
Титульний аркуш

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АНДРУШIВСЬКЕ"

Річна інформація емітента цінних паперів

1. Повне найменування емітента

Голова правлiння Ануфрiєв Микола Володимирович

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
 достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії.

(дата)

25.04.2014
М.П.

  за                   рік2013

І. Загальні відомості

2. Організаційно-правова форма

3. Код за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

5. Міжміський код, телефон та факс

00385738
Радгоспна, 11, М.АНДРУШIВКА, 
Андрушiвський, Житомирська область, 13400, 
Україна

(04136) 5-66-43, 5-66-43

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії

(дата)

2. Річна інформація 
опублікована у

(дата)(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

Акціонерне товариство

3. Річна інформація 
розміщена на власній
 сторінці

в мережі 
Інтернет

andrushivske.emitents.net.ua

(адреса сторінки)

(дата)

6. Електронна поштова адреса не має
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Зміст

X1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

5. Інформація про рейтингове агентство
X6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 

(розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:

X1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
X2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
X8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
X9. Інформація про загальні збори акціонерів

10. Інформація про дивіденди
X11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:
X1) інформація про випуски акцій емітента

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

5)  інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
X13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
X1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
X2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
X3) інформація про зобов’язання емітента

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 
виникала протягом звітного періоду

X17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 
зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після
 змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного 
періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні 
активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

4) інформація про похідні цінні папери

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
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33. Примітки:  1. ґ) відсутня діяльність, що підлягає ліцензуванню чи спеціальних дозволів. 1.е) 
не було, рейтингова оцiнка товариства не проводилась.  1.є) не заповнюють-акцiонернi 
товариства. 3. відсутня учать в створенні юридичних осіб 4. посада корпоративного секретаря не 
передбачена 7. рiшення про виплату дивiдендiв за пiдсумками фiнансово-господарської 
дiяльностi товариства за 2013 рiк не приймалось i дивiденди у звiтному роцi не виплачувались 
9.б) не було, товариство облiгацiй не випускало.  9.в) не було, iншi цiннi папери товариством не 
випускались.  9.г) не було, похідні цiннi папери товариством не випускались.  9.ґ) не було, власнi 
акцiї товаристом не викупались.  11.г,ґ) не є переробним підприємством та обсяг виручки менше 
5 млн.грн. 12. не було, випуск боргових цiнних паперiв товариство не проводило.  13. особлива 
інформація відсутня 15. - 24 не було, товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних 
сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН та цiльових облiгацiй. 25. не було, товариство не складало рiчної 
фiнансової звiтностi вiдповiдно до П(с)БО.  29. не було, товариство не випускало цiльових 
облiгацiй, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН

30. Річна фінансова звітність
X31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва)

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
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ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АНДРУШIВСЬКЕ"
ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку),
 який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті
2) МФО банку

4) найменування банку (філії, відділення банку),
 який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті

5) МФО банку

Житомирська обласна дирекція Публічного 
акціонерного товариства "Райффайзен Банк 
Аваль"
311528

д/н

д/н

3) поточний рахунок

6) поточний рахунок

260062173

не має

01.11

47.11

16.10

Код за КВЕДНайменування виду діяльності

[2010]Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння 
олійних культур

[2010]Лісопильне та стругальне виробництво

[2010]Роздрібна торгівля в неспеціалізованихмагазинах переважно продуктами 
харчування, напоями та тютюновими виробами

4. Територія (область) Житомирська

00385738

20.12.1995

260000,00

2. Серія і номер свідоцтва про державну 
реєстрацію юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації

5. Статутний капітал (грн)

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

06. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 
належать державі

07. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного 
капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного 
товариства та/або холдингової компанії

   128. Середня кількість працівників (осіб)

10. Органи управління підприємства:   підприємствоє акционерним товариством
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Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника

Код за 
ЄДРПОУ 
засновника 

та/або 
учасника

Місцезнаходження Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 
учаснику (від 

загальної кількості)

ІV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 
(розміру часток, паїв)

Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по 
Житомирській області

13578893 1-го Травня, 20, місто Житомир, 
Корольовський, Житомирська область, 
10014, Україна

0,00000000000

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, 
який видав паспорт

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 
учаснику (від 

загальної кількості)

фізичні особи не є засновниками д/н, д/н, 01.01.1900, д/н 0,00000000000

0,00000000000Усього:
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1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
V. Інформація про посадових осіб емітента

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: 

9) опис:  Наглядова рада є органом управління Товариства, яка представляє інтереси акціонерів в 
перерві між проведенням Загальних зборів та здійснює контроль і регулює діяльність Правління. 
Члени Наглядової ради АТ несуть персональну відповідальність за виконання рішень Загальних 
зборів акціонерів, якщо вони не суперечать чинному законодавству та Статуту АТ. Члени 
Наглядової ради АТ у випадку невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків несуть 
дисциплінарну, адміністративну або іншу відповідальність згідно з чинним законодавством 
України. Члени Наглядової ради АТ несуть майнову відповідальність за шкоду, заподіяну АТ 
порушенням покладених на них обов’язків згідно чинного законодавства. Член Наглядової ради з
 метою підготовки питань на засідання Наглядової ради має право звернутись до посадових осіб 
АТ з відповідним запитом, а останні зобов’язані надати необхідну інформацію. Голова Правління
 АТ зобов’язаний сприяти одержанню об’єктивних та повних відповідей на такі запити. 
Винагороду не отримує. Не має судимостей. Змiни у персональному складi на протязi  року не 
вiдбувались.  Усков Iгор Миколайович є уповноваженою особою акцiонера АТЗТ "Iнвестицiйний 
фонд"Київська Русь-МДС"

АТЗТ "Iнвестицiйний фонд"Київська Русь-
МДС", упов. особа акцiонера -Усков Iгор 
Миколайович

21075315

голова Наглядової ради

юридична особа

1) посада

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж керівної роботи (років)**

20.04.2012 три роки8) дата обрання та термін, на який 
обрано
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1975

12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: фермерське господарство 
"Факт", керівник

9) опис:  До компетенції Правління відносяться усі питання діяльності Товариства, в тому числі 
розпорядження майном Товариства з урахуванням положень Статуту, окрім тих, що згідно з 
чинним законодавством, цим Статутом або рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства 
віднесені до компетенції іншого органу Товариства. Наглядова рада Товариства може прийняти 
рішення про передачу частини належних їй повноважень до компетенції Правління, за винятком 
тих питань, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради. Винагороду не отримує. Не 
має судимостей. Змiни у персональному складi на протязi  року не вiдбувались. Не обіймає посад 
на інших підприємствах. Стаж - 12 років. Попередні посади - фермерське господарство "Факт", 
керівник

вища

Ануфрiєв Микола Володимирович

ВМ, 159525, 19.06.1996, Брусилівським РВ УМВС України в 
Житомирській області

Голова Правління

фізична особа

1) посада

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж керівної роботи (років)**

20.04.2012 три роки8) дата обрання та термін, на який 
обрано

1964

9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: тракторист "Андрушiвський 
бурякорадгосп"

9) опис:  До компетенції Правління відносяться усі питання діяльності Товариства, в тому числі 
розпорядження майном Товариства з урахуванням положень Статуту, окрім тих, що згідно з 

середня

Котубей Юрiй Юрiйович

ВМ, 852785, 12.02.2000, Андрушівським РВ УМВС України в
 Житомирській області

Член Правління

фізична особа

1) посада

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж керівної роботи (років)**

20.04.2012 три роки8) дата обрання та термін, на який 
обрано
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чинним законодавством, цим Статутом або рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства 
віднесені до компетенції іншого органу Товариства. Наглядова рада Товариства може прийняти 
рішення про передачу частини належних їй повноважень до компетенції Правління, за винятком 
тих питань, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради. Винагороду не отримує. Не 
має судимостей. Змiни у персональному складi на протязi  року не вiдбувались. Не обіймає посад 
на інших підприємствах. Стаж - 9 років. Попередні посади - тракторист "Андрушiвський 
бурякорадгосп".

1969

19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ВАТ "Андрушiвське", голова 
Ревізійної комісії

9) опис:  До компетенції Правління відносяться усі питання діяльності Товариства, в тому числі 
розпорядження майном Товариства з урахуванням положень Статуту, окрім тих, що згідно з 
чинним законодавством, цим Статутом або рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства 
віднесені до компетенції іншого органу Товариства. Наглядова рада Товариства може прийняти 
рішення про передачу частини належних їй повноважень до компетенції Правління, за винятком 
тих питань, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради. Винагороду не отримує. Не 
має судимостей. Змiни у персональному складi на протязі року не відбувались. Не обіймає посад 
на інших підприємствах. Стаж - 19 років. Попередні посади - ВАТ "Андрушiвське", голова 
Ревізійної комісії

середня-спецiальна

Котубей Тамара Станiславiвна

ВМ, 852856, 18.05.2003, Андрушівським РВ УМВС України в
 Житомирській області

Член Правління

фізична особа

1) посада

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж керівної роботи (років)**

20.04.2012 три роки8) дата обрання та термін, на який 
обрано

© SMA 003857382013 р. 



1959

4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ВАТ "Андрушiвське", 
бухгалтер-касир

9) опис:  ДРевізор проводить перевірку господарсько-фінансової діяльності Товариства, звітує та 
подає матеріали перевірок Загальним зборам акціонерів та/або Наглядовій раді Товариства. 
Ревізор має право залучати до своєї роботи експертів, аудиторські організації, брати участь у 
засіданнях Правління з правом дорадчого голосу. Ревізор зобов’язаний вимагати позачергового 
скликання Загальних зборів або проведення засідання Наглядової ради Товариства, якщо виникла
 загроза інтересам Товариства або виявлені зловживання, допущені посадовими особами. 
Винагороду не отримує. Не має судимостей. Змiни у персональному складi на протязі року не 
вiдбулись. Не обіймає посад на інших підприємствах.. Стаж 4 роки. Попередні посади - ВАТ 
"Андрушiвське", бухгалтер-касир.

середня

Грищук Антоніна Степанівна

ВМ, 976149, 29.12.2000, Андрушівським РВ УМВС України в
 Житомирській області

Голова Ревізійної комісії

фізична особа

1) посада

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж керівної роботи (років)**

20.04.2012 три роки8) дата обрання та термін, на який 
обрано

1964

6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: обліковець-лаборант ВАТ 
"Андрушівське"

9) опис:  До компетенції Правління відносяться усі питання діяльності Товариства, в тому числі 
розпорядження майном Товариства з урахуванням положень Статуту, окрім тих, що згідно з 

середня

Ходаківська Зінаїда Костянтинівна

ВМ, 648543, 23.11.1998, Андрушівським РВ УМВС України в
 Житомирській області

Член Правління

фізична особа

1) посада

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж керівної роботи (років)**

20.04.2012 три роки8) дата обрання та термін, на який 
обрано
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чинним законодавством, цим Статутом або рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства 
віднесені до компетенції іншого органу Товариства. Наглядова рада Товариства може прийняти 
рішення про передачу частини належних їй повноважень до компетенції Правління, за винятком 
тих питань, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради. Винагороду не отримує. Не 
має судимостей. Змiни у персональному складi на протязі року не вiдбулись. Не обіймає посад на 
інших підприємствах. Стаж - 6 років. Попередні посади - обліковець-лаборант ВАТ 
"Андрушівське"

1956

18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: бухгалтер "Андрушiвський 
бурякорадгосп"

9) опис:  Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського обліку на підприємстві та 
дотримання  єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у 
встановлені строки фінансової звітності, контролю за відображенням на рахунках 
бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, участі в оформленні матеріалів, пов’язаних 
з нестачею та відшкодуванням втрат від нестач, крадіжок і псування активів підприємства. 
Отримує винагороду відповідно до контракту. Не має судимостей. Змiни у персональному складi 
на протязi  року не вiдбувались. Не обіймає посад на інших підприємствах. Стаж - 18 років. 
Попередні посади - бухгалтер "Андрушiвський бурякорадгосп"

середня-спецiальна

Гайдай  Валентина Миколаївна

ВН, 279460, 14.09.2004, Андрушівським РВ УМВС України в 
Житомирській області

Головний бухгалтер

фізична особа

1) посада

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж керівної роботи (років)**

20.04.2012 три роки8) дата обрання та термін, на який 
обрано
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7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: 

9) опис:  Посадовi особи судимостей не мають. Змiни у складi посадових осiб на протязi року не  
вiдбулися.

ЗАТ "Вiнброк", представники особи 
акцiонера Котляров Сергій Леонідович та 
Ходеєв Костянтин Юрійович

23061292

член Наглядової ради

юридична особа

1) посада

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж керівної роботи (років)**

20.04.2012 три роки8) дата обрання та термін, на який 
обрано

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: 

9) опис:  Наглядова рада є органом управління Товариства, яка представляє інтереси акціонерів в 
перерві між проведенням Загальних зборів та здійснює контроль і регулює діяльність Правління. 
Члени Наглядової ради АТ несуть персональну відповідальність за виконання рішень Загальних 
зборів акціонерів, якщо вони не суперечать чинному законодавству та Статуту АТ. Члени 
Наглядової ради АТ у випадку невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків несуть 
дисциплінарну, адміністративну або іншу відповідальність згідно з чинним законодавством 
України. Члени Наглядової ради АТ несуть майнову відповідальність за шкоду, заподіяну АТ 
порушенням покладених на них обов’язків згідно чинного законодавства. Член Наглядової ради з
 метою підготовки питань на засідання Наглядової ради має право звернутись до посадових осіб 
АТ з відповідним запитом, а останні зобов’язані надати необхідну інформацію. Голова Правління
 АТ зобов’язаний сприяти одержанню об’єктивних та повних відповідей на такі запити. 

АТЗТ "Iнвестицiйний фонд"Київська Русь-
МДС" - представник акціонера Губаренко 
Володимир Миколайович

21075315

Член Наглядової ради

юридична особа

1) посада

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж керівної роботи (років)**

20.04.2012 три роки8) дата обрання та термін, на який 
обрано
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Винагороду не отримує. Не має судимостей. Змiни у персональному складi на протязi  року 
вiдбувались на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПАТ "Андрушівське" від 15.04.2011 
за № 1.  Губаренко Володимир Миколайович є представником акцiонера АТЗТ "Iнвестицiйний 
фонд"Київська Русь-МДС". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Протягом своєї діяльності займав наступні посади: заступник директор ТОВ «Магістр - 
консалтінг».

1947

1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ВАТ "Андрушівське", 
тракторист

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін 
у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Стаж керівної роботи (років) - 1
Попередні посади: тракторист ВАТ "Андрушівське"
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
У підприємства відсутня згода на розкриття паспортних даних

середня

Клименко Леонін Іванович

Член Ревізійної комісії

фізична особа

1) посада

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж керівної роботи (років)**

20.04.2012 три роки8) дата обрання та термін, на який 
обрано
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1959

1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ВАТ "Андрушівське", доярка

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін 
у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Стаж керівної роботи (років) - 1
Попередні посади: доярка ВАТ "Андрушівське"
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
У підприємства відсутня згода на розкриття паспортних даних

середня

Кручинська Оксана Романівна

Член Ревізійної комісії

фізична особа

1) посада

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж керівної роботи (років)**

20.04.2012 три роки8) дата обрання та термін, на який 
обрано

© SMA 003857382013 р. 



Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної 
особи або повне 
найменування 

юридичної особи

Кількість

 акцій 
(шт.)

Від загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках)

прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейо-
вані іменні

привілейо-
вані на 

пред'явника

Кількість за видами акційПосада

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

2 4 5 6 7 8 91 3

ЗАТ "Вiнброк", 
представники особи 
акцiонера Котляров 
Сергій Леонідович та 
Ходеєв Костянтин 
Юрійович

3947054 75,90488461538 3947054 0 0 0Член Наглядової ради 23061292, юридична особа

АТЗТ "Iнвестицiйний 
фонд"Київська Русь-
МДС", упов. особи 
акцiонера -Усков Iгор 
Миколайович (Голова 
Наглядової ради) та 

542678 10,43611538462 542678 0 0 0Голова Наглядової 
ради та Член 
Наглядової ради

21075315, юридична особа

Гайдай  Валентина 
Миколаївна

6975 0,13413461538 6975 0 0 0Член правлiння-
головний бухгалтер

ВН, 279460, 14.09.2004, 
Андрушівським РВ УМВС України в
 Житомирській області

фізична особа

Грищук Антоніна 
Степанівна

5975 0,11490384615 5975 0 0 0Голова Ревізійної 
комісії

ВМ, 976149, 29.12.2000, 
Андрушівським РВ УМВС України в
 Житомирській області

фізична особа
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2 4 5 6 7 8 91 3

Ходаківська Зінаїда 
Костянтинівна

4275 0,08221153846 4275 0 0 0Член Правління ВМ, 648543, 23.11.1998, 
Андрушівським РВ УМВС України в
 Житомирській області

фізична особа

Котубей Юрiй Юрiйович

3365 0,06471153846 3365 0 0 0Член правлiння ВМ, 852785, 12.02.2000, 
Андрушівським РВ УМВС України в
 Житомирській області

фізична особа

Котубей Тамара 
Станiславiвна

3155 0,06067307692 3155 0 0 0Член Правління ВМ, 852856, 18.05.2003, 
Андрушівським РВ УМВС України в
 Житомирській області

фізична особа

Кручинська Оксана 
Романівна

210 0,00403861540 210 0 0 0Член Ревізійної комісії фізична особа

Клименко Леонін 
Іванович

210 0,00403846154 210 0 0 0Член Ревізійної комісії фізична особа
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2 4 5 6 7 8 91 3

Ануфрiєв Микола 
Володимирович

0 0,00000000000 0 0 0 0Голова Правління ВМ, 159525, 19.06.1996, 
Брусилівським РВ УМВС України в 
Житомирській області

фізична особа

Усього: 4513897 86,80571169231 4513897 0 0 0
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Найменування юридичної 
особи

Код за 
ЄДРПОУ

Місцезнаходження Кількість 
акцій (шт.)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (%)

прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейо-
вані іменні

привілейо-
вані на 

пред'явника

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Кількість за видами акцій

ЗАТ "ВIНБРОК" 23061292 пров. Рильський 3 кв. 36, м. Київ, Київ, 
01025, Україна

3947054 75,9048846 3947054 0 0 0

АТЗТ "Iнвестицiйний фонд 
"Київська Русь-МДС"

21075315 пров. Рильський 3 кв. 36, м. Київ, Київ, 
01025, Україна

542678 10,4361154 542678 0 0 0

Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної особи

Кількість 
акцій (шт.)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (%)

прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейо-
вані іменні

привілейо-
вані на 

пред'явника

Кількість за видами акційСерія, номер, дата видачі паспорта, 
найменування органу, який видав паспорт

фізичні особи в кількості 395 
чоловік

687961 13,2300192 687961 0 0 0д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

5177693 99,5710192 5177693 0 0 0Усього:
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VII. Інформація про загальні збори акціонерів

19.04.2013
90,4

Дата проведення

Вид загальних зборів

Кворум зборів, %
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:  1. Звіт голови Правління про 
фінансово- господарську діяльность Товариства в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Голови правління. 2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Голови Наглядової Ради Товариства. 3. Звіт Ревізійної 
комісії Товариства. Висновки Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 
2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. 4. 
Затвердження річних підсумків балансу Товариства за 2012 рік. 5. Прийняття рішення щодо 
порядку розподілу прибутку Товариства за 2012 рік. Особи, що подавали пропозиції до переліку 
питань порядку денного: Наглядова рада.  Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ 
загальних зборів: не проводились  Результати розгляду питань порядку денного: 1. Затвердили 
звіт Голови правління про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2012 році. 2. 
атвердили звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік. 3. Затвердили звіт та висновки Ревізійної 
комісії Товариства за 2012 рік. 4. Затвердили річні підсумки балансу Товариства за 2012 рік. 5. 
Нарахування та виплату дивідендів за підсумками діяльності Товариства у 2012 році не 
проводити, а нерозподілений прибуток направити на розвиток Товариства. Причини, чому 
загальні збори не відбулися: загальні збори відбулися.

X
чергові позачергові
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IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнтайм"

35893230
 Олеся Гончара, 57-б, м.  Київ, Шевченкiвський, 01054, 
Україна

(044) 581-65-56
581-65-57

АВ № 440320

22.10.2008

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю

Опис: ата i номер укладеного договору №141 вiд 27 липня 2010 року, Акт прийому-передачi вiд 
05 серпня 2010 року; Реєстратор з яким розiрвано договiр на ведення реєстру власникiв iменних 
цiнних паперiв - ТОВ "Магiстр-Реєстр", код за ЄДРПОУ 31113645. Дата i номер розiрваного 
договору: 25.09.2007 року № 1406, дата i номер акта прийому-передачi 05.08.2010 року, сторони 
акта прийому-передачi системи реєстру: Реєстратор ТОВ "Магiстр-Реєстр", зберiгач ТОВ 
"Фiнтайм".

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну 
дiяльнiсть зберiгача
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Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій
 цінних паперів"

35917889
вул. Тропініна, 7-Г, м. Київ, Шевченківський, 04107, Україна

(044) 585-42-40
585-42-41

АВ № 498004

19.11.2009

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Опис: Дата i номер укладеного договору № Е1505/10 вiд 23 липня 2010 року.

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну 
дiяльнiсть депозитарiю

Приватне підприємство аудиторська фірма "Житомир"

30558588
1 Травня, 49 к.2, м. Житомир, Корольовський, Житомирська 
область, 10008, Україна

(0412) 43-00-40
43-00-40

2153

26.01.2001

Аудиторська палата України

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Приватне підприємство

Опис: не має

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги 
емiтенту
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Дата 
реєстрації 
випуску

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 
випуску

Найменування органу,
що зареєстрував випуск

Міжнарод-
ний 

ідентифі-
каційний 
номер

Форма 
існування та 
форма випуску

Номінальна 
вартість (грн)

Кількість 
акцій (шт.)

Загальна 
номінальна 
вартість 

(грн)

Частка у 
статут-
ному 

капіталі 
(%)

1. Інформація про випуски акцій

11. Відомості про цінні папери емітента

Тип цінного 
папера

1 2 3 4 6 7 8 9 105
09.06.2010 13/06/1/10 Житомирське територiальне 

управлiння ДКЦПФР

0,05 260000,005200000 100

Опис: Торгівля цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась. Заявки на біржі не подавались. Факти лістингу/делістингу відсутні. Метою додаткової емісії 
було збільшення статутного фонду.

UA4000077689UA4000077689 Бездокументарні 
іменні

Акція проста 
бездокументарн

а іменна
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XI. Опис бізнесу

ПАТ «Андрушівське» засноване згiдно з рiшенням Фонду державного майна України  по Житомирській 
області №552-АТ вiд 15.12.1995 року шляхом перетворення державного пiдприємства «Андрушівський 
бурякорадгосп» у Відкрите акціонерне товариство «Андрушівське», згідно з Декретом Кабінету Міністрів 
України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» від 17.05.1993 р. №51-93. 
Загальними зборами акціонерів прийнято рішення щодо приведення діяльності Підприємства у 
відповідність до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв'язку з чим змінено 
найменування Відкритого акціонерного товариства «Андрушівське» на Публічне акціонерне товариство 
«Андрушівське», яке є його правонаступником.
Фактів злиття, поділу, приєднання, перетворення на Підприємстві не відбувалось. ПАТ «Андрушівське» 
не має філій та дочірніх підприємств. Для здійснення фінансово-господарської діяльності Підприємством 
використовуються власні виробничі, складські приміщення,  транспортні засоби, машини і обладнання. 
Підприємство протягом звітного року користувалось сільськогосподарськими угіддями (рілля) загальною 
площею 468 га (відповідно до договорів оренди на земельні ділянки).

Акцiонерне товариство має 2 структурних пiдроздiли: -молочно-товарна ферма; -тракторно-рiльнича 
бригада. Дочiрнiх пiдприємств ПАТ "Андрушiвське" немає.

Пропозицiї щодо реорганiзацiї структури товариства у 2013 роцi з боку третiх осiб не поступали.

Обрана облiкова полiтика на пiдприємствi визначена наказом по пiдприємству. Фiнансова звiтнiсть 
пiдприємства за 2013 рiк була пiдготовлена вiдповiдно до МСФЗ.

Пiдприємство займається вирощуванням цукрового буряка, насiння цукрового буряка, зернових культур, 
тваринницької продукцiї, овочівництвом, вирощуванням картоплі, ріпаку, сої, кукурудзи.

За останні пять років придбало сівалку,косилку, комбаїн роторний, прес-підбирач, розкидач добрив, 
картоплесадилку, екструдер зерна. Відчудження основних засобів не було.

Керівництвом прийнято рішення вважати історичну собівартість основних засобів (визначену за П(С)БО) 
на дату першого застосування МСФЗ такою, що відповідає справедливій вартості.
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 
відображена у окремій статті у складі необоротних активів, що складає 18 тис. грн.
Станом на 31 грудня основні засоби Товариства були представлені наступним чином:

тис. грн.

Важливі події розвитку

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Інформація про організаційну структуру емітента

Опис обраної облікової політики

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

Інформація про основні засоби емітента

Чисельність працівників станом на 31.12.2013 - 12 осіб

Інформація про чисельність працівників

не належить

Інформація про належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств

емітент не проводить спільну діяльність

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, 
підприємствами, установами

відсутні

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого 
органу, афілійованими особами
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2Будинки, споруди та передавальні пристрої2Машини та обладнання2Транспортні засоби2Інструменти,
 прилади, інвентар (меблі), бібліотечні фонди2Інші основні засоби, в т. ч. капітальні витрати на 
поліпшення земель2Всього
Первісна вартість станом на початок звітного року218482728249240277523440
Придбано основних засобів2-2472-2-2-247
Вибуло2-2-2-2-2-2-
Первісна вартість станом на кінець звітного періоду218482775249240277523487
Накопичена амортизація станом на початок звітного року2(798)2(309)2(24)2(13)2(356)2(1500)
Амортизаційні нарахування за звітний період2(4)2(2)2(6)2(1)2(3)2(16)
Вибуло зносу2-2-2-2-2-2-
Амортизація станом на кінець звітного періоду2(802)2(311)2(30)2(14)2(359)2(1516)
Балансова вартість станом на кінець звітного періоду210462464219226241621971

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. У 2013 році встановлені строки корисного використання об’єктів основних засобів 
Підприємством не переглядались. Накопичена амортизація становить 43,48% первісної вартості основних 
засобів.

У 2013 році Підприємством не виявлено ознак знецінення об’єктів основних засобів.
Станом на 31 грудня 2013 року основні засоби, призначені для продажу відсутні. 

На Підприємстві відсутні основні засоби в заставі, передані установам банків як забезпечення грошових 
зобов’язань по отриманим кредитам. 
Місцезнаходження основних засобів: м.Андрушівка, вул. Радгоспна,11

На дiяльнiсть емiтента впливають: економiчна нестабiльнiсть, диспаритет цiн, низька забеспеченiсть 
добривами, ядохiмiкатами, наявнiсть старого устаткування, змiна клiмата.

Відсутні факти виплати штрафів

У наступному роцi господарство планує: -пiдвищення врожайностi сiльськогосподарських культур; -
впровадження прогресивних технологiй вирощування сiльськогосподарських культур; -задоволення 
потреби в добривах, ядохiмiкатах та гербецидах; -цiлеспрямоване проведення пiдбору  тварин для 
вiдтворення стада.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за 
порушення законодавства

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

На кiнець року укладених та невиконаних договорiв немає.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Дослiдження i розробки в господарствi не проводяться.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

судові справи, стороною яких виступає емітент відсутні.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або 
його посадові особи

Результатами господарської дiяльностi товариства за останнi три роки є  -  прибуток  у 2011 році - 1004 

Інша інформація

В майбутньому пiдприємство планує iстотно збiльшити площу посiву парникової продукції овощних 
культур, зернових, ріпаку, сої так, як вони є провiднимими культурами i ефективно впливають на 
дiяльнiсть пiдприємства.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік
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тис. грн. у 2012 році - прибуток 40 тис. грн., у 2013 році прибуток 72 тис.грн.
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1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби 

(тис.грн)
Орендовані основні засоби 

(тис.грн)
Основні засоби, всього 

(тис.грн)

на початок 
періоду

на початок 
періоду

на початок 
періоду

на кінець 
періоду

на кінець 
періоду

на кінець 
періоду

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1050 1046 0 0 1050 1046

419 464 0 0 419 464

25 19 0 0 25 19

446 442 0 0 446 442

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1940 1971 0 0 1940 1971

Опис: Керівництвом прийнято рішення вважати історичну собівартість основних засобів (визначену за П(С)БО) на 
дату першого застосування МСФЗ такою, що відповідає справедливій вартості.
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 відображена у окремій статті у складі 
необоротних активів, що складає 18 тис. грн.
Станом на 31 грудня основні засоби Товариства були представлені наступним чином:

тис. грн.
	Будинки, споруди та передавальні пристрої	Машини та обладнання	Транспортні засоби	Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі), бібліотечні фонди	Інші основні засоби, в т. ч. капітальні витрати на поліпшення земель	Всього
Первісна вартість станом на початок звітного року	1848	728	49	40	775	3440
Придбано основних засобів	-	47	-	-	-	47
Вибуло	-	-	-	-	-	-
Первісна вартість станом на кінець звітного періоду	1848	775	49	40	775	3487
Накопичена амортизація станом на початок звітного року	(798)	(309)	(24)	(13)	(356)	(1500)
Амортизаційні нарахування за звітний період	(4)	(2)	(6)	(1)	(3)	(16)
Вибуло зносу	-	-	-	-	-	-
Амортизація станом на кінець звітного періоду	(802)	(311)	(30)	(14)	(359)	(1516)
Балансова вартість станом на кінець звітного періоду	1046	464	19	26	416	1971

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.
 У 2013 році встановлені строки корисного використання об’єктів основних засобів Підприємством не переглядались.
 Накопичена амортизація становить 43,48% первісної вартості основних засобів.

У 2013 році Підприємством не виявлено ознак знецінення об’єктів основних засобів.
Станом на 31 грудня 2013 року основні засоби, призначені для продажу відсутні. 

На Підприємстві відсутні основні засоби в заставі, передані установам банків як забезпечення грошових зобов’язань 
по отриманим кредитам. 
Місцезнаходження основних засобів: м.Андрушівка, вул. Радгоспна,11

1.Виробничого призначення:

  будівлі та споруди

  машини та обладнання

  транспортні засоби

  інші

2.Невиробничого призначення: 

  будівлі та споруди

  машини та обладнання

  транспортні засоби

  інші

Усього

1940 1971 0 0 1940 1971
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2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)
Статутний капітал (тис. грн)

1909
260

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та 
звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення  вартості  чистих 
активів  акціонерних  товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). 
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного 
періоду становить 1649 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та 
скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 1649 тис.грн. 
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець 
попереднього періоду становить 2136 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих 
активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 2136 
тис.грн. 
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу 
(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

Скоригований статутний капітал (тис. грн) 260

Найменування

показника

За звітний період За попередній період

2396
260
260
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Види зобов‘язань Дата 
виникнення

Непогашена 
частина боргу 

(тис.грн)

Відсоток за 
користування 

коштами (% річних)

Дата 
погашення

3. Інформація про зобов’язання емітента

0

0

Зобов’язання за цінними паперами

у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним 
випуском):

X

X

X

X

X

X

0

0

за векселями (всього)

за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним видом):

X

X

X

X

X

X

3

0

1676

1679

Податкові зобов’язання

Фінансова допомога на зворотній основі

Інші зобов’язання

Усього зобов’язань

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0Кредити банку

у тому числі:

X

 

X X

   

0за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском):

X X X

0за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском):

X X X

0за іншими цінними паперами (у тому числі
 за похідними цінними паперами) (за 
кожним видом):

X X X

Опис: відсутня заборгованість за кредитами, облігаціями, цінними паперами, фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права.
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Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

2011 1 0

2012 1 0

2013 1 0

X

д/в

X

X

д/в

д/в

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1

2

3

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Акціонери

Інше (запишіть)

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх 
загальних зборах (за наявності контролю)?

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Підняттям карток

Бюлетенями (таємне голосування)

Підняттям рук

Інше (запишіть)

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Реорганізація

Унесення змін до статуту

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Інше (запишіть)

 № з/п

  Так  Ні

X

 Так  Ні 

X

 Так  Ні 

 Так  Ні 

X

X

X

X

X

X

X

Депозитарна установа X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) ні

Додатковий випуск акцій X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
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ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

3

1

0

2

1

2

д/н

ні

X

д/н

X

д/н

Який склад наглядової ради (за наявності)?

Кількість членів наглядової ради

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

Кількість представників держави

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотків  акцій

Кількість представників акціонерів – юридичних осіб

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Стратегічного планування

Аудиторський

З питань призначень і винагород

Інвестиційний

Інше (запишіть)

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Винагорода є фіксованою сумою

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

Члени наглядової ради не отримують винагороди

Інше (запишіть)

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

Знання у сфері фінансів і менеджменту

Особисті якості (чесність, відповідальність)

Відсутність конфлікту інтересів

Граничний вік

Відсутні будь-які вимоги

Інше (запишіть)

(осіб) 

 Так

X

X

X

X

Ні

 Так Ні

X

X

X

 Так Ні

X

X

X

X

X

3Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох
 років?

д/нІнше (запишіть)

© SMA 003857382013 р. 



X

д/н

так, створено ревізійну 
комісію

1

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами 
та обов'язками?

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів 
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із 
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано 
нового члена
Інше (запишіть)

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії __________ осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? __________

 Так Ні

X

X

X

3

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів 
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або 
бюджету

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
виконавчого органу

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
ревізійної комісії

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Загальні 
збори 

акціонерів

Наглядова 
рада

Виконавчий 
орган

Не належить 
до 

компетенції 
жодного 
органу

 

ні

ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого 
органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного 
товариства? (так/ні)

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт 
інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб
 та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)
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X

X

X

X

д/в

так

ні

так

так

так

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Положення про загальні збори акціонерів 

Положення про наглядову раду

Положення про виконавчий орган

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

Положення про акції акціонерного товариства

Положення про порядок розподілу прибутку

Інше (запишіть)

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація 

розповсюджується 
на загальних 
зборах

Публікується у пресі, 
оприлюднюється в 
загальнодоступній 
інформаційній базі 
даних НКЦПФР про 
ринок цінних паперів

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 
в акціонерному

 товаристві

Копії 
документів 
надаються на

 запит 
акціонера

Інформація 
розміщується 
на власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерного 
товариства

Фінансова звітність, результати
 діяльності
Інформація про акціонерів, які 
володіють 10 відсотками та 
більше статутного капіталу

Інформація про склад органів 
управління товариства
Статут та внутрішні документи

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства

 

 Так Ні

X

X

X

так

X

X

д/в

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів 
фінансової звітності? (так/ні)

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім 
аудитором протягом останніх трьох років?

Не проводились взагалі

Менше ніж раз на рік

Раз на рік

Частіше ніж раз на рік

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Інше (запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 
(так/ні)

 Так Ні

X

X

X

 Так Ні

X

X
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д/в

X

д/в

X

д/в

ні

З якої причини було змінено аудитора?

Не задовольняв професійний рівень

Не задовольняли умови договору з аудитором

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

Інше (запишіть)

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому 
році?

Ревізійна комісія (ревізор)

Наглядова рада

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

Стороння компанія або сторонній консультант

Перевірки не проводились 

Інше (запишіть)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

З власнї ініціативи

За дорученням загальних зборів

За дорученням наглядової ради

За зверненням виконавчого органу

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

Інше (запишіть)

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

 Так Ні

X

X

X

 Так Ні

X

X

X

X

 Так Ні

X

X

X

X
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ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ
ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

X

X

д/в

X

ні

30.04.2010

Загальними зборами акціонерів

Чи планує ваше акціонерне товариство залучати інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох 
років?

Випуск акцій

Випуск депозитарних розписок

Випуск облігацій

Кредити банків

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

Інше (запишіть)

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил)  
корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)

яким органом 
управління прийнятий:

д/нукажіть яким чином 
його оприлюднено:

ні

 Так 

X

X

X

 Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)

так

такЧи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 
управління? (так/ні) 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, 
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини 
такого відхилення протягом року.

д/н

;

;
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Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на р.31.12.2013

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

2014.01.01

00385738

1820310100

01.11

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КВЕД

Територія

Вид економічної

діяльності

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний 
дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АНДРУШIВСЬКЕ"

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових 
культур і насіння олійних культур

Адреса, 
телефон

Радгоспна, 11, М.АНДРУШIВКА, Андрушiвський, Житомирська область, 13400, Україна, (04136) 5-66-
43

КОДИ

АНДРУШIВКА

Організаційно-
правова форма 
господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Середня кількість працівників 12

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності v

0 0

18 18

1940 1971

3440 3487

1500 1516

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1958 1989

Актив Код

рядка

На початок

звітного 
періоду

На кінець

звітного 
періоду

1 2 3 4

Нематеріальні активи

1001

1002

1005

1010

1011

1012

1030

1035

1040

1060

1065

1095

    первісна вартість

    накопичена амортизація

Незавершені капітальні інвестиції

Основні засоби

    первісна вартість

    знос

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

інші фінансові інвестиції

Довгострокова дебіторська заборгованість

Відстрочені аквізиційні витрати

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

Усього за розділом I

Довгострокові фінансові інвестиції:

1000

   

0 0

0 0

0 0

1020

1021

1022

Довгострокові біологічні активи

    первісна вартість довгострокових біологічних активів

    накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

Інвестиційна нерухомість

0 01045Відстрочені податкові активи

0 01090Інші необоротні активи

0 0

0 0

0 01015

    первісна вартість інвестиційної нерухомості 0 01016

    знос інвестиційної нерухомості 0 01017

0 01050Гудвіл

     I. Необоротні активи    
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2157 1549

253 257

970 411

934 881

0 0

0 0

0 0

0 0

33 44

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

5 5

0 1

0 0

0 0

2195 1599
0 0

4153 3588

1100

1101

1102

1103

1104

1110

1115

1120

1125

1130

1135

1136

1140

1145

1155

1165

1167

1170

1195
1200

1300

Запаси

    Виробничі запаси

    Незавершене виробництво

    Готова продукція

    Товари

Поточні біологічні активи

Депозити перестрахування

Векселі одержані

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

    за виданими авансами

    з бюджетом

        у тому числі з податку на прибуток

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахункі

Інша поточна дебіторська заборгованість

Гроші та їх еквіваленти

    Рахунки в банках

Витрати майбутніх періодів

Усього за розділом II
     III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття

     II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Баланс

   

   

0 11166    Готівка

0 01160Поточні фінансові інвестиції

0 01180Частка перестраховика у страхових резервах

0 01181у тому числі в:
    резервах довгострокових зобов’язань

0 01182    резервах збитків або резервах належних виплат

0 01183    резервах незароблених премій

0 01184    інших страхових резервах

0 01190Інші оборотні активи

1 2 3 4
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     I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400

1405

1410

1411

1412

1415

1420

1425

1500

1505

1520

1595

1600

1605

1610

1615

1695

260 260

0 0

1577 1577

0 0

0 0

0 0

559 72

0 0

10 10

0 0

0 0

1354 1354

0 0

0 0

23 23

357 265

403 325

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

    Емісійний дохід

    Накопичені курсові різниці

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Відстрочені податкові зобов’язання

Пенсійні зобов’язання

Довгострокові забезпечення

Усього за розділом II

Короткострокові кредити банків

Векселі видані

Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями

    товари, роботи, послуги

Усього за розділом III

     II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

     IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Пасив Код

рядка

На початок

звітного 
періоду

На кінець

звітного 
періоду

1 2 3 4

 

 

 

  

  

  

1495 2396 1909Усього за розділом I

1510

1515

0 0

1344 1344

Довгострокові кредити банків

Інші довгострокові зобов’язання

1435 0 0Інші резерви

1430 0 0Вилучений капітал

1521 0 0    Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1525 0 0Цільове фінансування

1526 0 0    Благодійна допомога

1530 0 0Страхові резерви

1531 0 0у тому числі:
    резерв довгострокових зобов’язань

1532 0 0    резерв збитків або резерв належних виплат

1533 0 0    резерв незароблених премій

1534 0 0    інші страхові резерви

1535 0 0Інвестиційні контракти

1540 0 0Призовий фонд

1545 0 0Резерв на виплату джек-поту

1620 5 3    розрахунками з бюджетом

1621 0 0        у тому числі з податку на прибуток

1625 7 8    розрахунками зі страхування

1630 8 20    розрахунками з оплати праці

1635 0 0Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1640 0 0Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками

1645 0 0Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків

1650 0 0Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю

1660 3 6Поточні забезпечення

1665 0 0Доходи майбутніх періодів

1670 0 0Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1690 0 0Інші поточні зобов’язання

( )

( )

( )

( )

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
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Ануфрієв М.В.

Гайдай В.М.

Керівник

Головний бухгалтер

Примітки: не має

1700

1800

1900

0 0

0 0

4153 3588

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

    V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

Баланс

1 2 3 4
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2014.01.01
КОДИ

00385738

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АНДРУШIВСЬКЕ"

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
за 2013 рік

2220

Дохід від участі в капіталі

1111 772

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

969 662

142 110

0 0

0 0

0 0

0 0

0 283

0 0

70 70

0 0

0 283

0 0

0 0

72 40

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

72 40

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код

рядка

Стаття

1 2 3 4

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

Чисті зароблені страхові премії 2010

    Премії підписані, валова сума 2011

    Премії, передані у перестрахування 2012

    Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013

    Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050

Валовий:
     прибуток

2090

     збиток 2095

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105

    Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111

    Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112

Інші операційні доходи 2120

    Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2122

Адміністративні витрати 2130

Витрати на збут 2150

Інші операційні витрати 2180

    Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2181

    Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2182

Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток

2190

     збиток 2195

Інші доходи 2240

Фінансові витрати 2250

Втрати від участі в капіталі 2255

Інші витрати 2270

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275

Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток

2290

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

0 0    Дохід від  благодійної допомоги 2241

0 0Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110

0 0    Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою 
вартістю

2121

0 02200

0 0Інші фінансові доходи

0 0    збиток 2295 ( () )

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

0 0Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( () )

( () )

( () )

( () )

( () )
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72 40

0 0

660 863

282 255

105 95

16 21

296 283

1359 1517

5220000 5220000
5220000 5220000

0 0

0 0

0 0

Чистий фінансовий результат:  
     прибуток

2350

     збиток 2355

Матеріальні затрати 2500

Витрати на оплату праці 2505

Відрахування на соціальні заходи 2510

Амортизація 2515

Інші операційні витрати 2520

Разом 2550

Середньорічна кількість простих акцій 2600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615

Дивіденди на одну просту акцію 2650

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

( () )

Примітки: не має

0 0Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300

Ануфрієв М.В.

Гайдай В.М.

Керівник

Головний бухгалтер

0 0Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування 2305

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

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

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

0 0

0 0

0 0

72 40

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код

рядка

Стаття

1 2 3 4

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код

рядка

Назва статті

1 2 3 4

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код

рядка

Назва статті

1 2 3 4
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2014.01.01
КОДИ

00385738

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АНДРУШIВСЬКЕ"

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 рік

1111 967

0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

282 255

11 12

0

12

0 0

0 0

 Стаття Код

рядка

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року

3 421

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004 

3000

3006

3010

3015

3025

3035

3040

3045

3050

3095

3105

3115

3117

3118

3140

3145

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

    у тому числі податку на додану вартість

Цільового фінансування

Надходження авансів від покупців і замовників

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 
рахунках

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

Надходження від операційної оренди

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

Надходження від страхових премій

Інші надходження

Праці

Зобов’язань з податків і зборів

   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

   Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

Витрачання на оплату повернення авансів

Витрачання на оплату цільових внесків

   

0

0

0

11

0 03005Повернення податків і зборів

0 03011    Надходження від отримання субсидій, дотацій

0 03020Надходження від повернення авансів

0 03055Надходження фінансових установ від повернення позик

712 6053100Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

105 953110Відрахувань на соціальні заходи

0 03116   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

03135Витрачання на оплату авансів 0

0 0

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

0 03150Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

0 03155Витрачання фінансових установ на надання позик

0 03190Інші витрачання

1 03195Чистий рух коштів від операційної діяльності

47 2313205    необоротних активів

0 03225Надходження від деривативів

0 03230Надходження від погашення позик

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    

0 03200Надходження від реалізації:
    фінансових інвестицій

0 03220    дивідендів

0 03215Надходження від отриманих:
    відсотків

0 03235Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

0 03250Інші надходження

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
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Примітки: не має

Ануфрієв М.В.

Гайдай В.М.

Керівник

Головний бухгалтер

0 03270Виплати за деривативами

0 03275Витрачання на надання позик

0 03280Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

0 03290Інші платежі

0 03295Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

47 2313260    необоротних активів

0 03255Витрачання  на придбання:
    фінансових інвестицій

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

3 421

0 03310Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

0 03340Інші надходження

0 03355Сплату дивідендів

0 03305Отримання позик

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    

0 03300Надходження від:
Власного капіталу

0 03350Погашення позик

0 03345Витрачання на:
Викуп власних акцій

0 03360Витрачання на сплату відсотків

0 03365Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

0 03370Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

0 03375Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 
підприємствах

0 03390Інші платежі

0 03395Чистий рух коштів від фінансової діяльності
1 03400Чистий рух грошових коштів за звітний період
0 03405Залишок коштів на початок року

0 03410Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

1 03415Залишок коштів на кінець року

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
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2014.01.01
КОДИ

00385738

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АНДРУШIВСЬКЕ"

Звіт про власний капітал
за 2013 рік

260 0

0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

 Стаття Код

рядка

Зареєстро-
ваний 
капітал

Капітал у 
дооцінках

3 421

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

4000

4010

4090

4100

4200

4205

4210

4215

Залишок на початок року

Виправлення помилок

Інші зміни

Чистий прибуток (збиток) за звітний 
період

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

Спрямування прибутку до зареєстрованого 
капіталу

Відрахування до резервного капіталу

Сума чистого прибутку, належна до 
бюджету відповідно до законодавства

0

0

0 04005Коригування:
Зміна облікової політики

260 04095Скоригований залишок на початок року

0 04110Інший сукупний дохід за звітний період

0 0

Додатко-
вий капітал

Резервний 
капітал

Нерозпо-
ділений 
прибуток 
(непокри-
тий збиток)

Неопла-
чений 
капітал

Вилу-
чений 
капітал

Всього

5 6 7 8 9 10

1577 0

0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

1577 0

0 0

559 0

559 0

0

0 0

72 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

559 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2396

0

72

0

0

0

0

0

2396

0

559

0 04111Дооцінка (уцінка) необоротних активів 0 0 0 0 0 0

0 04112Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 0 0 0 0 0 0

0 04113Накопичені курсові різниці 0 0 0 0 0 0

0 04114Частка іншого сукупного доходу 
асоційованих і спільних підприємств

0 0 0 0 0 0

0 04116Інший сукупний дохід 0 0 0 0 0 0
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Примітки: не має

Ануфрієв М.В.

Гайдай В.М.

Керівник

Головний бухгалтер

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0
260 0

4220

4240

4260

4270

4280

4290

4295
4300

Сума чистого прибутку на створення 
спеціальних (цільових) фондів

Внески учасників:
Внески до капіталу

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

Анулювання викуплених акцій (часток)

Зменшення номінальної вартості акцій

Інші зміни в капіталі

Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

0

0

0 04225Сума чистого прибутку на матеріальне 
заохочення

0 04245Погашення заборгованості з капіталу

0 04265Перепродаж викуплених акцій (часток)

0 04275Вилучення частки в капіталі

04291Придбання (продаж) неконтрольованої 
частки в дочірньому підприємстві

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0
1577 0

0

(559)

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

(487) 0
72 0

0

(559)

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(1118)

(487)
1909

0

0

0

0

0

3 421 5 6 7 8 9 10
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Примітки до фінансової звітності,
складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2013 
ПАТ «Андрушівське»

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Основні юридичні дані
	Публічне акціонерне товариство «Андрушівське» (далі – Товариство або Підприємство) є 
юридичною особою, створеною відповідно до законодавства України. 
Повне найменування	Публічне акціонерне товариство «Андрушівське»
Скорочене найменування	ПАТ «Андрушівське»
ЄДРПОУ	00385738
Назва органу, який здійс¬нив реєстрацію	Підприємство зареєстроване Андрушівською 
районною державною адміністрацією Житомирської області 20.12.1995
Вищий орган управління	загальні збори акціонерів
Види діяльності	вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних 
культур;
допоміжна діяльність у рослинництві;
розведення свиней;
розведення великої рогатої худоби молочних порід

Адреса (місцезнаходження), телефон	Україна, 13400, Житомирська обл., м. Андрушівка, вулиця 
Радгоспна, буд. 11;        тел. 5-66-43
Банківські реквізити	поточний рахунок 260062173 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 
311528
Система оподаткування	Підприємство має статус платника фіксованого сільськогосподарського 
податку; зареєстроване як суб’єкт спеціального режиму оподаткування податком на додану 
вартість, про що ДПІ в Андрушівському районі видано Свідоцтво №200103002, індивідуальний 
податковий №003857306015
Чисельність персоналу на 31.12.2013 	
12
Керівник підприємства	
Ануфрієв Микола Володимирович
Головний бухгалтер 	
Гайдай Валентина Миколаївна

Історична довідка
ПАТ «Андрушівське» засноване згiдно з рiшенням Фонду державного майна України  по 
Житомирській області №552-АТ вiд 15.12.1995 року шляхом перетворення державного 
пiдприємства «Андрушівський бурякорадгосп» у Відкрите акціонерне товариство 
«Андрушівське», згідно з Декретом Кабінету Міністрів України «Про особливості приватизації 
майна в агропромисловому комплексі» від 17.05.1993 р. №51-93. Загальними зборами акціонерів 
прийнято рішення щодо приведення діяльності Підприємства у відповідність до вимог Закону 
України «Про акцiонернi товариства», у зв'язку з чим змінено найменування Відкритого 
акціонерного товариства «Андрушівське» на Публічне акціонерне товариство «Андрушівське», 
яке є його правонаступником.
Фактів злиття, поділу, приєднання, перетворення на Підприємстві не відбувалось. ПАТ 
«Андрушівське» не має філій та дочірніх підприємств. Для здійснення фінансово-господарської 
діяльності Підприємством використовуються власні виробничі, складські приміщення,  
транспортні засоби, машини і обладнання. 
Підприємство протягом звітного року користувалось сільськогосподарськими угіддями (рілля) 
загальною площею 468 га (відповідно до договорів оренди на земельні ділянки).

Предмет діяльності, характеристика продукції, ціноутворення
ПАТ «Андрушівське» є сільськогосподарським товаровиробником у сфері рослинництва. 
Продукція тваринництва не вироблялась.

Виробництво продукції сільського господарства у 2013 році представлене:
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Продукція рослинництва	Зібрана площа, га	Вироблено продукції, ц
Пшениця озима	100	2379
Жито	30	565
Гречка	40	469
Кукурудза на зерно	70	3700
Ячмінь ярий	45	1122
Горох	10	160
Овес	15	291
Просо	10	140
Соя	70	1330
Ріпак озимий	25	980
Картопля	5	1000
Овочі відкритого грунту	0,3	25
	
Реалізація власної готової продукції (послуг) здійснюється на ринку України. Операції у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності Підприємством не здійснюються. Ціни на продукцію (послуги) 
власного виробництва визначаються самостійно з врахуванням основних ціноутворюючих 
факторів таких як: рівень поточних витрат на виготовлення продукції, ціни споріднених 
товарів/продукції, умови транспортування, 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).

2. ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

	Функціональною валютою звітності є гривня «грн». Звітність складена в тисячах гривень. 
	Ця фінансова звітність є першою фінансовою звітністю, складеною відповідно до МСФЗ.
Попередню фінансову звітність за 2012 рік було складено управлінським персоналом із 
використанням концептуальної основи спеціального призначення, що ґрунтується на застосуванні
 вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ». Попередня фінансова 
звітність складалась з метою формування інформації, яка була використана  для підготовки 
порівняльної інформації при підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 
31.12.2013 р.	
	Товариство перейшло на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) 1 січня 2012 року 
відповідно до положень МСФЗ (IFRS) 1.
            Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звітним періодом рік, що закінчується 31 
грудня 2013 року. З цієї дати фінансова звітність Товариства складатиметься відповідно до вимог 
МСФЗ, що були розроблені Радою (Комітетом) з Міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку, та роз’яснень Комітету з тлумачень міжнародної фінансової звітності, а також відповідно 
роз’яснень Постійного комітету з тлумачень, що були затверджені комітетом з міжнародного 
бухгалтерського обліку та діяли на дату складання фінансової звітності.
              Відповідно до МСФЗ 1, Підприємство використовувало однакову облікову політику при 
складанні попередньої фінансової звітності згідно МСФЗ та протягом усіх періодів, 
представлених у першій повній фінансової звітності згідно з МСФЗ. 
               Фінансова звітність була складена на основі принципу історичної вартості. Підготовлена 
на основі припущення, що Підприємство здатне продовжувати свою діяльність на безперервній 
основі у найближчому майбутньому. Керівництво та акціонери мають намір і в подальшому 
розвивати господарську діяльність ПАТ «Андрушівське».

3. УМОВИ, В ЯКИХ ФУНКЦІОНУЄ ПІДПРИЄМСТВО

	Економіка України схильна до негативного впливу падіння ринкової кон'юнктури та 
економічного спаду. Останні місяці звітного 2013 року пов’язані із політичною не стабільністю. 
Стабільність економіки в майбутньому в значній мірі залежить від проведення урядом України 
реформ і від ефективності прийнятих економічних, фінансових та монетарних заходів. В той час 
як керівництво вважає, що воно вживає усіх необхідних та можливих заходів для підтримки 
економічної стабільності Підприємства в умовах, що склалися, подальше погіршення ситуації у 
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зазначених вище галузях може мати негативний вплив на результати та фінансовий стан 
Підприємства, який неможливо достовірно визначити на цей момент.

4. ПРИЙНЯТТЯ НОВИХ АБО ПЕРЕГЛЯНУТИХ СТАНДАРТІВ ТА ІНТЕРПРИТАЦІЙ
      
      РМСБО опублікував ряд нових стандартів та інтерпретацій, обов'язкових для облікових 
періодів, які починаються з 1 січня 2013 року або після цієї дати, або для більш пізніх періодів, 
більшість з яких не матимуть істотного впливу на фінансову звітність Підприємства. Керівництво
 Товариства аналізує потенційний вплив наступних нових положень бухгалтерського обліку: 
      • Змінений МСБЗ 19 «Виплати працівникам» (опублікований в червні 2011 року; 
застосовується до періодів, які починаються з 1 січня 2013 року або після цієї дати) істотно 
змінює принципи визнання та оцінки витрат за пенсійним планом зі встановленими виплатами і 
вихідної допомоги, а також вимоги до розкриття інформації про всі виплати працівникам. Цей 
стандарт вимагає визнавати всі зміни в чистій сумі зобов'язання (активу) за пенсійним планом зі 
встановленими виплатами в момент їх виникнення наступним чином: (i) вартість послуг і розмір 
чистого відсотка у складі прибутку або збитку; та (ii) переоцінені статті у складі інших сукупних 
доходів. 
      • МСФЗ 13 «Оцінка за справедливою вартістю» (опублікований в травні 2011 року і 
застосовується до річних періодів, які починаються з 1 січня 2013 року або після цієї дати). Мета 
МСФЗ 13 - усунути існуючу непослідовність та складність формулювань положень завдяки 
чіткому визначенню справедливої вартості і використанню єдиного джерела інформації для 
оцінки справедливої вартості і вимог до розкриття інформації, які застосовуються відносно всіх 
МСФЗ, включаючи введення спрощеного методу розрахунку справедливої вартості для аналізу 
знецінення. 
Підприємство не зазначає всі прийняті стандарти і стандарти та інтерпретації, які ще не вступили 
в дію, а в якості альтернативи вимогам МСФЗ (IAS) 8.30 перерахувало лише ті стандарти, які 
ймовірно матимуть вплив на фінансову звітність у майбутньому, можливий вплив прийнятих 
МСФЗ наразі оцінюється керівництвом Підприємства.

5. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Оцінка справедливої вартості
Підприємство використовує такі методики оцінки, які є прийнятними в обставинах, що склалися і
 для яких доступні дані, достатні для оцінки справедливої вартості, при цьому максимально 
використовуються прийнятні вихідні дані за результатами спостережень. Підприємство визначає 
політику і процедури як для періодичної оцінки справедливої вартості так і для одноразової 
оцінки вартості активів (у разі наявності та необхідності оцінки активів, наприклад, призначених 
для розподілу у складі діяльності, що припиняється). Для оцінки значних активів таких, як 
об’єкти нерухомості, фінансові активи, що утримуються для продажу, умовні винагороди, у разі 
доцільності, залучаються зовнішні оцінювачі. Рішення про необхідність залучення зовнішніх 
оцінювачів приймається щорічно, найвищим управлінським персоналом Підприємства, після 
обговорення та затвердження такого рішення. На кожну звітну дату керівництво оцінює та 
аналізує зміни вартості активів і зобов’язань. Справедлива вартість є ціною, яка була б отримана 
від продажу активу або виплачена за передачу зобов’язання в рамках угоди, що здійснюється у 
звичайному порядку між учасниками ринку на дату оцінки. Оцінка справедливої вартості 
передбачає, що угода по продажу активу (передачі зобов’язання) відбувається: - або на основному
 ринку для даного активу (зобов’язання);  - або, в умовах відсутності основного (активного) 
ринку, на найбільш прийнятному ринку для даного активу (зобов’язання). Справедлива вартість 
активу (зобов’язання) оцінюється з використанням припущень, які передбачають, що учасники 
ринку діють у своїх кращих інтересах.
Основні засоби                                                                                                                                       
Основні засоби відображаються за первісною вартістю, що є його справедливою вартістю за 
вирахуванням накопиченого зносу та збитків від знецінення (за умови їх наявності, за 
результатами щорічного тестування). При придбанні основні засоби обліковуються за первісною 
вартістю, що включає витрати, пов’язані з придбанням вказаних активів. Витрати на ремонт та 
утримування основних засобів відображаються по мірі їх понесення.  Припинення визнання 
основних засобів відбувається після їх вибуття, або у випадку, якщо подальше використання 
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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. Знос 
розраховується як зменшення вартості активів, крім землі, до їх оціночної залишкової вартості, 
якщо така існує. Нарахування зносу починається, коли активи готові до їх цільового 
використання. Знос нараховується за лінійним методом протягом очікуваних строків корисного 
використання відповідних активів.
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.

Оренда
Оренда класифікується як фінансова в тому випадку, коли, за умовами оренди, всі значні ризики і 
вигоди власності передаються орендареві. Усі інші види оренди класифікуються як операційна 
оренда. Оцінка оренди залежить від сутності операцій. 

Запаси
Запаси оцінюються за меншою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації 
товарів, що будуть продані окремо. Собівартість визначається за середньозваженим методом. 
Вартість готової продукції та незавершеного виробництва включає вартість сировини, прямі 
витрати на оплату праці і відповідні виробничі витрати.

Знецінення матеріальних активів	
Товариство проводить перевірку наявності індикаторів знецінення балансової вартості 
матеріальних активів на кожну звітну дату.  В разі виявлення будь-яких таких чинників 
розраховується відшкодована вартість відповідного активу для визначення розміру збитку від 
знецінення (якщо такий є). У випадках, коли збиток від знецінення згодом відновлюється, 
балансова вартість активу збільшується до суми, отриманої в результаті нової оцінки його 
відшкодованої вартості, так, щоб нова балансова вартість не перевищувала балансову вартість, 
яка була б визначена, якби по цьому активу не був відображений збиток від знецінення в 
попередні роки

Фінансові активи
Підприємство до складу фінансових активів включає грошові кошти та їх еквіваленти, торгову та 
іншу дебіторську заборгованість та процентну поворотну фінансову допомогу  (кредити/аванси) 
згідно з МСБО (IAS) 39. Класифікація здійснюється при первісному визнанні. Дебіторська 
заборгованість та кредити виникають у момент продажу Підприємством продукції (товарів, 
послуг) або надають грошові кошти безпосередньо дебітору (крім таких, що надаються з наміром 
продажу). Фінансові активи включаються до складу оборотних активів, крім тих, строк 
погашення яких перевищує 12 місяців після дати балансу.
Торгова та інша дебіторська заборгованість первісно визнається по справедливій вартості, а в 
подальшому  - за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки
 з вирахуванням резерву знецінення. Резерв знецінення дебіторської заборгованості створюється у
 разі наявності ознак того, що Підприємство не матиме змоги отримати всю суму заборгованості 
відповідно до первісних (переглянутих умов). Балансова вартість активу зменшується з 
використанням відповідного резерву, а сума збитку визнається у складі витрат. Якщо дебіторська 
заборгованість є безнадійною  - вона списується за рахунок відповідного резерву. Повернення 
раніше списаних сум активів кредитується за рахунок відповідних витрат. Балансова вартість 
фінансових активів, щодо яких не застосовується оцінка за справедливою вартістю, 
переглядається щодо можливого зменшення корисності на кожну дату балансу на основі аналізу 
очікуваних грошових потоків. Сума втрат від зменшення корисності фінансового активу 
визначається як різниця між його балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних 
грошових потоків, дисконтованих за поточною ринковою ставкою відсотка на подібний 
фінансовий актив, з визнанням цієї різниці іншими витратами звітного періоду.

Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти включають кошти в банках і касі, а також короткострокові 
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депозити з первісним строком погашення до трьох місяців. 

Фінансові зобов’язання
Фінансові зобов’язання згідно з МСБО 39 відображені по амортизованою вартістю. Фінансові 
зобов’язання Підприємства включають торгову та іншу кредиторську заборгованість, а також 
кредити і позики. Під час первісного визнання фінансових зобов’язань Підприємство присвоює їм
 відповідну категорію. 
На кожну наступну після визнання дату балансу фінансові зобов'язання оцінюються за 
амортизованою собівартістю, крім фінансових зобов'язань, призначених для перепродажу, і 
зобов'язань за похідними фінансовими інструментами. 

Резерви
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. Якщо вплив вартості 
грошей у часі є суттєвим, резерви дисконтуються за поточною ставкою до оподаткування, яка 
відображає, коли це доцільно, ризики, характерні для конкретного зобов’язання. Якщо 
застосовується дисконтування, то збільшення резерву з часом визнається як фінансові витрати.

Визнання та оцінка доходів
Доходи визнаються, якщо існує висока вірогідність того, що Підприємство отримає економічні 
вигоди, а доходи можуть бути вірогідно визначені. Доходи оцінюються за справедливою вартістю
 винагороди, отриманої або такої, що підлягає отриманню, за вирахуванням знижок і податків з 
продажу. Сума доходу не вважається достовірно визначеною до того моменту, поки не 
врегульовані всі умовні зобов’язання, пов’язані з реалізацією. Доходи, головним чином, являють 
собою: продаж готової продукції (товарів) – виручка від реалізації продукції та товарів визнається
 в момент передачі ризиків і вигід від володіння товарами, ціни визначаються на підставі 
затверджених прейскурантів та відповідних договорів (специфікацій до них); продаж послуг – 
доходи отримані від надання послуг (виконання робіт), Підприємство  визнає в періоді їх надання
 (здійснення).

Визнання витрат
Здійснюється по методу нарахування. Собівартість реалізованої продукції включає витрати на 
оплату праці, матеріальні витрати, амортизацію основних засобів, інші виробничі витрати. 
Адміністративні витрати та витрати та реалізацію (збут) відображаються за методом класифікації 
витрат за функціональним призначенням, та включають витрати на амортизацію та витрати на 
виплати працівникам, витрати на операційні податки, інші витрати. 
Фінансові витрати включають витрати на позики, процентні витрати по пенсійним 
зобов’язанням. Витрати на позики, безпосередньо пов’язані з придбанням, будівництвом або 
виробництвом активу, який в силу необхідності вимагає тривалого періоду часу для його 
підготовки до планового використання або до продажу, капіталізуються як частина первісної 
вартості такого активу. Усі інші витрати на позики відносяться на витрати в тому звітному 
періоді, в якому вони були понесені. Витрати на позики складаються з відсотків та інших витрат, 
понесених у зв’язку з залученням позикових коштів.

Умовні активи і зобов’язання
Умовні активи не визнаються, а розкриваються у фінансовій звітності, якщо надходження 
економічних вигід є ймовірним.
Умовні зобов’язання не відображаються у фінансовій звітності, за винятком випадків, коли існує 
ймовірність того, що для погашення зобов’язання буде потрібен відтік ресурсів, і при цьому сума 
таких зобов’язань може бути достовірно визначена. Інформація про такі зобов’язання підлягає 
розкриттю, за винятком випадків, коли можливість відтоку ресурсів, які являють собою 
економічні вигоди, є малоймовірною.

Події після звітної дати
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Події після звітної дати, що надають додаткову інформацію про фінансовий стан Підприємства на
 звітну дату (коригуючи 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
	У 2013 році Підприємство зробило певні та відповідні декласифікації порівняльної інформації 
за 2012 рік з метою забезпечення відповідності формату подання фінансової звітності за 2013 рік, 
зумовлені зміною форм звітності, відповідно до норм Національного Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 1.

6. ІСТОТНІ СУДЖЕННЯ І ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ У ОЦІНКАХ

Істотні судження в процесі застосування облікової політики.
У процесі застосування облікової політики Товариства керівництво зробило певні професійні 
судження, окрім тих, які вимагають використання оцінок, які мають найбільш істотний вплив на 
суми, визнані в  фінансовій звітності. Ці судження, серед іншого, включають правомірність 
застосування припущення щодо здатності вести свою діяльність на безперервній основі.

Основні джерела невизначеності оцінок
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.
Визначення справедливої вартості основних засобів. Використання різних професійних суджень 
стосовно оцінки вартості може мати суттєвий вплив на умовну вартість основних засобів 
Підприємства, що відображена у фінансовій звітності.
Судові спори і претензії. Підприємство може бути об’єктом різного роду судових спорів і 
претензій, включаючи розгляди 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.

7. ПОВ’ЯЗАНІ СТОРОНИ

Для цілей даної фінансової звітності сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона має 
можливість контролювати іншу сторону, або здійснювати суттєвий влив на прийняття нею 
фінансових чи операційних рішень. При аналізі кожного випадку відносин, що можуть являти 
собою відносини між пов'язаними сторонами, увага приділяється суті цих відносин, а не лише їх 
юридичній формі. 
Пов’язаними особами ПАТ «Андрушівське» є акціонер - юридична особа, що володіє значним 
пакетом акцій – АТ «Вінброк» (код ЄДРПОУ 23061292) частка у статутному капіталі – 75,9049% 
та найвищий управлінський персонал Підприємства.
Операції купівлі – продажу із зазначеними пов’язаними особами у 2013 році не здійснювались. 
Управлінський персонал Підприємства не отримував будь – яких винагород окрім плати в межах 
трудових відносин відповідно до трудового законодавства та штатного розкладу.
8. ДОХОДИ
Виручка від реалізації у 2013 році була представлена лише доходами від продажу продукції 
рослинництва власного виробництва:

тис. грн.
	2012 рік	2013 рік
Чистий доход від реалізації 
товарів (робіт, послуг)	772	
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1111
Інші операційні доходи	283	-
Всього	1055	1111

9. СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ, ВИТРАТИ
Витрати Підприємства складаються:
тис. грн.
	2012 рік	2013 рік
Собівартість реалізованої продукції (товарів, послуг)	662	
969
Адміністративні витрати	70	70
Інші операційні витрати	283	-
Всього	1015	1039

Витрати на видами (елементами) представлені:
тис. грн.
Найменування 	2012 рік	2013 рік
Собівартість матеріалів та сировини	863	660
Заробітна плата 	255	282
Нарахування на соціальні заходи	95	105
Амортизація	21	16
Інші витрати	283	296
Разом	1517	1359
10. ОСНОВНІ ЗАСОБИ
Керівництвом прийнято рішення вважати історичну собівартість основних засобів (визначену за 
П(С)БО) на дату першого застосування МСФЗ такою, що відповідає справедливій вартості.
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 відображена у окремій статті у складі необоротних активів, що складає 18 
тис. грн.
Станом на 31 грудня основні засоби Товариства були представлені наступним чином:

тис. грн.
	Будинки, споруди та передавальні пристрої	Машини та обладнання	Транспортні 
засоби	Інструменти, прилади, інвентар (меблі), бібліотечні фонди	Інші основні засоби, в т. ч. 
капітальні витрати на поліпшення земель	Всього
Первісна вартість станом на початок звітного року	1848	728	49	40	775	3440
Придбано основних засобів	-	47	-	-	-	47
Вибуло	-	-	-	-	-	-
Первісна вартість станом на кінець звітного періоду	1848	775	49	40	775	3487
Накопичена амортизація станом на початок звітного року	(798)	(309)	(24)	(13)	(356)	(1500)
Амортизаційні нарахування за звітний період	(4)	(2)	(6)	(1)	(3)	(16)
Вибуло зносу	-	-	-	-	-	-
Амортизація станом на кінець звітного періоду	(802)	(311)	(30)	(14)	(359)	(1516)
Балансова вартість станом на кінець звітного періоду	1046	464	19	26	416	1971

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. У 2013 році встановлені строки корисного використання об’єктів 
основних засобів Підприємством не переглядались. Накопичена амортизація становить 43,48% 
первісної вартості основних засобів.

У 2013 році Підприємством не виявлено ознак знецінення об’єктів основних засобів.
Станом на 31 грудня 2013 року основні засоби, призначені для продажу відсутні. 

На Підприємстві відсутні основні засоби в заставі, передані установам банків як забезпечення 
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грошових зобов’язань по отриманим кредитам.

11. ЗАПАСИ

Запаси оцінені за собівартістю, що є найменшою оцінкою у порівнянні до оцінки за чистою 
вартістю реалізації. Уцінка запасів у 2013 році не здійснювалась. Залежалі, не ліквідні запаси 
Підприємством не ідентифіковані. 

Запаси Товариства були представлені наступним чином:
тис. грн.
Запаси	На 31 грудня 2013 року
Будівельні матеріали	9
Запасні частини	34
Матеріали сільськогосподарського призначення	202
Малоцінні та швидкозношувані предмети	12
Незавершене виробництво	411
Готова продукція	881
Всього	1549

12. ТОРГОВА ТА ІНША ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Станом на звітну дату справедлива вартість дебіторської заборгованості Підприємства відповідає 
її балансовій вартості. Резерви знецінення нараховані на індивідуальній основі у попередніх 
періодах. Підприємство не забезпечує дебіторську заборгованість заставою.
Дебіторська заборгованість Підприємства представлена поточною дебіторською заборгованістю.

Торгова та інша дебіторська заборгованість на 31.12.2013 є поточною, та складалась з наступного:
 
тис. грн.
	На 31 грудня 2012 року	На 31 грудня 2013 року
Торгова дебіторська заборгованість	33	44
Інша поточна дебіторська заборгованість	5	5
Разом:	38	49

На 31 грудня 2012 і 2013 рр. торгова та інша дебіторська заборгованість є безпроцентною та 
погашається в ході звичайної господарської діяльності Підприємства. 
У 2013 р. збитки на формування резерву не визнавались. 

13. ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ
Грошові кошти та їх еквіваленти Підприємства не прострочені, не знецінені та включали:
тис. грн.
	На 31 грудня 2012 року	На 31 грудня 2013 року
Грошові кошти в установах банків	-	1
Готівка в касі	-	-
Разом:	-	1
Грошові кошти, користування якими обмежено, на Підприємстві відсутні.

14. КАПІТАЛ, ЯКИЙ БУЛО ВИПУЩЕНО

Величина сформованого та оплаченого статутного капіталу Підприємства станом на 31.12.2013 
року складає 260 000 грн., який поділено на 5 200 000 шт. акцій, номінальна вартість – 0,05 грн. за
 1 шт. Акції прості - іменні. Форма існування акцій – бездокументарна.
Статутний капітал Підприємства сформовано в процесі приватизації державного майна.

У складі акціонерів обліковується 397 власників цінних паперів, в т.ч. 2 юридичні особи та 395 
фізичних осіб.
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Додаткова емісія не здійснювалась. Дивіденди по результатам 2012 року в 2013 не 
оголошувались. Резервний капітал на 31.12.2013 відсутній. 
Нерозподілений прибуток на 31.12.2013 року складає 72 тис. грн.
15. ТОРГІВЕЛЬНА ТА ІНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Станом на 31 грудня 2013 року торгівельна та інша кредиторська заборгованість була 
представлена наступним чином:

тис. грн.
Кредиторська заборгованість	На 31 грудня 2012 року	На 31 грудня 2013 року
Довгострокові зобов’язання (поворотні безвідсоткові позики отримані від акціонерів на 
поповнення обігових коштів)	1354	

1354
Поточні зобов’язання, в т. ч:	403	325
Поточна заборгованість за довгостроковими зобовязаннями	23	
23
Заборгованість  постачальникам за товари, роботи, послуги	357	
265
Кредиторська заборгованість перед бюджетом	5	3
Кредиторська заборгованість по страхуванню	7	8
Кредиторська заборгованість по заробітній платі	8	20
Поточні забезпечення	3	6
	На 31.12.2013 заборгованість за банківськими позиками у Підприємства відсутня. 
Прострочена кредиторська заборгованість перед бюджетом та по соціальному страхуванню на 
дату фінансової звітності відсутня.
16. ІНФОРМАЦІЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ

	Інформація про доходи, витрати, активи і зобов'язання сегментів не представлена, оскільки за 
рік, що закінчився 31 грудня 2013 Товариством виділено лише 1 господарський сегмент - 
рослинництво. Це зумовлено тим, що операційні сегменти, які, відповідно до положень облікової 
політики: - були ідентифіковані згідно з визначенням операційного сегмента або є об'єднанням 
сегментів; - перевищують кількісні пороги для визначення звітних сегментів – відсутні.
17. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

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 Товариства, пов'язана з фінансовими ризиками, 
здійснюється згідно з відповідною політикою та процедурами. 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 Товариства регулярно переглядає структуру свого капіталу. 
 

18. УМОВНІ ТА КОНТРАКТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

	Операційне середовище Керівництво вважає, що воно вживає всі необхідні заходи для 
забезпечення стійкості бізнесу Товариства  в нинішніх умовах. Однак, несподівані погіршення в 
економіці можуть негативно впливати на результати діяльності Товариства і фінансове 
становище. Ефект такого потенційно негативного впливу не може бути достовірно оцінений.
	
Оподаткування, юридичні питання У результаті загальної нестабільної економічної ситуації в 
Україні загальнодержавне податкове законодавство України постійно змінюються. Крім того, 
трапляються випадки його непослідовного застосування, тлумачення і виконання. Недотримання 
законів та нормативних актів України може призвести до накладення серйозних штрафів і пені. В 
результаті майбутніх податкових перевірок можуть бути виявлені додаткові зобов'язання, які не 
будуть відповідати податковій звітності Товариства. Такими зобов'язаннями можуть бути власне 
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податки, а також штрафи і пеня; та їх розміри можуть бути істотними. У той час як Товариство 
вважає, що воно відобразило всі операції у відповідності з чинним податковим законодавством, 
існує велика кількість податкових норм, в яких присутня достатня кількість спірних моментів, які
 не завжди чітко і однозначно сформульовані. 
Окремі потенційні зобов’язання, пов’язані із оподаткуванням, Підприємством не визначались. 

На 31.12.2013 Підприємство не є стороною судових спорів.

У ході звичайної діяльності Підприємство може бути в майбутньому об’єктом інших судових 
позовів і претензій. На думку керівництва, ймовірні зобов’язання (за їх наявності), що можуть 
виникнути у результаті наявних судових справ та можливих позовів або претензій, не матимуть 
істотного негативного впливу на фінансовий стан або результати діяльності Підприємства у 
майбутньому. Відповідно, резерв під такі зобов’язання в цій фінансовій звітності не створювався.
19. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ
	Після 31 грудня 2013 року до дати затвердження керівництвом фінансової звітності не 
відбувалося подій, які  могли би вплинути на фінансовий стан Товариства.
Ця фінансова звітність за 2013 рік, була затверджена керівництвом до надання  Зборам 
Акціонерів Товариства Наглядовою Радою 1 лютого 2014 року.

Голова правління ___________________ Ануфрієв Микола Володимирович

Головний бухгалтер ________________ Гайдай Валентина Миколаївна
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XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 
аудитора - фізичної особи - підприємця)

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 
облікової картки платника податків - 
фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, 
аудитора

Номер та дата видачі свідоцтва про 
включення до Реєстру аудиторських фірм 
та аудиторів, виданого Аудиторською 
палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата
 видачі та строк дії свідоцтва про 
внесення до реєстру аудиторських фірм, 
які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку 
цінних паперів

Приватна аудиторська фірма "Основа"

30853920

м.Житомир, вул. Київська, 74, кв.58

2386 26.01.2001

,  ,  

Текст аудиторського висновку (звіту)
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2013 
ПАТ «Андрушівське»

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Основні юридичні дані
	Публічне акціонерне товариство «Андрушівське» (далі – Товариство або Підприємство) є юридичною особою, 
створеною відповідно до законодавства України. 
Повне найменування	Публічне акціонерне товариство «Андрушівське»
Скорочене найменування	ПАТ «Андрушівське»
ЄДРПОУ	00385738
Назва органу, який здійс¬нив реєстрацію	Підприємство зареєстроване Андрушівською районною державною 
адміністрацією Житомирської області 20.12.1995
Вищий орган управління	загальні збори акціонерів
Види діяльності	вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур;
допоміжна діяльність у рослинництві;
розведення свиней;
розведення великої рогатої худоби молочних порід

Адреса (місцезнаходження), телефон	Україна, 13400, Житомирська обл., м. Андрушівка, вулиця Радгоспна, буд. 
11;        тел. 5-66-43
Банківські реквізити	поточний рахунок 260062173 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 311528
Система оподаткування	Підприємство має статус платника фіксованого сільськогосподарського податку; 
зареєстроване як суб’єкт спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість, про що ДПІ в 
Андрушівському районі видано Свідоцтво №200103002, індивідуальний податковий №003857306015
Чисельність персоналу на 31.12.2013 	
12
Керівник підприємства	
Ануфрієв Микола Володимирович
Головний бухгалтер 	
Гайдай Валентина Миколаївна

Історична довідка
ПАТ «Андрушівське» засноване згiдно з рiшенням Фонду державного майна України  по Житомирській області 
№552-АТ вiд 15.12.1995 року шляхом перетворення державного пiдприємства «Андрушівський бурякорадгосп» у 
Відкрите акціонерне товариство «Андрушівське», згідно з Декретом Кабінету Міністрів України «Про особливості 
приватизації майна в агропромисловому комплексі» від 17.05.1993 р. №51-93. Загальними зборами акціонерів 
прийнято рішення щодо приведення діяльності Підприємства у відповідність до вимог Закону України «Про 
акцiонернi товариства», у зв'язку з чим змінено найменування Відкритого акціонерного товариства «Андрушівське» 
на Публічне акціонерне товариство «Андрушівське», яке є його правонаступником.
Фактів злиття, поділу, приєднання, перетворення на Підприємстві не відбувалось. ПАТ «Андрушівське» не має філій 
та дочірніх підприємств. Для здійснення фінансово-господарської діяльності Підприємством використовуються 
власні виробничі, складські приміщення,  транспортні засоби, машини і обладнання. 
Підприємство протягом звітного року користувалось сільськогосподарськими угіддями (рілля) загальною площею 
468 га (відповідно до договорів оренди на земельні ділянки).
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Предмет діяльності, характеристика продукції, ціноутворення
ПАТ «Андрушівське» є сільськогосподарським товаровиробником у сфері рослинництва. Продукція тваринництва не 
вироблялась.

Виробництво продукції сільського господарства у 2013 році представлене:

Продукція рослинництва	Зібрана площа, га	Вироблено продукції, ц
Пшениця озима	100	2379
Жито	30	565
Гречка	40	469
Кукурудза на зерно	70	3700
Ячмінь ярий	45	1122
Горох	10	160
Овес	15	291
Просо	10	140
Соя	70	1330
Ріпак озимий	25	980
Картопля	5	1000
Овочі відкритого грунту	0,3	25
	
Реалізація власної готової продукції (послуг) здійснюється на ринку України. Операції у сфері зовнішньоекономічної 
діяльності Підприємством не здійснюються. Ціни на продукцію (послуги) власного виробництва визначаються 
самостійно з врахуванням основних ціноутворюючих факторів таких як: рівень поточних витрат на виготовлення 
продукції, ціни споріднених товарів/продукції, умови транспортування, 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).

2. ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

	Функціональною валютою звітності є гривня «грн». Звітність складена в тисячах гривень. 
	Ця фінансова звітність є першою фінансовою звітністю, складеною відповідно до МСФЗ.
Попередню фінансову звітність за 2012 рік було складено управлінським персоналом із використанням 
концептуальної основи спеціального призначення, що ґрунтується на застосуванні вимог МСФЗ, як того вимагає 
МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ». Попередня фінансова звітність складалась з метою формування інформації, 
яка була використана  для підготовки порівняльної інформації при підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ 
станом на 31.12.2013 р.	
	Товариство перейшло на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) 1 січня 2012 року відповідно до 
положень МСФЗ (IFRS) 1.
            Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звітним періодом рік, що закінчується 31 грудня 2013 року. З
 цієї дати фінансова звітність Товариства складатиметься відповідно до вимог МСФЗ, що були розроблені Радою 
(Комітетом) з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, та роз’яснень Комітету з тлумачень міжнародної 
фінансової звітності, а також відповідно роз’яснень Постійного комітету з тлумачень, що були затверджені комітетом
 з міжнародного бухгалтерського обліку та діяли на дату складання фінансової звітності.
              Відповідно до МСФЗ 1, Підприємство використовувало однакову облікову політику при складанні 
попередньої фінансової звітності згідно МСФЗ та протягом усіх періодів, представлених у першій повній фінансової 
звітності згідно з МСФЗ. 
               Фінансова звітність була складена на основі принципу історичної вартості. Підготовлена на основі 
припущення, що Підприємство здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчому 
майбутньому. Керівництво та акціонери мають намір і в подальшому розвивати господарську діяльність ПАТ 
«Андрушівське».

3. УМОВИ, В ЯКИХ ФУНКЦІОНУЄ ПІДПРИЄМСТВО

	Економіка України схильна до негативного впливу падіння ринкової кон'юнктури та економічного спаду. Останні 
місяці звітного 2013 року пов’язані із політичною не стабільністю. Стабільність економіки в майбутньому в значній 
мірі залежить від проведення урядом України реформ і від ефективності прийнятих економічних, фінансових та 
монетарних заходів. В той час як керівництво вважає, що воно вживає усіх необхідних та можливих заходів для 
підтримки економічної стабільності Підприємства в умовах, що склалися, подальше погіршення ситуації у зазначених
 вище галузях може мати негативний вплив на результати та фінансовий стан Підприємства, який неможливо 
достовірно визначити на цей момент.

4. ПРИЙНЯТТЯ НОВИХ АБО ПЕРЕГЛЯНУТИХ СТАНДАРТІВ ТА ІНТЕРПРИТАЦІЙ
      
      РМСБО опублікував ряд нових стандартів та інтерпретацій, обов'язкових для облікових періодів, які починаються 
з 1 січня 2013 року або після цієї дати, або для більш пізніх періодів, більшість з яких не матимуть істотного впливу 
на фінансову звітність Підприємства. Керівництво Товариства аналізує потенційний вплив наступних нових положень
 бухгалтерського обліку: 
      • Змінений МСБЗ 19 «Виплати працівникам» (опублікований в червні 2011 року; застосовується до періодів, які 
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починаються з 1 січня 2013 року або після цієї дати) істотно змінює принципи визнання та оцінки витрат за 
пенсійним планом зі встановленими виплатами і вихідної допомоги, а також вимоги до розкриття інформації про всі 
виплати працівникам. Цей стандарт вимагає визнавати всі зміни в чистій сумі зобов'язання (активу) за пенсійним 
планом зі встановленими виплатами в момент їх виникнення наступним чином: (i) вартість послуг і розмір чистого 
відсотка у складі прибутку або збитку; та (ii) переоцінені статті у складі інших сукупних доходів. 
      • МСФЗ 13 «Оцінка за справедливою вартістю» (опублікований в травні 2011 року і застосовується до річних 
періодів, які починаються з 1 січня 2013 року або після цієї дати). Мета МСФЗ 13 - усунути існуючу непослідовність 
та складність формулювань положень завдяки чіткому визначенню справедливої вартості і використанню єдиного 
джерела інформації для оцінки справедливої вартості і вимог до розкриття інформації, які застосовуються відносно 
всіх МСФЗ, включаючи введення спрощеного методу розрахунку справедливої вартості для аналізу знецінення. 
Підприємство не зазначає всі прийняті стандарти і стандарти та інтерпретації, які ще не вступили в дію, а в якості 
альтернативи вимогам МСФЗ (IAS) 8.30 перерахувало лише ті стандарти, які ймовірно матимуть вплив на фінансову 
звітність у майбутньому, можливий вплив прийнятих МСФЗ наразі оцінюється керівництвом Підприємства.

5. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Оцінка справедливої вартості
Підприємство використовує такі методики оцінки, які є прийнятними в обставинах, що склалися і для яких доступні 
дані, достатні для оцінки справедливої вартості, при цьому максимально використовуються прийнятні вихідні дані за 
результатами спостережень. Підприємство визначає політику і процедури як для періодичної оцінки справедливої 
вартості так і для одноразової оцінки вартості активів (у разі наявності та необхідності оцінки активів, наприклад, 
призначених для розподілу у складі діяльності, що припиняється). Для оцінки значних активів таких, як об’єкти 
нерухомості, фінансові активи, що утримуються для продажу, умовні винагороди, у разі доцільності, залучаються 
зовнішні оцінювачі. Рішення про необхідність залучення зовнішніх оцінювачів приймається щорічно, найвищим 
управлінським персоналом Підприємства, після обговорення та затвердження такого рішення. На кожну звітну дату 
керівництво оцінює та аналізує зміни вартості активів і зобов’язань. Справедлива вартість є ціною, яка була б 
отримана від продажу активу або виплачена за передачу зобов’язання в рамках угоди, що здійснюється у звичайному 
порядку між учасниками ринку на дату оцінки. Оцінка справедливої вартості передбачає, що угода по продажу активу
 (передачі зобов’язання) відбувається: - або на основному ринку для даного активу (зобов’язання);  - або, в умовах 
відсутності основного (активного) ринку, на найбільш прийнятному ринку для даного активу (зобов’язання). 
Справедлива вартість активу (зобов’язання) оцінюється з використанням припущень, які передбачають, що учасники 
ринку діють у своїх кращих інтересах.
Основні засоби                                                                                                                                       
Основні засоби відображаються за первісною вартістю, що є його справедливою вартістю за вирахуванням 
накопиченого зносу та збитків від знецінення (за умови їх наявності, за результатами щорічного тестування). При 
придбанні основні засоби обліковуються за первісною вартістю, що включає витрати, пов’язані з придбанням 
вказаних активів. Витрати на ремонт та утримування основних засобів відображаються по мірі їх понесення.  
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. Знос розраховується як зменшення вартості активів, крім землі, до їх оціночної залишкової 
вартості, якщо така існує. Нарахування зносу починається, коли активи готові до їх цільового використання. Знос 
нараховується за лінійним методом протягом очікуваних строків корисного використання відповідних активів.
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.

Оренда
Оренда класифікується як фінансова в тому випадку, коли, за умовами оренди, всі значні ризики і вигоди власності 
передаються орендареві. Усі інші види оренди класифікуються як операційна оренда. Оцінка оренди залежить від 
сутності операцій. 

Запаси
Запаси оцінюються за меншою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації товарів, що будуть 
продані окремо. Собівартість визначається за середньозваженим методом. Вартість готової продукції та 
незавершеного виробництва включає вартість сировини, прямі витрати на оплату праці і відповідні виробничі 
витрати.

Знецінення матеріальних активів	
Товариство проводить перевірку наявності індикаторів знецінення балансової вартості матеріальних активів на кожну
 звітну дату.  В разі виявлення будь-яких таких чинників розраховується відшкодована вартість відповідного активу 
для визначення розміру збитку від знецінення (якщо такий є). У випадках, коли збиток від знецінення згодом 
відновлюється, балансова вартість активу збільшується до суми, отриманої в результаті нової оцінки його 
відшкодованої вартості, так, щоб нова балансова вартість не перевищувала балансову вартість, яка була б визначена, 
якби по цьому активу не був відображений збиток від знецінення в попередні роки

Фінансові активи
Підприємство до складу фінансових активів включає грошові кошти та їх еквіваленти, торгову та іншу дебіторську 
заборгованість та процентну поворотну фінансову допомогу  (кредити/аванси) згідно з МСБО (IAS) 39. Класифікація 
здійснюється при первісному визнанні. Дебіторська заборгованість та кредити виникають у момент продажу 
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Підприємством продукції (товарів, послуг) або надають грошові кошти безпосередньо дебітору (крім таких, що 
надаються з наміром продажу). Фінансові активи включаються до складу оборотних активів, крім тих, строк 
погашення яких перевищує 12 місяців після дати балансу.
Торгова та інша дебіторська заборгованість первісно визнається по справедливій вартості, а в подальшому  - за 
амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки з вирахуванням резерву знецінення. 
Резерв знецінення дебіторської заборгованості створюється у разі наявності ознак того, що Підприємство не матиме 
змоги отримати всю суму заборгованості відповідно до первісних (переглянутих умов). Балансова вартість активу 
зменшується з використанням відповідного резерву, а сума збитку визнається у складі витрат. Якщо дебіторська 
заборгованість є безнадійною  - вона списується за рахунок відповідного резерву. Повернення раніше списаних сум 
активів кредитується за рахунок відповідних витрат. Балансова вартість фінансових активів, щодо яких не 
застосовується оцінка за справедливою вартістю, переглядається щодо можливого зменшення корисності на кожну 
дату балансу на основі аналізу очікуваних грошових потоків. Сума втрат від зменшення корисності фінансового 
активу визначається як різниця між його балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних грошових 
потоків, дисконтованих за поточною ринковою ставкою відсотка на подібний фінансовий актив, з визнанням цієї 
різниці іншими витратами звітного періоду.

Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти включають кошти в банках і касі, а також короткострокові депозити з первісним 
строком погашення до трьох місяців. 

Фінансові зобов’язання
Фінансові зобов’язання згідно з МСБО 39 відображені по амортизованою вартістю. Фінансові зобов’язання 
Підприємства включають торгову та іншу кредиторську заборгованість, а також кредити і позики. Під час первісного 
визнання фінансових зобов’язань Підприємство присвоює їм відповідну категорію. 
На кожну наступну після визнання дату балансу фінансові зобов'язання оцінюються за амортизованою собівартістю, 
крім фінансових зобов'язань, призначених для перепродажу, і зобов'язань за похідними фінансовими інструментами. 

Резерви
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. Якщо вплив вартості 
грошей у часі є суттєвим, резерви дисконтуються за поточною ставкою до оподаткування, яка відображає, коли це 
доцільно, ризики, характерні для конкретного зобов’язання. Якщо застосовується дисконтування, то збільшення 
резерву з часом визнається як фінансові витрати.

Визнання та оцінка доходів
Доходи визнаються, якщо існує висока вірогідність того, що Підприємство отримає економічні вигоди, а доходи 
можуть бути вірогідно визначені. Доходи оцінюються за справедливою вартістю винагороди, отриманої або такої, що
 підлягає отриманню, за вирахуванням знижок і податків з продажу. Сума доходу не вважається достовірно 
визначеною до того моменту, поки не врегульовані всі умовні зобов’язання, пов’язані з реалізацією. Доходи, 
головним чином, являють собою: продаж готової продукції (товарів) – виручка від реалізації продукції та товарів 
визнається в момент передачі ризиків і вигід від володіння товарами, ціни визначаються на підставі затверджених 
прейскурантів та відповідних договорів (специфікацій до них); продаж послуг – доходи отримані від надання послуг 
(виконання робіт), Підприємство  визнає в періоді їх надання (здійснення).

Визнання витрат
Здійснюється по методу нарахування. Собівартість реалізованої продукції включає витрати на оплату праці, 
матеріальні витрати, амортизацію основних засобів, інші виробничі витрати. Адміністративні витрати та витрати та 
реалізацію (збут) відображаються за методом класифікації витрат за функціональним призначенням, та включають 
витрати на амортизацію та витрати на виплати працівникам, витрати на операційні податки, інші витрати. 
Фінансові витрати включають витрати на позики, процентні витрати по пенсійним зобов’язанням. Витрати на позики,
 безпосередньо пов’язані з придбанням, будівництвом або виробництвом активу, який в силу необхідності вимагає 
тривалого періоду часу для його підготовки до планового використання або до продажу, капіталізуються як частина 
первісної вартості такого активу. Усі інші витрати на позики відносяться на витрати в тому звітному періоді, в якому 
вони були понесені. Витрати на позики складаються з відсотків та інших витрат, понесених у зв’язку з залученням 
позикових коштів.

Умовні активи і зобов’язання
Умовні активи не визнаються, а розкриваються у фінансовій звітності, якщо надходження економічних вигід є 
ймовірним.
Умовні зобов’язання не відображаються у фінансовій звітності, за винятком випадків, коли існує ймовірність того, що
 для погашення зобов’язання буде потрібен відтік ресурсів, і при цьому сума таких зобов’язань може бути достовірно 
визначена. Інформація про такі зобов’язання підлягає розкриттю, за винятком випадків, коли можливість відтоку 
ресурсів, які являють собою економічні вигоди, є малоймовірною.

Події після звітної дати
Події після звітної дати, що надають додаткову інформацію про фінансовий стан Підприємства на звітну дату 
(коригуючи 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.
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Рекласифікація порівняльної інформації
	У 2013 році Підприємство зробило певні та відповідні декласифікації порівняльної інформації за 2012 рік з метою 
забезпечення відповідності формату подання фінансової звітності за 2013 рік, зумовлені зміною форм звітності, 
відповідно до норм Національного Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1.

6. ІСТОТНІ СУДЖЕННЯ І ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ У ОЦІНКАХ

Істотні судження в процесі застосування облікової політики.
У процесі застосування облікової політики Товариства керівництво зробило певні професійні судження, окрім тих, 
які вимагають використання оцінок, які мають найбільш істотний вплив на суми, визнані в  фінансовій звітності. Ці 
судження, серед іншого, включають правомірність застосування припущення щодо здатності вести свою діяльність 
на безперервній основі.

Основні джерела невизначеності оцінок
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.
Визначення справедливої вартості основних засобів. Використання різних професійних суджень стосовно оцінки 
вартості може мати суттєвий вплив на умовну вартість основних засобів Підприємства, що відображена у фінансовій 
звітності.
Судові спори і претензії. Підприємство може бути об’єктом різного роду судових спорів і претензій, включаючи 
розгляди 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.

7. ПОВ’ЯЗАНІ СТОРОНИ

Для цілей даної фінансової звітності сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона має можливість 
контролювати іншу сторону, або здійснювати суттєвий влив на прийняття нею фінансових чи операційних рішень. 
При аналізі кожного випадку відносин, що можуть являти собою відносини між пов'язаними сторонами, увага 
приділяється суті цих відносин, а не лише їх юридичній формі. 
Пов’язаними особами ПАТ «Андрушівське» є акціонер - юридична особа, що володіє значним пакетом акцій – АТ 
«Вінброк» (код ЄДРПОУ 23061292) частка у статутному капіталі – 75,9049% та найвищий управлінський персонал 
Підприємства.
Операції купівлі – продажу із зазначеними пов’язаними особами у 2013 році не здійснювались. 
Управлінський персонал Підприємства не отримував будь – яких винагород окрім плати в межах трудових відносин 
відповідно до трудового законодавства та штатного розкладу.
8. ДОХОДИ
Виручка від реалізації у 2013 році була представлена лише доходами від продажу продукції рослинництва власного 
виробництва:

тис. грн.
	2012 рік	2013 рік
Чистий доход від реалізації 
товарів (робіт, послуг)	772	
1111
Інші операційні доходи	283	-
Всього	1055	1111

9. СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ, ВИТРАТИ
Витрати Підприємства складаються:
тис. грн.
	2012 рік	2013 рік
Собівартість реалізованої продукції (товарів, послуг)	662	
969
Адміністративні витрати	70	70
Інші операційні витрати	283	-
Всього	1015	1039

Витрати на видами (елементами) представлені:
тис. грн.
Найменування 	2012 рік	2013 рік
Собівартість матеріалів та сировини	863	660
Заробітна плата 	255	282
Нарахування на соціальні заходи	95	105
Амортизація	21	16
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Інші витрати	283	296
Разом	1517	1359
10. ОСНОВНІ ЗАСОБИ
Керівництвом прийнято рішення вважати історичну собівартість основних засобів (визначену за П(С)БО) на дату 
першого застосування МСФЗ такою, що відповідає справедливій вартості.
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 відображена у окремій статті у складі 
необоротних активів, що складає 18 тис. грн.
Станом на 31 грудня основні засоби Товариства були представлені наступним чином:

тис. грн.
	Будинки, споруди та передавальні пристрої	Машини та обладнання	Транспортні засоби	Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі), бібліотечні фонди	Інші основні засоби, в т. ч. капітальні витрати на поліпшення земель	Всього
Первісна вартість станом на початок звітного року	1848	728	49	40	775	3440
Придбано основних засобів	-	47	-	-	-	47
Вибуло	-	-	-	-	-	-
Первісна вартість станом на кінець звітного періоду	1848	775	49	40	775	3487
Накопичена амортизація станом на початок звітного року	(798)	(309)	(24)	(13)	(356)	(1500)
Амортизаційні нарахування за звітний період	(4)	(2)	(6)	(1)	(3)	(16)
Вибуло зносу	-	-	-	-	-	-
Амортизація станом на кінець звітного періоду	(802)	(311)	(30)	(14)	(359)	(1516)
Балансова вартість станом на кінець звітного періоду	1046	464	19	26	416	1971

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.
 У 2013 році встановлені строки корисного використання об’єктів основних засобів Підприємством не переглядались.
 Накопичена амортизація становить 43,48% первісної вартості основних засобів.

У 2013 році Підприємством не виявлено ознак знецінення об’єктів основних засобів.
Станом на 31 грудня 2013 року основні засоби, призначені для продажу відсутні. 

На Підприємстві відсутні основні засоби в заставі, передані установам банків як забезпечення грошових зобов’язань 
по отриманим кредитам.

11. ЗАПАСИ

Запаси оцінені за собівартістю, що є найменшою оцінкою у порівнянні до оцінки за чистою вартістю реалізації. 
Уцінка запасів у 2013 році не здійснювалась. Залежалі, не ліквідні запаси Підприємством не ідентифіковані. 

Запаси Товариства були представлені наступним чином:
тис. грн.
Запаси	На 31 грудня 2013 року
Будівельні матеріали	9
Запасні частини	34
Матеріали сільськогосподарського призначення	202
Малоцінні та швидкозношувані предмети	12
Незавершене виробництво	411
Готова продукція	881
Всього	1549

12. ТОРГОВА ТА ІНША ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Станом на звітну дату справедлива вартість дебіторської заборгованості Підприємства відповідає її балансовій 
вартості. Резерви знецінення нараховані на індивідуальній основі у попередніх періодах. Підприємство не забезпечує 
дебіторську заборгованість заставою.
Дебіторська заборгованість Підприємства представлена поточною дебіторською заборгованістю.

Торгова та інша дебіторська заборгованість на 31.12.2013 є поточною, та складалась з наступного: 
тис. грн.
	На 31 грудня 2012 року	На 31 грудня 2013 року
Торгова дебіторська заборгованість	33	44
Інша поточна дебіторська заборгованість	5	5
Разом:	38	49

На 31 грудня 2012 і 2013 рр. торгова та інша дебіторська заборгованість є безпроцентною та погашається в ході 
звичайної господарської діяльності Підприємства. 
У 2013 р. збитки на формування резерву не визнавались. 
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13. ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ
Грошові кошти та їх еквіваленти Підприємства не прострочені, не знецінені та включали:
тис. грн.
	На 31 грудня 2012 року	На 31 грудня 2013 року
Грошові кошти в установах банків	-	1
Готівка в касі	-	-
Разом:	-	1
Грошові кошти, користування якими обмежено, на Підприємстві відсутні.

14. КАПІТАЛ, ЯКИЙ БУЛО ВИПУЩЕНО

Величина сформованого та оплаченого статутного капіталу Підприємства станом на 31.12.2013 року складає 260 000 
грн., який поділено на 5 200 000 шт. акцій, номінальна вартість – 0,05 грн. за 1 шт. Акції прості - іменні. Форма 
існування акцій – бездокументарна.
Статутний капітал Підприємства сформовано в процесі приватизації державного майна.

У складі акціонерів обліковується 397 власників цінних паперів, в т.ч. 2 юридичні особи та 395 фізичних осіб.

Додаткова емісія не здійснювалась. Дивіденди по результатам 2012 року в 2013 не оголошувались. Резервний капітал 
на 31.12.2013 відсутній. 
Нерозподілений прибуток на 31.12.2013 року складає 72 тис. грн.
15. ТОРГІВЕЛЬНА ТА ІНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Станом на 31 грудня 2013 року торгівельна та інша кредиторська заборгованість була представлена наступним 
чином:

тис. грн.
Кредиторська заборгованість	На 31 грудня 2012 року	На 31 грудня 2013 року
Довгострокові зобов’язання (поворотні безвідсоткові позики отримані від акціонерів на поповнення обігових 
коштів)	1354	

1354
Поточні зобов’язання, в т. ч:	403	325
Поточна заборгованість за довгостроковими зобовязаннями	23	
23
Заборгованість  постачальникам за товари, роботи, послуги	357	
265
Кредиторська заборгованість перед бюджетом	5	3
Кредиторська заборгованість по страхуванню	7	8
Кредиторська заборгованість по заробітній платі	8	20
Поточні забезпечення	3	6
	На 31.12.2013 заборгованість за банківськими позиками у Підприємства відсутня. 
Прострочена кредиторська заборгованість перед бюджетом та по соціальному страхуванню на дату фінансової 
звітності відсутня.
16. ІНФОРМАЦІЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ

	Інформація про доходи, витрати, активи і зобов'язання сегментів не представлена, оскільки за рік, що закінчився 31 
грудня 2013 Товариством виділено лише 1 господарський сегмент - рослинництво. Це зумовлено тим, що операційні 
сегменти, які, відповідно до положень облікової політики: - були ідентифіковані згідно з визначенням операційного 
сегмента або є об'єднанням сегментів; - перевищують кількісні пороги для визначення звітних сегментів – відсутні.
17. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

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 Товариства, пов'язана з фінансовими 
ризиками, здійснюється згідно з відповідною політикою та процедурами. 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 Товариства регулярно переглядає 
структуру свого капіталу. 
 

18. УМОВНІ ТА КОНТРАКТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

	Операційне середовище Керівництво вважає, що воно вживає всі необхідні заходи для забезпечення стійкості 
бізнесу Товариства  в нинішніх умовах. Однак, несподівані погіршення в економіці можуть негативно впливати на 
результати діяльності Товариства і фінансове становище. Ефект такого потенційно негативного впливу не може бути 
достовірно оцінений.
	
Оподаткування, юридичні питання У результаті загальної нестабільної економічної ситуації в Україні 
загальнодержавне податкове законодавство України постійно змінюються. Крім того, трапляються випадки його 
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непослідовного застосування, тлумачення і виконання. Недотримання законів та нормативних актів України може 
призвести до накладення серйозних штрафів і пені. В результаті майбутніх податкових перевірок можуть бути 
виявлені додаткові зобов'язання, які не будуть відповідати податковій звітності Товариства. Такими зобов'язаннями 
можуть бути власне податки, а також штрафи і пеня; та їх розміри можуть бути істотними. У той час як Товариство 
вважає, що воно відобразило всі операції у відповідності з чинним податковим законодавством, існує велика кількість
 податкових норм, в яких присутня достатня кількість спірних моментів, які не завжди чітко і однозначно 
сформульовані. 
Окремі потенційні зобов’язання, пов’язані із оподаткуванням, Підприємством не визначались. 

На 31.12.2013 Підприємство не є стороною судових спорів.

У ході звичайної діяльності Підприємство може бути в майбутньому об’єктом інших судових позовів і претензій. На 
думку керівництва, ймовірні зобов’язання (за їх наявності), що можуть виникнути у результаті наявних судових справ
 та можливих позовів або претензій, не матимуть істотного негативного впливу на фінансовий стан або результати 
діяльності Підприємства у майбутньому. Відповідно, резерв під такі зобов’язання в цій фінансовій звітності не 
створювався.
19. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ
	Після 31 грудня 2013 року до дати затвердження керівництвом фінансової звітності не відбувалося подій, які  могли
 би вплинути на фінансовий стан Товариства.
Ця фінансова звітність за 2013 рік, була затверджена керівництвом до надання  Зборам Акціонерів Товариства 
Наглядовою Радою 1 лютого 2014 року.

Голова правління ___________________ Ануфрієв Микола Володимирович

Головний бухгалтер ________________ Гайдай Валентина Миколаївна   
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