодована. У 
випадку, коли балансова вартість активу перевищує суму його очікуваного відшкодування, у 
звіті про прибутки та збитки визнається збиток від зменшення корисності. При цьому 
відшкодовувана вартість активу дорівнює більший з двох величин: чистій ціні реалізації або 
вартості використання.
Чиста ціна реалізації - це кошти, що можуть бути отримані від реалізації активу на 
комерційних засадах, в той час як вартість використання являє собою теперішню вартість 
очікуваних майбутніх грошових потоків, що будуть отримані в результаті подальшого 
використання активу та його ліквідації після завершення строку експлуатації. Сума 
очікуваного відшкодування визначається для кожного активу або, якщо це неможливо, для 
одиниці, що генерує грошові кошти.

При оцінці цінності від використання майбутні грошові потоки дисконтуються за 
ставкою дисконтування до оподаткування, яка відображає поточну ринкову вартість грошей і 
ризики, властиві активу. При визначенні справедливої вартості за вирахуванням витрат на 
реалізацію враховуються останні операції на ринку, за наявності. У разі неможливості 
визначення таких операцій використовується відповідна модель оцінки. Такі розрахунки 
підтверджуються оціночними коефіцієнтами чи іншими доступними показниками 
справедливої вартості. Одиниця, що генерує грошові кошти, являє собою найменшу 
ідентифіковану групу активів, яка генерує грошові надходження, здебільшого незалежні від 
грошових надходжень від інших активів або груп активів.

На кожну звітну дату визначається, чи є ознаки того, що раніше визнані збитки від 
зменшення корисності активу більше не існують або зменшилися. Якщо такі ознаки є, 
проводяться розрахунки відшкодовуваної вартості. Раніше визнані збитки від зменшення 
корисності сторнуються тільки в тому випадку, якщо мала місце зміна в оцінці, яка 
використовувалася для визначення відшкодовуваної вартості активу з часу останнього 
визнання збитку від зменшення корисності Якщо це так, балансова вартість активу 
збільшується до відшкодовуваної вартості активу. Ця збільшена вартість не може 
перевищувати балансову вартість, яка була б визначена за вирахуванням амортизації, якби у 
попередні роки не був визнаний збиток від зменшення корисності активу. Таке сторнування 
вартості визнається у складі прибутків та збитків. Після сторнування знос коригується в 
майбутніх періодах з метою розподілу переоціненої балансової вартості активу (за 
вирахуванням його ліквідаційної вартості) на систематичній основі протягом строку його 
корисного використання.

Підприємство розглядає ознаки зменшення корисності дебіторської заборгованості як 
у розрізі окремих активів, так і в сукупності. Всі статті дебіторської заборгованості 
оцінюються на предмет зменшення корисності індивідуально. Оцінюючи такі статті на 
предмет зменшення корисності, Підприємство використовує історичні тенденції ймовірності 
дефолту, строків відшкодування заборгованості суми понесеного збитку з урахуванням 
суджень управлінського персоналу стосовно того, чи є поточні економічні кредитні умови



такими, що фактичні збитки можуть бути більшими чи меншими, ніж очікується на підставі 
використаних історичних даних.

Необоротні активи, призначені для продажу
Підприємство класифікує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його 

балансова вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операцій продажу, а не 
поточного використання. Необоротні активи, утримувані для продажу оцінюються і 
відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох величин: балансовою або 
справедливою вартістю з вирахуванням витрат пов'язаних з продажем. Амортизація на такі 
активи не нараховується. Збиток від зменшення корисності при первісному чи подальшому 
списанні активу до справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж визнається у 
звіті про сукупні доходи.

Інвестиційна нерухомість
Нерухомість в оренді визнається інвестиційною, якщо доход від оренди є 

довгостроковим та суттєвим для звітності Підприємства а також існує можливість фізичного 
поділу нерухомості та юридичного відокремлення (окремі об’єкти чи ізольовані приміщення 
всередині об’єктів, площі та межі яких визначено в технічній документації на об’єкт).

Нематеріальні активи
Придбані нематеріальні активи первісно визнаються за собівартістю. Після первісного 

визнання нематеріальні активи відображаються по собівартості за вирахуванням накопиченої 
амортизації або будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Нематеріальні 
активи, створені усередині компанії, за винятком капіталізованих витрат на розробку, не 
капіталізуються, і відповідні витрати відображаються у прибутках та збитках за період, у 
якому вони виникли.

Нематеріальні активи з визначеним строком корисного використання амортизуються 
протягом усього строку їх корисного використання. Строки корисного використання та 
методи амортизації нематеріальних активів переглядаються принаймні раз на рік і 
коригуються на перспективній основі, якщо це необхідно. Амортизація нараховується 
лінійним методом протягом очікуваних строків корисного використання відповідних активів. 
Доходи або витрати від припинення визнання нематеріальних активів оцінюються як різниця 
між чистою виручкою від вибуття активу та балансовою вартістю активу і визнаються у звіті 
про сукупний доход як інші витрати (доходи).

Запаси
Запаси класифікуються за такими групами: виробничі запаси, незавершене

виробництво, готова продукція, товари.
Запаси оцінюються за найменшою з двох величин: собівартістю або чистою ціною реалізації. 
Чиста ціна реалізації -  це розрахункова продажна ціна в ході звичайної діяльності за 
вирахуванням розрахункових витрат на завершення виробництва та розрахункових витрат, 
які необхідно понести для реалізації.

Собівартість запасів включає витрати на придбання, витрати на переробку та інші 
витрати, що забезпечують поточне місцезнаходження і стан запасів.
Витрати на придбання запасів складаються із: - ціни придбання; - мита та інших податків (за 
вирахуванням тих, які будуть відшкодовані Підприємству);- витрати на транспортування, 
розвантажувально-навантажувальні роботи; - інші витрати, безпосередньо пов’язані з 
придбанням готової продукції та матеріалів.
Витрати на переробку запасів включають: - прямі витрати на оплату праці працівників, 
безпосередньо пов’язаних з виробництвом продукції; - систематично розподілені постійні та 
змінні виробничі накладні витрати, що виникають при переробці сировини в готову 
продукцію.



При списанні у виробництво чи іншому вибутті Підприємство оцінює запаси за середньою 
вартістю. При продажу запасів їх балансова вартість визнається у якості витрат в тому 
періоді, у якому визнається виручка від продажу.

Сума будь-якої уцінки запасів до чистої ціни продажу та усі втрати запасів 
визнаються витратами того періоду, у якому була здійснена уцінка або мали місце втрати. 
Запаси, що використовуються для створення необоротних активів, включаються до їх 
балансової вартості і визнаються витратами у складі амортизаційних відрахувань протягом 
терміну корисного використання таких активів.

Підприємство визнає резерви на знецінення запасів виходячи із оцінки кількості та 
вартості неліквідних запасів, які не використовуються у діяльності більше одного року. По 
закінченню звітного періоду сума нарахованого резерву коригується в залежності від 
результатів інвентаризації.

Довгострокова дебіторська заборгованість
Відповідно до п. 11 МСБО (IAS) 32 «Фінансові інструменти: подання» фінансовий 

актив -  це будь-який актив, що є:
а) грошовими коштами;
б) інструментом власного капіталу іншого суб’єкта господарювання;
в) контрактним правом: - отримувати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого 
суб’єкта господарювання, або - обмінювати фінансові інструменти з іншим суб’єктом 
господарювання за умов, які є потенційно сприятливими.
При цьому безумовна дебіторська та кредиторська заборгованість визнається як актив, коли 
підприємство має юридичне право отримувати грошові кошти.
Відповідно до параграфу Б 5.1.1 МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» - справедливою 
вартістю фінансового інструмента при первісному визнанні є ціна операції (тобто 
справедлива вартість наданої або отриманої компенсації).
Проте, якщо частина компенсації надана або отримана не за фінансовий інструмент, а за 
щось інше, то справедлива вартість фінансового інструмента оцінюється Підприємством із 
застосуванням відповідного методу оцінювання. Якщо погашення заборгованості не 
передбачає будь-яких додаткових платежів за користування коштами протягом довгого часу, 
при первісному визнанні справедлива вартість оцінюється як теперішня вартість усіх 
майбутніх надходжень грошових коштів.

Фінансові інструменти та інвестиції
Підприємство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли і 

тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. 
Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням 
обліку за датою розрахунку. Підприємство визнає такі категорії фінансових інструментів:
- фінансовий актив, доступний для продажу - акції з відсотком володіння до 20%;
- інвестиції, утримувані до погашення - облігації та векселя;
- дебіторська заборгованість;
- фінансові зобов'язання, оцінене за амортизованою вартістю - кредити банків, довгострокова 
заборгованість.
Під час первісного визнання фінансові активи й зобов'язання спочатку визнаються за 
справедливою вартістю плюс витрати на проведення операцій. Справедливу вартість при 
первісному визнанні підтверджує ціна операції. Прибуток або збиток при первісному 
визнанні враховується тільки при виникненні різниці між справедливою вартістю й ціною 
операції, що можуть підтвердити поточні ринкові операції з такими ж інструментами або 
методи оцінки, при застосуванні яких використовуються наявні ринкові дані.

Після первісного визнання фінансові зобов'язання, кредити й дебіторська 
заборгованість, а також активи, утримувані до погашення, оцінюються за амортизованою 
собівартістю. Амортизована собівартість розраховується з використанням методу ефективної 
процентної ставки, а для фінансових активів визначається за винятком збитків від 
знецінення, якщо такі є. Справедлива вартість фінансових зобов'язань розраховується



шляхом дисконтування майбутніх грошових потоків за договором, по поточній ринковій 
процентній ставці для аналогічних фінансових інструментів.

Основні фінансові інструменти представлені дебіторською і кредиторською 
заборгованістю Компанії.
Дебіторська заборгованість, визнається як фінансовий актив (за виключенням дебіторської 
заборгованості, за якою не очікується отримання грошових коштів або фінансових 
інструментів, за розрахунками з операційної оренди та за розрахунками с бюджетом). 
Підприємство виділяє короткострокову (до 1 року) і довгострокову (довше 1 року) 
дебіторську заборгованість.

Підприємство класифікує дебіторську заборгованість по наступних видах:
- торговельна дебіторська заборгованість,
- заборгованість бюджету за податками,
- інша дебіторська заборгованість, в тому числі дебіторська заборгованість за виданими 
авансами.
Дебіторська заборгованість первісно оцінюється за справедливою вартістю плюс відповідні 
витрати на проведення операцій. Якщо є об'єктивне свідчення того, що наявний збиток від 
зменшення корисності, балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із 
застосуванням рахунку резервів. Резерв. на покриття збитків від зменшення корисності 
визначається як різниця між балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних 
майбутніх грошових потоків.
Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на 
основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка на думку Підприємства, достатня для 
покриття понесених збитків. Для дебіторської заборгованості, резерви створюються на 
основі індивідуальної оцінки кожного дебітора. Фактори, які Підприємство розглядає при 
визначенні того, чи є у нього об’єктивні свідчення наявності збитків від зменшення 
корисності, включають інформацію про тенденції непогашення заборгованості у строк, 
ліквідність, платоспроможність боржника. Для групи дебіторів такими факторами є 
негативні зміни у стані платежів позичальників у групі, таких як збільшення кількості 
прострочених платежів; негативні економічні умови у галузі або географічному регіоні 
групи.

Проведення оцінки дебіторської заборгованості на предмет знецінення здійснюється 
комбіновано за підсумками року:
- Торговельна дебіторська заборгованість та заборгованість постачальників тестується на 
предмет знецінення відповідно до наказу про облікову політику один раз, перед складанням 
фінансової річної звітності. Оскільки з 01.01.2018 діє новий МСФО (IFRS) 9, Компанією 
було проведено тестування торговельної дебіторської заборгованості для оцінки кредитних 
збитків, очікуваних протягом 12 місяців. Для оцінки кредитних збитків використана 
матриця:
- Відсутність прострочення -  0-30 днів - 0%
- Кількість днів прострочення:
31-90 дн ів-3 0 %
91-180 дн ів-5 0 %
181-365 днів -  80% 
більше 365 днів -  100%
Тобто, використовується припущення, що дата прострочення платежів більш ніж на 30 днів є 
останнім моментом, в якому мають бути визнані очікувані збитки за весь строк, навіть у разі 
використання прогнозної інформації.
Інша дебіторська заборгованість постачальників аналізується Підприємством по 
платоспроможності окремих дебіторів. По заборгованості строком погашення від 2 до 9 
місяців резерв не нараховується , від 10 до 12 місяців - у розмірі 100%.
Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо у наступному періоді сума кредитного 
збитку зменшується і це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подією, яка 
відбувається після визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний збиток від



зменшення корисності списується за рахунок коригування резервів. Сума сторнування 
визнається у прибутку чи збитку. У разі неможливості повернення дебіторської 
заборгованості вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збитків від 
зменшення корисності.
Безнадійні борги списуються протягом того року, коли вони такими визнані, відповідно до 
встановленого строку позовної давності.

Довгострокова дебіторська заборгованість за виданими позиками працівникам 
визнається за амортизованою вартістю у разі, якщо її сума є суттєвою і складає більше 1 % 
вартості активів, відображених у балансі.
Довгострокова кредиторська заборгованість визнається як фінансові зобов’язання. Первісно 
довгострокова заборгованість визнається за справедливою вартістю, яка дорівнює 
дисконтованій сумі платежів. У подальшому суми фінансових зобов'язань відображаються за 
амортизованою вартістю за методом ефективної ставки відсотка, та будь-яка різниця між 
чистими надходженнями та вартістю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом 
періоду дії запозичень із використанням ефективної ставки відсотка.

Для дисконтування довгострокової заборгованості Підприємство використовує ставку 
10%. Станом на 31.12.2018 року ставка дисконтування не зманювалась. При визначенні 
процентної ставки Підприємство користувалось інформацією, наведеною в офіційних 
виданнях НБУ. При визначенні ставки враховувалось те, що підприємство має низький 
кредитний ризик, тобто ризик того, що Підприємство не виконає свої зобов’язання за 
конкретним зобов’язанням.

Підприємство виділяє короткострокову (поточну) (до 1 року) і довгострокову (довше 
1 року) кредиторську заборгованість.
Підприємство класифікує поточну кредиторську заборгованість по наступних видах:
- поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями,
- торговельна кредиторська заборгованість, -
- заборгованість перед бюджетом за податками,
- інша кредиторська заборгованість (в тому числі за одержаними авансами, за розрахунками 
зі страхування, з оплати праці).

Згортання фінансових активів та зобов'язань
Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Підприємство має юридичне 

право здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або 
реалізувати актив та виконати зобов'язання одночасно.

Грошові кошти та їх еквіваленти
З метою складання Звіту про рух грошових коштів до складу грошових коштів та їх 

еквівалентів включають: готівку в касі, грошові кошти в національній і іноземній валюті в 
банківських установах без обмеження їх використання, депозитні рахунки до запитання та 
інвестиції в короткострокові ринкові грошові інструменти.
Депозити, терміном погашення до трьох місяців, розцінюються Підприємством як 
еквіваленти грошових коштів.

Грошові кошти і їх еквіваленти, за якими існують обмеження у використанні 
(довгострокові депозити без права дострокового зняття коштів, еквіваленти грошових коштів 
закладені в якості забезпечення зобов'язань, тощо), відображаються у складі інших 
необоротних активів.

Виплати працівникам
Підприємство здійснює певні відрахування до Державного Пенсійного фонду за 

ставками, що діють протягом року, виходячи з нарахованої заробітної плати. Ці відрахування 
відображаються як витрати у тому звітному періоді, до якого відноситься відповідна 
заробітна плата.



Підприємство бере участь у державній пенсійній програмі з визначеною виплатою, 
яка передбачає достроковий вихід на пенсію працівників, що працюють на посадах із 
шкідливими та небезпечними для здоров’я умовами праці.

Забезпечення на виплату пільгових пенсій робітникам певних професій, що 
відповідно до законодавства мають право виходу на пенсію до досягнення пенсійного віку, 
нараховуються на основі актуарних розрахунків. Поточна сума зобов’язання по пенсійному 
плану з визначеною виплатою визначається шляхом дисконтування розрахункового 
майбутнього витрачання грошових коштів з урахуванням ринкової доходності по 
державним облігаціям, строки погашення яких приблизно відповідають терміну 
відповідних пенсійних зобов’язань у функціональній валюті. За відсутності зазначених 
даних по облігаціям Підприємство розраховує ставку дисконту шляхом екстраполяції 
поточних ринкових ставок. Актуарні прибутки або збитки, що виникли за рахунок минулих 
коригувань і змін в актуарних припущеннях відображаються у складі прибутку/збитку, 
якщо вартість такого прибутку/збитку перевищує 10% вартості активів плану або 10% від 
вартості зобов’язань по плану з визначеною виплатою.

Резерви та забезпечення
Забезпечення та резерви створюються з метою дотримання принципу обачності в 

бухгалтерському обліку та фінансовій звітності, що передбачає застосування методів оцінки, 
які повинні запобігати завищенню оцінки активів і доходів Компанії та заниженню - 
зобов'язань. Забезпечення - зобов'язання на невизначену суму або з невизначеним терміном.

Резерви визнаються, коли в результаті певної події в минулому Підприємство має 
юридичні або добровільно взяті на себе зобов’язання, для врегулювання яких з великим 
ступенем імовірності буде потрібний відтік ресурсів, які втілюють у собі майбутні 
економічні вигоди, а також суму зобов’язання можна достовірно визначити. Якщо 
Підприємство планує одержати відшкодування деякої частини або всіх резервів, 
відшкодування визнається як окремий актив, але тільки в тому випадку, коли одержання 
відшкодування не підлягає сумніву. Витрати, що стосуються резерву, відображаються у 
прибутках та збитках за вирахуванням відшкодування.

Заборонено створювати забезпечення для покриття майбутніх збитків Підприємства. 
Сума визнаного забезпечення є найкращою оцінкою витрат, необхідних для виконання 
існуючого зобов’язання на звітну дату з метою відображення фактичного положення 
Підприємства на таку дату. Оцінка визнаної суми забезпечень не виправдовує навмисне 
завищення зобов'язань. Забезпечення використовується для відшкодування лише тих витрат, 
для покриття яких воно було створено. Забезпечення довгострокових зобов’язань визнається 
в сумі його теперішньої вартості Резерви, що відображають суми коригування (зменшення) 
вартості активів, створюються з метою відображення у фінансовій звітності активів за 
чистою реалізаційною вартістю.

Дивіденди
Дивіденди, визначені управлінським персоналом, не вираховуються з величини 

нерозподіленого прибутку до моменту затвердження їх суми на загальних річних зборах 
акціонерів.

Умовні зобов'язання та активи
Підприємство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив 

розкривається, коли надходження економічних вигод є ймовірним.
Підприємство не визнає умовні зобов'язання у фінансовій звітності за винятком випадків, 
коли ймовірність вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди не є видаленою, 
а також суму цих зобов'язань можна достатньо достовірно оцінити.
Підприємство розкриває інформацію про них в примітках до фінансової звітності крім 
випадків, коли можливість вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди є 
малоймовірною.



Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохід визнається, коли існує 

переконливий доказ, зазвичай у формі укладеного договору купівлі-продажу, того, що 
суттєві ризики та вигоди, пов’язані з володінням, були передані покупцеві, отримання оплати 
є ймовірним, відповідні витрати та потенційні повернення продукції можуть бути оцінені 
достовірно, припинено участь в управлінні проданою продукцією, і при цьому може бути 
достовірно оцінена сума доходів від основної діяльності. Якщо існує ймовірність надання 
знижок, і їх сума може бути достовірно оцінена, тоді знижка визнається як зменшення 
доходу від основної діяльності при визнані реалізації продукції. Момент передачі ризиків та 
вигід залежить від конкретних умов договорів купівлі-продажу.
Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення, незалежно від дати 
надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операцій з надання 
послуг на дату балансу.

Підприємство отримує доходи від основного та інших видів діяльності. До складу 
доходів, що пов’язані з основним видом діяльності належать доходи від реалізації щебню 
фракційного, каменю бутового, піску з відсівів дроблення. До складу доходив, що отримані 
від інших видів діяльності належать доходи від реалізації запасів, надання послуг та від 
здавання в оренду власного майна.

Процентні доходи та витрати визнаються за методом нарахування на момент 
отримання доходів або здійснення витрат.

Визнання собівартості реалізованої продукції та інших витрат
Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й 

відповідні доходи.

Витрати на позики
Витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або 

виробництва кваліфікованого активу, включаються до собівартості цього активу. Такі 
витрати на позики капіталізуються як частина собівартості активу, якщо існує ймовірність 
того, що вони принесуть Підприємству майбутні економічні вигоди і що ці витрати можна 
достовірно оцінити.

Якщо балансова вартість або очікувана остаточна вартість кваліфікованого активу 
перевищує суму його очікуваного відшкодування або чисту вартість реалізації, тоді 
балансова вартість списується повністю або частково.

Операції в іноземній валюті
Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним 

курсом обміну Національного банку України на дату проведення операцій.
Монетарні активи та зобов'язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються в гривню 
за відповідними курсами обміну НБУ на дату балансу. На дату балансу немонетарні статті, 
які оцінюються за історичною собівартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на 
дату операції, немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній 
валюті, відображаються за курсом на дату визначення справедливої вартості. Курсові 
різниці, що виникли при перерахунку за монетарними статтями визнаються в прибутку або 
збитку в тому періоді, у якому вони виникають.

Підприємство використовувало обмінні курси на дату балансу:

Показник 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016
Гривня/1 долар США 27,6883 28,067223 27,190858
Гривня/1 російський рубль 0,39827 0,48703 0,45113
Гривня/1ЄВРО 31,7141 33,4954 28,4226



Оренда
Визначення того, чи є угода орендою, або чи містить вона ознаки оренди, грунтується 

на аналізі змісту угоди. При цьому на дату початку угоди потрібно встановити, чи залежить 
її виконання від використання конкретного активу або активів, і чи переходить право 
користування активом у результаті цієї угоди.
Фінансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та винагороди, 
пов’язані з правом власності на актив. Підприємство як орендар на початку строку оренди 
визнає фінансову оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорівнюють справедливий 
вартості орендованого майна на початок оренди або (якщо вони менші за справедливу 
вартість) за теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів. Мінімальні орендні 
платежі розподіляються між фінансовими витратами та зменшенням непогашених 
зобов'язань. Фінансові витрати розподіляються на кожен період таким чином, щоб 
забезпечити сталу періодичну ставку відсотка на залишок зобов'язань. Непередбачені 
орендні платежі відображаються як витрати в тих періодах, у яких вони були понесені. 
Політика нарахування амортизації на орендовані активи, що амортизуються, узгоджується із 
стандартною політикою Підприємства щодо подібних активів.

Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов’язані з правом власності на актив, 
фактично залишаються у орендодавця, класифікується як операційна оренда. Орендні 
платежі за угодою про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі 
протягом строку оренди. Дохід від оренди за угодами про операційну оренду Підприємство 
визнає на прямолінійній основі протягом строку оренди. Витрати, включаючи амортизацію, 
понесені при отримані доходу від оренди, визнаються як поточні витрати.

З 01.01.2019 внесені зміни в облікову Компанії, що пов’язані із набуттям чинності 
МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда», за якими, Підприємство на балансі відображає актив (право на 
використання об'єкта оренди) для довгострокових договорів оренди та значимих об’єктів, і 
визнає зобов'язання зі сплати орендних платежів за дисконтованою вартістю. В подальшому 
зазначений актив амортизується протягом строку дії договору оренди. Амортизація дисконту 
відноситься до складу фінансових витрат Підприємства.

Податки
Податок на прибуток
Податки на прибуток відображені у фінансовій звітності відповідно до законодавства, 

яке було чинним або практично набуло чинності станом на кінець звітного періоду. Витрати 
з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого податків.

Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті 
(відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Поточні витрати 
Підприємства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних 
(або в основному чинних) на дату балансу.

Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом зобов’язань шляхом 
визначення тимчасових різниць на звітну дату між податковою базою активів і зобов’язань 
та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності.

Відстрочені податкові зобов’язання визнаються за всіма оподатковуваними 
тимчасовими різницями, крім окремих випадків визначених МСФЗ 12.

Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну звітну 
дату та знижується в тій мірі, в якій отримання достатнього оподатковуваного прибутку, 
який дозволить використовувати всі або частину відстрочених податкових активів, 
оцінюється як малоймовірне. Невизнані відстрочені податкові активи переглядаються на 
кожну звітну дату та визнаються в тій мірі, в якій з’являється значна ймовірність того, що 
майбутній оподатковуваний прибуток дозволить використовувати відстрочені податкові 
активи. Відстрочені податкові активи і зобов’язання визначаються за ставками податку, які 
застосовуватимуться протягом періоду реалізації активу або врегулювання зобов’язання на 
підставі законодавства, яке набуло або фактично набуло чинності на звітну дату.

Поточний та відстрочений податок на прибуток відображаються у звіті про сукупні 
прибутки, за виключенням випадків, коли вони пов’язані зі статтями, які безпосередньо



відносяться до статей капіталу. У таких випадках поточний чи відстрочений податок на 
прибуток також визнається у складі капіталу.

Податок на додану вартість.
Доходи, витрати та активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану 

вартість (ПДВ), крім випадків, коли:
- податок на додану вартість, що виник при придбанні активів або послуг, не 

відшкодовується податковим органом; у цьому випадку податок на додану вартість 
визнається як частина витрат на придбання активу або частина видаткової статті;

- дебіторська та кредиторська заборгованості відображаються з урахуванням суми 
податку на додану вартість.
Операційні податки

В Україні існують інші податки, які стягуються залежно від діяльності Підприємства. Ці 
податки включаються до складу собівартості та/або операційних витрат (за функціональним 
призначенням) у звіті про сукупні прибутки.

Операції з пов’язаними сторонами
Згідно до МСБО (IAS) 24 «Розкриття інформації про зв’язані сторони», пов’язані сторони 

включають:
- підприємства, які прямо або непрямо через одного чи більше посередників контролюють 
або перебувають під контролем, або ж перебувають під спільним контролем разом з 
підприємством, яке звітує (сюди входять холдингові компанії, дочірні підприємства або 
споріднені дочірні підприємства);
- асоційовані компанії -  підприємства, на діяльність яких інвестор має суттєвий вплив і які 
не являються ні дочірніми, ні спільним підприємством інвестора;
- фізичних осіб, які прямо або непрямо володіють суттєвим відсотком голосів у підприємстві, 
що звітує і в результаті мають суттєвий вплив на це підприємство, а також близьких членів 
родини кожної такої фізичної особи;
- провідний управлінський персонал, тобто тих осіб, що мають повноваження та є 
відповідальними за планування, керування та контроль діяльності Підприємства, що звітує, в 
тому числі директорів та керівників компаній і близьких членів родин таких осіб.

Рішення про те які сторони являються пов'язаними приймають не тільки на основі їх 
юридичної форми, але і виходячи з характеру стосунків зв'язаних сторін.
До пов'язаних сторін Компанії входять підприємства, що прямо або непрямо, через одне або 
більше підприємств, контролюють Підприємство чи контролюються ним, чи контролюються 
спільно з підприємством та/або керівництвом Компанії.

Пов'язаними сторонами AT «Коростенський кар’єр» є:
- акціонер, що має контрольний пакет акцій -  нерезидент І.Ес. Майнінг Компані 

Лімітед (Кіпр) - 61,683712%,
акціонер, який володіє значним пакетом акцій Підприємства - ТОВ «Юнігран» 
(Україна) - 18,694296%.

- компанії під спільним контролем: AT «Малинський каменедробильний завод», ПрАТ 
«Пинязевицький кар’єр», ТОВ «Юнігран-Сервіс»;

- ключовий управлінський персонал Підприємства включає директора, головного 
бухгалтера, членів Наглядової ради.

Державні субсидії
Державні субсидії визнаються, якщо існує обґрунтована впевненість у тому, що вони 

будуть отримані і всі пов’язані з ними умови будуть виконані. Якщо субсидія видана з метою 
фінансування окремих витрат, вона визнається Підприємством у складі доходу на 
систематичній основі, у тому ж періоді, в якому списуються витрати, які субсидія компенсує. 
Якщо субсидія видана з метою фінансування активу, то вона визнається в якості доходу 
рівними частками, протягом очікуваного терміну корисного використання.



Звітність за сегментами
Операційний сегмент являє собою компонент Компанії, який залучений в комерційну 

діяльність, від якої він отримує прибутки, або несе збитки (включаючи прибутки та збитки 
щодо операцій з іншими компонентами Компанії), результати діяльності якого регулярно 
аналізуються особою, відповідальною за прийняття операційних рішень при розподілі 
ресурсів між сегментами і при оцінці фінансових результатів їх діяльності, і щодо якої 
доступна фінансова інформація.

Інформація про доходи, витрати, активи і зобов'язання сегментів надається в розрізі 
збуту продукції Товариства в Україні та на експорт.

До сегментних доходів відносяться доходи від реалізації продукції, до сегментних 
витрат —  собівартість реалізованої продукції та витрати на збут. Сегментні активи 
включають дебіторську заборгованість за поставлену продукцію. Сегментні зобов'язання 
включають аванси, одержані від покупців продукції. Інші активи, зобов'язання, доходи і 
витрати, а також податок на прибуток контролюються Компанією в цілому.

Події після звітної дати
Події після звітної дати, що надають додаткову інформацію про фінансовий стан 

Підприємства на звітну дату (коригуючі події), відображаються у фінансовій звітності. Події, 
що відбулися після звітної дати, які не є коригуючими подіями, відображаються в примітках 
до фінансової звітності, якщо вони є суттєвими.

Рекласифікація порівняльної інформації та виправлення помилок.
Прийнята облікова політика Компанії використана для підготовки фінансової 

звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, в цілому відповідає обліковій політиці, 
що застосовувалася при підготовці річної фінансової звітності за рік, що закінчився 31 
грудня 2017 року, за винятком прийняття нових стандартів та інтерпретацій, які набрали 
чинності з 01 січня 2018 року. Компанією не було достроково застосовано будь-який інший 
стандарт, інтерпретації або поправки, які були випущені, але ще не вступили в силу. Хоча 
Підприємство вперше застосувало ці нові стандарти та поправки в 2018 році, вони не мали 
істотного впливу на річну фінансову звітність Товариства.

У фінансовій звітності за 2018 рік ретроспективного виправлення помилок не 
вимагалось, рекласифікація порівняльної інформації за 2017 рік не здійснювалась.

7. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПОВ’ЯЗАНІ СТОРОНИ

Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона контролює іншу, знаходиться 
під спільним контролем з нею або має значний вплив при ухваленні фінансових або 
операційних рішень. При аналізі кожної операції, між пов'язаними сторонами, увага 
приділяється суті цих стосунків, а не тільки їх юридичній формі. Інші пов'язані сторони - це 
компанії зі значною концентрацією операцій, які не знаходяться під загальним контролем.

Нижче описаний характер відносин між тими пов'язаними сторонами, з якими 
Підприємство здійснювало операції або має залишки станом на 31 грудня 2017 р.

Інформація про акціонерів АТ «Коростенський кар’єр», які володіють більше 10% 
статутного капіталу Підприємства станом на 31.12.2017:

■ акціонер, що має контрольний пакет акцій -  нерезидент І.Ес. Майнінг Компані 
Лімітед (Кіпр) (61,683712%),

■ акціонер, який володіє значним пакетом акцій Підприємства - ТОВ «Юнігран» 
(Україна) (18,694296%).

В наступних таблицях наведені суми балансових залишків та обсяги операцій з пов'язаними 
сторонами протягом 2017-2016 років, що закінчились 31 грудня:



Балансові залишки за операціями з пов’язаними сторонами у 2018 році: 
(всі суми зазначені з урахуванням ПДВ)

(у тисячах гривень)
Операції Підприємства з 
пов’язаними сторонами в 

2018 році

Доходи 
загальні 

(реалізація 
товарів, робіт 

послуг)

Придбання основних Поточні Торгова та 
засобів зобов'язання (в т. ч. інша 

нематеріальних по авансам дебіторська 
активів, ТМЦ, послуг отриманим) заборгованіс

ть
Нерезидент І.Ес. Майнінг 
Компані Лімітед (Кіпр)
ТОВ «Юнігран» 
(Україна) 24.217 19.304 29.744
Компанії під спільним 
контролем, а саме:
АТ «Малинський
каменедробильний
завод» 14 6.666 84

ПрАТ «Пинязевицький 
карєр» 15

ТОВ «Юнігран-Сервіс» . 1.480
Ключовий управлінський 
персонал Товариства: і

Порівняльна інформація 
сторонами в 2017 році.

щодо обсягів операцій та балансових залишків; з пов’язаними

(у тисячах гривень)
Операції Підприємства з 
пов’язаними сторонами в 

2017 році

.... . .............

Доходи 
загальні 

(реалізація 
товарів, 

робіт послуг)

Придбання 
основних 

засобів 
нематеріальних 
активів, ТМЦ, 

послуг

Поточні 
зобов'язання (в 
т. ч. по авансам 

отриманим)

Торгова та інша 
дебіторська 

заборгованість

Нерезидент І.Ес. Майнінг 
Компані Лімітед (Кіпр)
ТОВ «Юнігран» 
(Україна) 30.085 16.298 30.773 450
Компанії під спільним 
контролем, а саме:
АТ «Малинський
каменедробильний
завод» 11

ПрАТ «Пинязевицький 
карєр» 3.681 150

ТОВ «Юнігран-Сервіс» 8.027 350
Вищий управлінський 
персонал Товариства: . . .

У роках, що закінчились 31.12.2018 та 31.12.2017 Підприємство не отримувало від 
компанії І.Ес. Майнінг Компані Лімітед товарів, робіт, послуг, грошових виплат та не



здійснювало будь -  яких господарських операцій, пов’язаних з отриманням доходів із 
вказаною пов’язаною особою (акціонером).

Значні поставки щебеневої продукції на ринку України Підприємство здійснює шляхом 
реалізації ТОВ «Юнігран». Виручка від реалізації щебеневої продукції вказаному 
контрагенту у 2018, 2017 рр. складає 23.907 тис. грн. та 29.167 тис. грн., відповідно. Продажі 
інших ТМЦ та послуг на ТОВ «Юнігран» у 2018, 2017 рр. 310 тис. грн. та 918 тис. грн. 
відповідно. Торгова дебіторська заборгованість ТОВ «Юнігран» на 31.12.2018 р. відсутня, на
31.12.2017 року 451 тис. грн. Сума авансу виданого Підприємству за щебінь гранітний на 
31.12.2018, 31.12.2017 рр. 4.195 тис. грн., 4.374 тис. грн., відповідно.
У ТОВ «Юнігран» Компанія придбавала матеріальні цінності, орендувало активи та 
отримувало роботи (послуги) на загальну суму за 2018, 2017 рр. 19.304 тис. грн. та 16.298 
тис. грн., відповідно. Торгова кредиторська заборгованість Підприємства на 31.12.2018 та
31.12.2017 року перед ТОВ «Юнігран» складає 25.549 та 26.399 тис. грн., відповідно. Усі 
вказані обсяги операцій з ТОВ «Юнігран» мають відображення у відповідних статтях 
фінансової звітності Підприємства.

Операції з компаніями під спільним контролем у роках, що закінчились 31.12.2018 та 
2017:

- У 2018 році ПрАТ «Пинязевицький кар’єр» не здійснювало Компанії продажів товарів 
(робіт, послуг), у 2017 році виконувало для Підприємства бурові роботи на загальну 
суму 3.681 тис. грн. залишок непогашених зобов’язань на користь ПрАТ 
«Пинязевицький кар’єр» на 31.12.2018 відсутній, на 31.12.2017 складав 150 тис. грн.;

- ТОВ «Юнігран -  Сервіс» виконував Підприємству вибухові роботи у 2018 році та у 
2017 рр. на суму 1.480 тис. грн. та 8.027 тис. грн., відповідно. Поточні зобов’язання 
перед контрагентом на 31.12.2018 -  відсутні, на 31.12.2017 складали 350 тис. грн.

- АТ «Малинський каменедробильний завод» здійснював для Підприємства у 2018 році 
бурові роботи на суму 6.666 тис. грн., у 2017 році надавав Компанії послуги ремонту і 
технічного обслуговування обладнання 11 тис. грн.

Угоди купівлі -  продажу з пов’язаними сторонами, договори про виконання робіт 
(надання послуг) із компаніями під спільним контролем здійснювались відповідно до 
укладених договорів, суттєві умови яких тотожні аналогічним контрактам з іншими 
контрагентами. Оплата по господарським операціям із пов’язаними сторонами здійснюється 
грошовими коштами. Підприємство не відображало зменшення корисності дебіторської 
заборгованості стосовно сум заборгованості від пов’язаних сторін. Залишки за розрахунками 
з пов’язаними сторонами на кінець року є незабезпеченими та безпроцентними.

У звітному та попередньому роках Підприємство виступило поручителем перед ПАТ 
«Райффайзен Банк Аваль» із зобов’язанням відповідати солідарно з позичальником -  ТОВ 
«Юнігран» за виконання забезпечених зобов’язань, які випливають з умов Генерального 
договору на здійснення кредитних операцій №01/150/-2/504 від 21.07.2017 та кредитних 
договорів, відповідно до умов Договору поруки №12/150-2/1947 від 29.08.2018:

№, дата кредитного 
договору позичальника - 

ТОВ «Юнігран»

Сума кредиту за 
умовами 

кредитного 
договору

Розмір 
процентів за 

користування 
кредитом

Термін
погашення

кредиту
позичальником

010/150-2/505 від 
21.07.17

45 356 972,06 
гривень 15% 20.07.2022

010/150-2/506 від 
21.07.17

80 000 000 
гривень 15% 20.07.2022

010/150-2/709 від 
20.12.17

27 374 827,07 
гривень 15% 20.07.2022



Рішення про надання згоди про те, що Компанія виступить поручителем за 
зобов’язаннями ТОВ «Юнігран» та згода на укладення договорів поруки, щодо вчинення 
яких є заінтересованість, ухвалені Протоколом загальних зборів акціонерів №24 від
27.04.2018 р.

Крім вищевказаного, інших поручительств не було надано чи отримано у відношенні 
кредиторської або дебіторської заборгованості пов’язаних сторін.

Винагороди посадовим особам Підприємства у звітному році здійснювались виключно 
такі, що пов’язані із відносинами трудового найму та передбачені колективним договором.

Загальна сума компенсації провідному управлінському персоналу, включена у 
адміністративні витрати у наведених звітах про сукупні доходи, становила 1.431,6 тис. грн. 
та 1.113,4 тис грн. за роки, що закінчилися 31 грудня 2018 та 2017, відповідно.

8. ДОХОДИ, ВИТРАТИ, ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Доходи визнаються за умови виконання всіх наведених нижче умов. Підприємство 
визнає дохід внаслідок передачі товарів або послуг клієнтам у сумі, що відображає 
компенсацію, на яку Компанія очікує мати право в обмін на ці товари або послуги. Виручка 
визнається в момент, коли кожне зобов'язання задоволено. Це відбувається, коли покупець 
отримує пряме володіння над товарами або послугами або може отримати від них всі вигоди, 
що залишилися, відповідно до МСФЗ 15 «Виручка по договорах з покупцями».

Доходи Підприємства розкриті у фінансовій звітності включають: 
(у  тисячах гривень)________________________________ _

Найменування показника 2018 рік 2017 рік

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 197.835 145.251

Дохід від операцій купівлі -  продажу іноземної валюти
110 85

Дохід від реалізації інших оборотних активів 923 1.231
Дохід від операційної курсової різниці 297
Дохід від списання кредиторської заборгованості 8.394 12
Дохід від відновлення корисності активів, в т. ч.: 7 13
по запасам (утримання вартості спецодягу) 7 13
Інші операційні доходи 9 4
Фінансові доходи (отримані %) 329 26
Інші доходи (в т.ч. продаж металобрухту, отриманого 
при вибутті основних засобів) 130 98
Разом: 207.737 147.017

Обсяги реалізації продукції та послуг (в т. ч. відшкодування транспортних залізничних тарифів) за 
експортними контрактами (Республіка Білорусь) склали:

(у тисячах гривень)
Показник 2018 рік 2017 рік

Реалізація продукції, товарів та послуг 
експортними контрактами, в тому числі:

за 64.123 46.894

- експорт Республіка Білорусь, в тис. 
(валютний еквівалент - тис. руб. РФ)

грн. 50.303 (116.933 тис. 
руб.)

44.636 (97.261 тис. 
руб.)

- експорт Республіка Білорусь, в тис. 
(валютний еквівалент -  долар США)

грн. 12.474 (456 тис. дол. 
США)

2.258 (86 тис. 
дол. США)



- експорт Республіка Білорусь, в тис. грн. 1.346 (42 тис. Євро) 
(валютний еквівалент -  ЄВРО)

Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів 
або збільшенням зобов'язань. Облік витрат Підприємства здійснюється з дотриманням 
принципу нарахування й відповідності доходів і витрат.

Доходи й витрати відображаються в бухгалтерському обліку й фінансовій звітності в 
момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів. 
Відображення витрат Підприємства та розкриття інформації у фінансовій звітності 
здійснюється по методу класифікації витрат за функціональним призначенням.

Витрати АТ «Коростенський кар’єр» класифіковані у сумах:

(у тисячах гривень)

Найменування показника 2018 рік 2017 рік

Собівартість реалізованої продукції (послуг) 139.749 104.726
Адміністративні витрати 9.604 7.476
Витрати на збут 36.667 19.056
Собівартість реалізованих запасів 737 1.010
Безнадійні та сумнівні борги 1.707 236
Витрати від курсової різниці 381 424
Визнані штрафи (пені, неустойки) - 34
Витрати від знецінення активів - -

Інші операційні витрати 4.829 2.575
Фінансові витрати - -

Витрати пов’язані з вибуттям необоротних активів 100 9
Інші витрати 943 1.389
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2.818 1.269
Разом: 197.535 138.204

Фінансовий результат:

(у тисячах гривень)

Чистий фінансовий результат 2018 рік 2017 рік

Прибуток/(збиток) 10.202 8.813

Підприємством розраховано суму відстроченого податку на прибуток на 31 грудня 
2018 та 2017 рр. за ставкою податку на прибуток, що діяла у 2018, 2017 рр. та затверджена 
для застосування у вказаних роках -  18%.

Складові витрат із податку на прибуток за рік, що закінчився 31 грудня 2018, були 
такими:

поточний податок на прибуток за звітний 2018 рік -  3051 тис. грн.,
відстрочений податок на прибуток, пов’язаний із виникненням і сторнуванням 

тимчасових різниць -  (233) тис. грн. (зменшення відстрочених податкових зобов’язань, дохід 
з податку на прибуток).

Природа тимчасових різниць є такою: основні засоби та нематеріальні активи -  
різниці в принципах капіталізації та амортизації; запаси -  різниці в методах оцінки запасів і 
періодах визнання; виплати працівникам, торгова та інша дебіторська заборгованість, 
резерви, податки до сплати, крім податку на прибуток -  різниці в періодах визнання; інші



оборотні фінансові активи та інші поточні зобов’язання — різниці у принципах оцінки та 
визнання.

Розкриття інформації про витрати на амортизацію, матеріальні витрати та виплати 
працівникам:
(у тисячах гривень) _  __________

Найменування показника 2018 рік 2017 рік

Матеріальні затрати 52.370 47.685
Витрати на оплату праці 25.144 18.508
Відрахування на соціальні заходи 5.297 3.911
Амортизація 6.778 6.572
Інші операційні витрати 104.738 64.221
Разом: 194.327 140.897

9. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

Керівництвом прийнято рішення вважати історичну собівартість основних засобів 
(визначену за результатами оцінки незалежним оцінювачем) на дату першого застосування 
МСФЗ такою, що відповідає справедливій вартості, оскільки більшість основних засобів 
Підприємства вузькоспеціалізовані, та такі, що рідко продаються на відкритому ринку 
України.

Нематеріальні активи

Нематеріальні активи з кінцевими термінами використання, придбані в рамках 
окремих операцій, враховуються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченої 
амортизації і накопиченого збитку від знецінення. Амортизація нараховується рівномірно 
протягом терміну корисного використання нематеріальних активів. Очікувані терміни 
корисного використання і метод нарахування амортизації аналізуються на кінець кожного 
звітного періоду, при цьому всі зміни в оцінках розкриваються у фінансовій звітності без 
перерахування порівняльних показників.

Нематеріальний актив списується при продажу або коли від його майбутнього 
використання або вибуття не очікується економічних вигод. Дохід або збиток від списання 
нематеріального активу, що є різницею між чистими сумами від вибуття і балансовою 
вартістю активу, включається в звіт про сукупні доходи і витрати у момент списання.

У складі нематеріальних активів Підприємства на 31.12.2018, 2017 рр. визнані:
(у тисячах гривень)

Найменування 
нематеріального активу

Дата 
вводу в 
експлу- 
атацію

Строк
експлуа

тації,
років

Первісна
вартість

на 31.12.2018

Накопиче 
ний знос

Балансова
вартість

Порівняльна 
інформація: 
балансова 

вартість на 
31.12.2017

Права користування 
природними ресурсами 12.2012 20 1.148 310 838 899
Права користування 
геологічною 
інформацією (геолого - 
економічна оцінка 
запасів корисних 
копалин) 12.2014 5 945 728 217 431
Разом: X X 2.093 1.038 1.055 1.330

Вибуття нематеріальних активів у 2018, 2017 рр. не відбувалось.



Незавершені капітальні інвестиції -  об’єкти, що знаходяться в процесі незавершеного 
будівництва визнаються Підприємством як окремі елементи основних засобів, але, зважаючи 
на особливості затвердженої форми звіту про фінансовий стан, вартість об’єктів 
незавершеного будівництва у балансі наведено у окремій статті у складі необоротних 
активів.

На 31.12.2018, 31.12.2017 р. вартість незавершеного будівництва (основних засобів не 
готових для використання) складає 2.255 тис. грн. та 2.529 тис. грн., відповідно що включає 
капіталізовані витрати на будівництво та придбання основних засобів.

Капіталізовані витрати представлені: 
(у тисячах гривень)

Найменування показника на
31.12.2018

за 2018 
рік

на
31.12.2017

за 2017 
рік

Капітальне будівництво 999 320 998 1.364
Придбання (виготовлення) 
основних засобів 3.064 1.531 3.531
Придбання (виготовлення) 
інших необоротних 
матеріальних активів

-
-

- 184

Придбання (створення)
нематеріальних активів 1.256 - -

Разом: 2.255 3384 2.529 5.079

У складі статті «капітальне будівництво» обліковуються витрати на створення 
(реконструкцію) дробильно - сортувального цеху (ДСЦ-1) в сумі 999 тис. грн. (з урахуванням 
дооцінки на дату першого застосування МСФЗ).

У складі не введеного в експлуатацію обладнання, що перебуває на етапі доведення до 
стану придатного для експлуатації представлено фонтан -  1.256 тис. грн.

Компанія щороку проводить перевірку наявності індикаторів знецінення балансової 
вартості матеріальних і нематеріальних необоротних активів на кожну звітну дату (за 
зовнішніми і внутрішніми факторами). У разі виявлення будь-яких таких індикаторів 
розраховується відшкодована вартість відповідного активу для визначення розміру збитку 
від знецінення (якщо такий є).

У 2018, 2017 роках Підприємством не виявлено ознак знецінення нематеріальних 
активів та об’єктів основних засобів, включаючи основні засоби на стадії будівництва (не 
готові до експлуатації).

Необоротні активи відображені в Фінансовій звітності за історичною собівартістю, що 
визначена як різниця між первісною вартістю та накопиченим зносом.

Амортизація нарахована прямолінійним методом виходячи зі встановленого строку корисного 
використання об’єктів.
Накопичена амортизація складає 59,6% первісної вартості основних засобів, що перебувають 
в експлуатації Підприємства.

Терміни експлуатації об’єктів основних засобів у 2018, 2017 роках керівництвом не 
переглядались.



(у тисячах гривень)
Будинки, 

споруди та 
передавальні 

пристрої

Машини та 
обладнання

Транспортні
засоби

Інші
основні
засоби

Всього

Первісна вартість на 
01.01.2018 23.431 46.215 4.283 7.270 81.199

Придбано (надходження) 
основних засобів 320 2.683 173 337 3.513

Дооцінка вартості - - - - -

Уцінка вартості (-) • (-) (-) (-) (-)
Вибуло (34) (432) (232) (81) (779)

Первісна вартість на 
31.12.2018 23.717 48.466 4.224 7.526 83.933

Накопичена амортизація на 
01.01.2018 (8.142) (27.953) (2.460) (5.615) (44.170)

Амортизаційні нарахування за 
звітний період (818) (4.253) (539) (893) (6.503)

Вибуло (знос) (16) (362) (219) (81) (678)

Накопичена амортизація на 
31.12.2018 (8.944) (31.844) (2.780) (6.427) (49.995)

Балансова вартість станом 
на кінець звітного періоду 14.773' 16.622 1.444 1.099 33.938

У 2018, 2017 році вибули зношені об’єкти основних засобів, подальше використання яких 
не доцільне, які визнані Підприємством такими, що більше не придатні до використання.

Металобрухт, отриманий при розбиранні і демонтажі основних засобів, що ліквідовані, 
оприбуткований з визнанням іншого доходу і зарахуванням на рахунки обліку матеріальних 
запасів.

Станом на 31 грудня 2018 і 2017 року основні засоби, класифіковані як призначені для 
продажу відсутні.

Представлені у фінансовій звітності основні засоби належать Підприємству на праві 
власності. Передані в заставу об’єкти, необоротних активів або обтяжені - відсутні

Порівняльна інформація про рух основних засобів за рік, який закінчився 31 грудня 2017 
року.



(у тисячах гривень)
Будинки, 

споруди та 
передавальні 

пристрої

Машини та 
обладнання

Транспортні
засоби

Інші
основні
засоби

Всього

Первісна вартість на 
01.01.2017 22.067 44.834 3.389 7.213 77.503
Придбано (надходження) 
основних засобів 1.364 2.155 1.188 818 5.525
Дооцінка вартості - - - - -
Уцінка вартості (-) (-) (-) (-) (-)
Вибуло (-) (774) (294) (761) (1.829)
Первісна вартість на 
31.12.2017 23.431 46.215 4.283 7.270 81.199
Накопичена амортизація на 
01.01.2017 (7.408) (24.638) (2.429) (4.979) (39.454)

Амортизаційні нарахування за 
звітний період (734) (3.855) (316) (1.397) (6.302)

Вибуло (знос) (') (540) (285) (761) (1.586)

Накопичена амортизація на 
31.12.2017 (8.142) (27.953) (2.460) (5.615) (44.170)

Балансова вартість станом 
на кінець звітного періоду 15.289 18.262 1.823 1.655 37.029

АТ «Коростенський кар’єр» відповідно до Договору оренди № 2015К1 від 30.12.2015 
отримало в операційну оренду від ТОВ «Юнігран» технологічні транспортні засоби 
(самоскиди БелАЗ). Вартість орендованих основних засобів на 31.12.2018 року та на
31.12.2017 складає 3.877 тис. грн. та 3.877 тис. грн., відповідно. Розмір орендної плати 23 
тис. грн. (з ПДВ) на місяць.

У строкове платне користування від ТОВ «Юнігран» по Договору оренди № 2015К2 
від 30.12.2015 Підприємству передано основні засоби (дробарне обладнання, екскаватори, 
навантажувачі кар’єрні, гідравлічний молот).

Вартість орендованих основних засобів на 31.12.2018 та 31.12.2017 складає 11.552 
тис. грн. та 11.552 тис. грн. Розмір орендної плати 41,5 тис. грн. (з ПДВ) на місяць.

Від ТОВ «Юнігран» по Договору оренди № 2017К1 від 30.12.2017 року Компаньїя 
отримала в оренду Комплекс для промивання відсівів дроблення. Вартість орендованого 
основного засобу становить 10.398 тис. грн. Розмір орендної плати 60,0 тис. грн. (з ПДВ) на 
місяць.

В 2018 та 2017 рр. Компанія передавала в оренду ФОП Жмаченко Н.П. нерухоме 
майно -  нежитлове приміщення їдальні 213 кв. м., орендний платіж 2.134 грн./міс. 
Інвестиційна нерухомість не визнавалась, у зв’язку з не відповідністю операції визначеним в 
обліковій політиці критеріям визнання (не суттєвість площі, переданої у строкове, платне 
користування та доходу від оренди, для фінансової звітності Компанії).



Запаси

Складові запасів Підприємства були такими: 
(у тисячах гривень)__________ _____________

На 31 грудня 
2018 року

На 31 грудня 
2017 року

Сировина і матеріали 1.425 1.051
Паливо 539 586
Запасні частини 1.573 1.089
Малоцінні та швидкозношувані предмети 360 121
Незавершене виробництво 354 404
Г отова продукція 9.328 7.334
Товари 308 520
Разом: 13.887 11.105

Запаси оцінені за собівартістю, що є найменшою оцінкою у порівнянні до оцінки за 
чистою вартістю реалізації. Уцінка запасів у 2018, 2017 рр. не здійснювалась. Залежалі, не 
ліквідні запаси Підприємством не ідентифіковані. При відпуску запасів у виробництво, при 
продажі, іншому вибутті, оцінка їх здійснюється за методом середньозваженої собівартості.

Торгова та інша дебіторська заборгованість

Станом на звітну дату справедлива вартість дебіторської заборгованості Підприємства 
відповідає її балансовій вартості. Резерви знецінення нараховуються на індивідуальній 
основі, Підприємство не забезпечує дебіторську заборгованість заставою.

Торгова та інша дебіторська заборгованість за вирахуванням резерву під зменшення 
корисності на 31.12.2018 представлена:

Довідково у  таблиці наведено узгодження змін у  резервах, 
(у тисячах гривень)_______  ________________________

Торгова
дебіторська

заборгованість

Дебіторська 
заборгованість за 

виданими 
авансами

Дебітор
ська за 

розрах. з 
бюджетом

Інша
дебіторська

заборгованість
Усього

Балансова вартість 
на 01.01.2018 3.867 2.570 662 305 7.404
Резерв сумнівних 
боргів на 01.01.2018 262 2 264
Нараховано резерву 
за рік 1.686 21 1.707
Використано у  2018 
році (263) (1) (264)
Сторновано попередньо 
визнані, не використані 
суми зменшення 
корисності
Резерв сумнівних 
боргів на 31.12.18 1.685 22 1.707
Балансова вартість 
на 31.12.2018 6.330 654 514 362 7.860

Резерви знецінення (резерв під кредитні збитки) нараховані шляхом проведення 
тестування дебіторської заборгованості для оцінки кредитних збитків, очікуваних протягом 
12 місячного періоду.



Для оцінки кредитних збитків використана матриця за методом класифікації 
дебіторської заборгованості із застосуванням коефіцієнта знецінення за строками 
непогашення.

Нижче наведено порівняльну інформацію на початок та на кінець 2017 року стосовно 
дебіторської заборгованості та узгодження змін у резервах.

т да ^
Торгова

дебіторська
заборгованість

Дебіторська 
заборгованість за 

виданими 
авансами

Дебітор
ська за 

розрах. з 
бюджетом

Інша
дебіторська

заборгованість
Усього

Балансова вартість 
на 01.01.2017 1.791 84 2.285 221 4.381
Резерв сумнівних 
боргів на 01.01.2017 32 12 44
Нараховано резерву 
за рік 235 . 1 236
Використано у  2017 
році (5) (U) (16)
Сторновано попередньо 
визнані, не використані 
суми зменшення 
корисності
Резерв сумнівних 
боргів на 31.12.17 262 2 264
Балансова вартість 
на 31.12.2017 3.867 2.570 662 305 7.404

У складі торгової дебіторської заборгованості обліковується поточна заборгованість 
нерезидентів (республіка Білорусь) за поставлену Компанією щебеневу продукцію:_________

Контрагент-нерезидент
На 31 грудня 

2018 року
На 31 грудня 

201 року

ООО «Интербизнестрейд»
172 тис грн. (еквівалент 

431 тис. рос. рублів)

ООО «БелНерудТрейд»
163 тис грн. (еквівалент 

410 тис. рос. рублів)

ОДО «Промстройбетон»
310 тис грн. (еквівалент 

778 тис. рос. рублів)

ООО «Бизнес-Альянс»
407 тис грн. (еквівалент 

880 тис. рос. рублів)

ООО «МалиГрупп»
141 тис грн. (еквівалент 

287 тис. рос. рублів)

ООО «РДС-центр»
0,2 тис грн. (еквівалент 

7 доларів США)
111 тис грн. (еквівалент 
4,3 тис. доларів США)

ООО «Скофур»
175 тис грн. (еквівалент 

365 тис. рос. рублів)

ООО «Эксим -  Партнер»
239 тис грн. (еквівалент 

503 тис. рос. рублів)

ИООО «Дана Астра»
750 тис грн. (еквівалент 
27 тис. доларів США)

ПЧУП «Визувий»

684 тис. грн. 
(еквівалент 25 тис. дол. 

США)

Інші 0,1 тис. грн.
71 тис. грн. (еквівалент 

130 тис. рос. рублів)
Разом: 2.079,3 тис. грн. 1.144 тис. грн.



У 2018, 2017 роках терміни погашення дебіторської заборгованості нерезидентами не 
порушувались.

Заборгованість по розрахункам з бюджетом на 31.12.2018, 31.12.2017 -  514 тис. грн. 
та 662 тис. грн., відповідно, представлена передплатою з ПДВ. Вказана сума ПДВ не 
декларувалась Підприємством як така, що підлягає бюджетному відшкодуванню, а 
відображена в деклараціях з податку на додану вартість як сума від'ємного значення, що 
зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, 
тобто в рахунок погашення майбутніх податкових зобов’язань.

У 2018, 2017 році відновлення сум резерву дебіторської заборгованості у складі доходів не 
відбувалось.

На 31 грудня 2018 року і 31 грудня 2017 року торгова та інша дебіторська 
заборгованість є безпроцентною та погашається в ході звичайної господарської діяльності 
Підприємства.

Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти та їх еквіваленти не прострочені, не знецінені та включали:
(у тисячах гривень)

На 31 грудня На 31 грудня
2018 року 2017 року

Грошові кошти в банку 6.842 3610
Готівка в касі 1 7
Разом: 6.843 3617

Грошові кошти, користування якими обмежене у Компанії відсутні. Поточні рахунки 
та, відповідно, залишки коштів, у банківських установах, в яких НБУ введено тимчасову 
адміністрацію та/або у банках на ліквідації - відсутні.

11. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Власний капітал Підприємства складається зі статутного капіталу (акціонерний 
капітал), додаткового капіталу, нерозподіленого прибутку.

Акціонерний (зареєстрований) капітал

На 31 грудня 2018 р. та 31 грудня 2017 р. затверджений (заявлений) і сплачений 
зареєстрований (статутний) капітал становить 799.320,00 (сімсот дев’яносто дев’ять тисяч 
триста двадцять) гривень, який поділений на 3.197.280 штук простих іменних акцій 
номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Засновником товариства є Держава в особі 
Регіонального відділення Фонду Державного майна України по Житомирській області.

Станом на 31.12.2018 року відповідно до зведеного облікового реєстру акціонерами 
Підприємства є:

- 240 фізичних осіб, які володіють 622.477 шт. акцій, що складає 19,47% статутного
капіталу, фізичні особи, які володіють більше 10% статутного капіталу Підприємства 
відсутні;

- 4 юридичні особи, яким належить 2.574.803 шт. акцій -  80,53% статутного капіталу, в 
тому числі 2 акціонери, що володіють більше 10% акцій Товариства: - нерезидент 
І.Ес. Майнінг Компані Лімітед (Кіпр) -  належна кількість акцій - 1.972.201 шт. - 
61,6837%; та ТОВ «Юнігран» (Україна) -  належна кількість акцій -  597.709 шт. - 
18,69%.

Додаткова емісія акцій Підприємством не здійснювалась.



Інший додатковий капітал на 31.12.2018, 31.12.2017 складає 3.018 тис. грн., сформований 
в результаті відображення переоцінки (дооцінки) основних засобів, проведених у попередніх 
періодах при першому застосування МСФЗ.

Дивіденди по результатам 2017 та 2016 року в 2018 та 2017, відповідно, не 
оголошувались.

Резервний капітал на 31.12.2017 відсутній.

Нерозподілений прибуток на 31.12.2018 та 31.12.2017 року складає 18.630 тис. грн. та 8.428 
тис. грн., відповідно.

12. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Підприємство не хеджує свої зобов’язання в іноземній валюті та ризики зміни 
відсоткової ставки. Станом на звітну дату справедлива вартість зобов’язань відповідає їх 
балансовій вартості.

Довгострокові зобов’язання

У складі довгострокових зобов’язань Підприємства відображено:
(у тисячах гриве
   ----- На 31 грудня 

2018 року
На 31 грудня 

2017 року
Відстрочений податок на прибуток 1.195 1.427

Оцінка відстрочених податкових зобов'язань (ВПЗ) відображає податкові наслідки 
намірів Підприємства на звітну дату у відношенні способів відшкодування або погашення 
балансової вартості активів та зобов'язань.

Сума зменшення відстрочених податкових зобов’язань за 2018 рік, 2017 рік склала 
232 тис. грн. та 225 тис. грн., відповідно, вказані зменшення ВПЗ є складовою суми податку 
на прибуток, що вказана у Звіті про фінансові результати.

Згідно п.п. 134.1.1 ст.134 ПКУ «Об'єкт оподаткування», Підприємство у 23018, 2017 
роках відноситься до платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за 
вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за 
останній річний звітний (податковий) період перевищує двадцять мільйонів гривень, тому 
об'єкт оподаткування визначається з коригуванням фінансового результату до оподаткування 
на усі різниці, передбачені нормами ПКУ. Підприємство внесло відповідні положення до 
власної облікової політики та до складу статей тимчасових/постійних різниць у відповідності 
до вимог податкового законодавства.

Відстрочені податкові активи та зобов'язання визнаються з урахуванням імовірності 
наявності в майбутньому оподаткованого прибутку, за рахунок якого можуть бути 
використані тимчасові різниці, що підлягають оподаткуванню. Тому балансова вартість 
відстрочених податкових активів та зобов’язань була переглянута у відповідності до 
внесених змін до податкового законодавства.

Забезпечення
З метою виконання положень облікової політики та вимог МСФЗ, Підприємством 

визнано резерви, у відповідності до критеріїв визнання, що передбачені МСФЗ 37: наявність 
поточного юридичного (фактичного) зобов’язання по передачі економічних вигід, що 
виникло в результаті минулих подій, ймовірність того, що погашення зобов’язань призведе 
до зменшення ресурсів (економічних вигід), суми резервів можливо надійно оцінити. Та 
відповідно до норм МСФЗ 19 «Винагороди робітникам» (у новій редакції).



Забезпечення визнані, так як в результаті певних подій в минулому Підприємство має 
юридичні зобов’язання, для врегулювання яких з великим ступенем імовірності буде 
потрібний відтік ресурсів, які втілюють у собі майбутні економічні вигоди, і суму 
зобов’язання можна достовірно оцінити. Забезпечення оцінюються за поточною вартістю, 
виходячи з найкращої оцінки керівництвом витрат, необхідних для врегулювання поточних 
зобов’язань на кінець звітного періоду.

Розподіл за статтями резервів, що відображені у фінансовій звітності у складі 
зобов’язань та забезпечень Компанії представлений:

(у тисячах гривень)

На 31.12.2018 На 31.12.2017 Примітка

Забезпечення на виплату 
відпусток працівникам 4.324 2.586

у фінансовій звітності у 
складі поточних 

забезпечень
Забезпечення наступних 
витрат на додаткове пенсійне 
забезпечення

1.329 1.356
у фінансовій звітності у 
складі довгострокових 
пенсійних забезпечень

Забезпечення наступних 
витрат на відновлення 
промислової зони 
(рекультивація земель)

480 449
у фінансовій звітності у 
складі довгострокових 

забезпечень

Разом: 6.133 4.391 X

Зобов’язання Підприємства щодо оплат відпусток працівникам, які не були 
використані в поточному періоді, визнаються під час надання працівниками послуг, які 
збільшують їхні права на майбутні компенсації за відпустки. У 2018 році та 2017 році 
використана частина забезпечень на виплату відпусток складає 1.882 тис. грн. та 1.514 тис. 
грн., відповідно витрати на формування (створення) резерву у році, що закінчився 31.12.2018 
-  3.620 тис. грн., у році, що закінчився 31.12.2017 -  2.520 тис. грн.

Суми, визнані в якості резерву, є найкращою оцінкою компенсації, необхідної для 
врегулювання поточного зобов'язання на звітну дату, беручи до уваги всі ризики і 
невизначеності, супутні даним зобов'язанням. У тих випадках, коли резерв оцінюється з 
використанням потоків грошових коштів, за допомогою яких передбачається погасити 
поточні зобов'язання, його балансова вартість являє собою поточну вартість даних грошових 
потоків.

З метою рівномірного розподілу витрат на рекультивацію земель, використаних для 
видобутку граніту Компанією створено резерв для забезпечення відновлення земельних 
ділянок (резерв на горнотехнічну рекультивацію кар’єру). Суму забезпечення відновлення 
порушених земель після промислової розробки кар’єру з добування будівельного каменю на 
Коростенському родовищі нараховано виходячи із оціночної вартості витрат на 
рекультивацію, фактичних обсягів добутку граніту та балансових запасів корисних копалин, 
затверджених ДКЗ.

Для дисконтування довгострокових забезпечень підприємство використовувало 
ефективну ставку відсотка 10%. Станом на 31.12.2018 року ставка дисконтування не 
змінювалась. При визначенні процентної ставки підприємство користувалось інформацією, 
наведеною в офіційних виданнях НБУ. При визначенні ставки враховувалось те, що 
підприємство має низький кредитний ризик, тобто ризик того, що підприємство не виконає 
свої зобов’язання за конкретним зобов’язанням.



Поточні зобов’язання
Торгова та інша кредиторська заборгованість Підприємства включає:

(у тисячах гривень)
На 31 грудня 

2018 року
На 31 грудня 

2017 року
Короткострокові кредити банків - -

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги 28.065 27.795

з одержаних авансів, в т.ч.: 5.150 14.799
аванси нерезидентів: в т. ч. ТОВ «Атенор» 8.394 тис. 
грн., сума деномінована в рублях РФ на 31.12.2017 -  
33460 тис. руб РФ. У 2018 році аванс отриманий від 
нерезидента списано у  звязку із закінченням термінів 
позовної давності. 8.394 тис. грн. враховано у  складі 
операційних доходів Компанії. 341 8.399
аванси- резидентів 4.809 6.400
з бюджетом, в т. ч: 2.325 2.286
податок з доходів фізичних осіб 247 176
плата за користування надрами 721 1.306
податок на прибуток 1.216 687
екологічний податок 47 45
інші податки 94 72
зі страхування 243 175
з оплати праці 1.065 793
інші поточні зобов’язання 80 233
Разом: 36.928 46.081

У 2018, 2017 році Підприємство не укладало угод про отримання банківських 
кредитів та/або овердрафтів.

Прострочена кредиторська заборгованість перед бюджетом та по соціальному 
страхуванню у Компанії відсутня. Заборгованість з оплати праці, пов’язана з несвоєчасною 
виплатою - відсутня, залишок за розрахунками з оплати праці, представлений у фінансовій 
звітності на 31.12.2018, 31.12.2017 - поточна заборгованість за другу половину грудня 2018 
року та 2017 року, відповідно.

Заробітна плата працівникам виплачувалась своєчасно та в повному обсязі, трудові 
відносини оформлені та здійснювались в межах норм, передбачених КЗпП.

13. ІНФОРМАЦІЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ

Відповідно до МСФЗ (IFRS) 8 Підприємство вважає операційним сегментом -  
компонент компанії, по якому в результаті господарської діяльності, наявні доходи та 
витрати, операційні результати якого регулярно аналізуються керівництвом та щодо якого 
наявна окрема фінансова інформація.

Підприємством визначено два операційних звітних сегменти: операційна діяльність 
AT «Коростенський кар’єр» в межах України та експортні операції. Розкриття інформації 
про доходи, витрати, активи і зобов'язання сегментів здійснюється в розрізі збуту продукції 
Товариства в Україні та на експорт.



(у тисячах гривень)
Україна Експорт Разом

2018 2017 2018 2017 2018 2017
Реалізація продукції (послуг)

133.712 98.357 64.123 46.894 197.835 145.251
Собівартість реалізованої 
продукції 88.740 68.156 51.006 36.570 139.746 104.726
Валовий прибуток 44.972 30.201 13.117 10.324 58.089 40.525
Витрати на збут 27.499 . 14.787 9.168 4.269 36.667 19.056
Торгова дебіторська 
заборгованість 4.251 2.724 2.079 1.143 6.330 3.867
Аванси одержані 4.809 6.400 341 8.399 5.150 14.799

До сегментних доходів відносяться доходи від реалізації продукції, до сегментних 
витрат —  собівартість реалізованої продукції та витрати на збут.

Сегментні активи включають дебіторську заборгованість за поставлену продукцію. 
Сегментні зобов'язання включають аванси, одержані від покупців продукції. Інші активи, 
зобов'язання, доходи і витрати, а також податок на прибуток контролюються Товариством в 
цілому.

14. УМОВНІ ТА КОНТРАКТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Питання, пов’язані з охороною довкілля.
Система заходів із дотримання природоохоронного законодавства в Україні 

знаходиться на етапі розвитку, і позиція органів влади щодо його виконання постійно 
переглядається. У випадку виникнення зобов’язань, вони визнаються у фінансовій звітності у 
тому періоді, в якому вони виникли. Потенційні зобов’язання, які можуть виникнути 
внаслідок зміни чинних норм та законодавства, а також судових процесів, не піддаються 
оцінці, проте можуть мати суттєвий вплив. За поточних правил, які забезпечують 
дотримання вимог чинного законодавства, керівництво вважає, що суттєвих зобов'язань 
внаслідок забруднення навколишнього середовища не існує.

Операційне середовище
Підприємство здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та 

нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні часто змінюватися. 
Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються 
українським Урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу 
Підприємства. Національна валюта - українська гривня знецінилася у порівнянні з 
основними світовими валютами. Майбутнє спрямування економічної політики з боку 
українського Уряду може мати вилив на реалізацію активів Підприємства, а також на 
здатність Підприємства сплачувати зобов’язання згідно зі строками погашення. Керівництво 
Підприємства провело найкращу оцінку щодо можливості повернення та класифікації 
визнаних активів, а також повноти визнаних зобов’язань.

Керівництво вважає, що воно вживає всіх необхідних заходів для забезпечення 
стійкості бізнесу Компанії в нинішніх умовах. Однак, несподівані погіршення в економіці 
можуть негативно впливати на результати діяльності Товариства і фінансове становище. 
Ефект такого потенційно негативного впливу наразі, неможливо достовірно оцінений.

Оподаткування
В Україні загальнодержавне податкове та митне законодавство постійно змінюється, 

трапляються випадки його непослідовного застосування, тлумачення та виконання.
Недотримання вимог українських законів та норм може призвести до серйозних 

штрафів та нарахування значної пені. У результаті майбутніх податкових перевірок можуть



бути виявлені додаткові зобов’язання, які не відповідатимуть податковій звітності 
Підприємства. Такими зобов’язаннями можуть бути податки, а також штрафи та пеня, 
розміри яких можуть бути суттєвими. Митна та податкова служби мають право переглядати 
податкові зобов'язання за три календарні роки, що передували року перевірки. За певних 
обставин, по окремим операціям та податковим позиціям, перевірки можуть покривати 
довші періоди.

Керівництво Компанії вважає, що в році, який закінчився 31 грудня 2018, 
Підприємство належно виконало законодавчі та нормативні вимоги і його інтерпретація 
відповідного законодавства є доцільною, та ймовірно, що податкові, валютні та митні позиції 
Підприємства можуть бути затверджені.

У цій фінансовій звітності не було створено резервів на покриття потенційних 
штрафів, пов’язаних з оподаткуванням.

Протягом 2018 року до Підприємства не застосовувалось жодних штрафних 
(фінансових) санкцій.

У 2017 році, за результатами проведеної ГУ ДФС у Житомирській області 
документальної планової виїзної перевірки податкового, валютного та іншого законодавства 
за період з 01.01.2014 по 31.12.2016 р. до Компанії було застосовано штрафні та фінансові 
санкції, що сплачені в загальній сумі 34 тис. грн.

Юридичні питання
Під час звичайної господарської діяльності до Підприємства можуть висуватись певні 

позови та претензії, Компанія може виступати позивачем/відповідачем у судових спорах. 
Керівництво вважає, що максимальна відповідальність по зобов'язаннях, у разі, якщо вони 
виникнуть як наслідок таких позовів або претензій, не буде мати суттєвого негативного 
впливу на фінансовий стан або результати майбутніх операцій підприємства.

У 2018 році Компанія була стороною судових справ із ГУ ДФС у Житомирській області по 
справі №806/2980/18 про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення - 
рішення №0007231404 від 30.03.2018 року про застосування до Підприємства штрафних 
(фінансових) санкцій у сумі 344100 грн. Оскаржуване податкове повідомлення -  рішення 
винесене головним управлінням Державної фіскальної служби у Житомирській області за 
результатами здійсненої позапланової невиїзної перевірки з питань не подання в 
установлений законом строк звіту про контрольовані операції за 2013 звітний рік. 
Житомирським окружним адміністративним судом 04.09.2018 було винесено рішення на 
користь податкового органу.

Страхування
Витрати підприємства на страхування незначні і включають у себе в основному 

обов’язкові види страхування, передбачені законодавством України. На даний час 
страхування загальної відповідальності в Україні не поширене.

15. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ, ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Товариству властиві кредитний ризик, ризик ліквідності і ринковий ризик.
Загальна програма управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності та 
неефективності фінансового ринку України, і спрямована на зменшення його потенційного 
негативного впливу на фінансовий стан Підприємства. Вище керівництво контролює процес 
управління цими ризиками, а діяльність АТ «Коростенський кар’єр», пов'язана з 
фінансовими ризиками, здійснюється згідно з відповідною політикою та процедурами.

Підходи до управління кожним із цих ризиків представлені нижче.

Ринковий ризик —  це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових 
потоків за фінансовим інструментом коливатиметься внаслідок змін ринкових цін. Ринкові



ціни містять у собі три типи ризику: ризик зміни процентної ставки, валютний ризик та інші 
цінові ризики. Підприємству не притаманний суттєвий ризик зміни процентної ставки, 
оскільки, якщо Компанія і скористається позиковими коштами, то за фіксованими ставками. 
Підприємству не притаманні також інші цінові ризики.

Валютний ризик —  це ризик того, що вартість фінансового інструменту 
коливатиметься внаслідок змін валютних курсів. Ризик, пов'язаний зі змінами валютних 
курсів, стосується насамперед операційної діяльності Товариства (коли торгова кредиторська 
і дебіторська заборгованість деноміновані в іноземних валютах) і фінансової діяльності 
(коли процентні позики Підприємства деноміновані в іноземних валютах).

Ризик ліквідності Підприємство здійснює аналіз строків погашення активів і 
зобов'язань і планує свою ліквідність залежно від очікуваних строків погашення відповідних 
фінансових інструментів. Потреби Товариства в коротко-і довгостроковій ліквідності 
здебільшого забезпечуються за рахунок грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик —  це ризик того, що контрагент не виконає своїх зобов'язань за 
фінансовими інструментами або за контрактом, що може призвести до фінансових збитків. 
Підприємству властивий кредитний ризик від операційної діяльності (насамперед, за 
торговельною дебіторською заборгованістю) і від фінансової діяльності, включаючи операції 
з іноземною валютою та інші фінансові інструменти. Фінансові інструменти, які потенційно 
можуть призвести до істотної концентрації кредитного ризику Підприємства, складаються в 
основному із коштів у банку, торгової та іншої дебіторської заборгованості.

Товариство управляє своїм капіталом для забезпечення безперервної діяльності 
підприємства в майбутньому і одночасної максимізації прибутку акціонерів за рахунок 
оптимізації співвідношення позикових і власних коштів. Керівництво Підприємства 
регулярно переглядає структуру капіталу.

16. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ

Після звітної дати відбулись події, що не є коригуючими подіями, але інформація про які 
підлягає розкриттю.
Оскільки по справі №806/2980/18 постановою Сьомого апеляційного адміністративного суду 
від 10.01.2019 р., прийнято рішення не на користь Компанії, АТ «Коростенський кар’єр»
17.01.2019 року сплатило штрафні (фінансові) санкції, які були предметом судового 
оскарження, у сумі 344100 грн., які були предметом позову у справі.

17. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Ця фінансова звітність за рік, що закінчився 31.12.2018, була затверджена до надання 
Зборам акціонерів виконавчим органом - Компанії 17 квітня 2019 року.

В.

Примітки на 39 (тридцяти дев ’яти) аркушах є невід ’ємною частиною повного комплекту фінансової 
звітності АТ «Коростенський кар ’єр» за рік, що закінчився 31.12.2018.

Директор 

Г оловний


