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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АНДРУШІВСЬКЕ»

ПРИМІТКИ
ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2017

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Основні юридичні дані

Публічне акціонерне товариство «Андрушівське» (далі – Товариство/Підприємство або
Компанія) є юридичною особою, створеною відповідно до законодавства України.
Повне найменування Публічне акціонерне товариство «Андрушівське»
Скорочене найменування ПАТ «Андрушівське»
ЄДРПОУ 00385738

Назва органу, який здійснив 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 єдиного податку
4 групи; зареєстроване як платник податку на
додану вартість, індивідуальний податковий
№003857306015

Чисельність персоналу на 31.12.2017 8

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
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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
загальною площею 470 га, в тому числі рілля 460 га (відповідно до договорів на оренду
земельних ділянок).

Предмет діяльності, характеристика продукції, ціноутворення

ПАТ «Андрушівське» є сільськогосподарським товаровиробником у сфері рослинництва.
Продукція тваринництва не вироблялась.

Основна господарська діяльність Підприємства це вирощування зернових і технічних культур.
Товариство вирощує та продає сою, соняшник, пшеницю, кукурудзу, горох, овес, картоплю,
овочеві культури закритого грунту.
Діяльність ПАТ «Андрушівське», вирощування та продаж сільськогосподарської продукції
здійснюється в межах України, в Житомирській області.

Виробництво продукції сільського господарства Підприємства представлене:

Продукція
рослинництва

2017 рік 2016 рік
Зібрана площа,

га
Вироблено
продукції, ц

Зібрана площа,
га

Вироблено
продукції, ц

Пшениця озима 92 3271 95 3591
Кукурудза на зерно 90 4823 20 1000
Ячмінь ярий - - 60 1261
Горох 27 760 15 425
Овес 39 930 20 604
Соняшник 62 696 70 1881
Соя 141 1564 100 1448
Картопля 5,5 360 5 350
Овочі закритого
гранту (огірки) 0,3 113 0,3 101

Реалізація власної сільськогосподарської продукції 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 продукції, що містить витрати на матеріально – технічні ресурси
(нафтопродукти, добрива, засоби захисту рослин), витрати на виплату орендної плати за
користування земельними ділянками, інші витрати на виробництво і реалізацію; - прибуток,
величина якого визначається ринковою ситуацією (попитом і пропозицією).
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2. ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Функціональною валютою звітності є гривня «грн». Звітність складена в тисячах гривень.
Ця фінансова звітність підготовлена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової
звітності. Підприємство здійснює ведення бухгалтерського обліку згідно з Національними
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (НП(С)БО). Принципи та процедури
згідно з НП(С)БО відрізняються від загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку
згідно з МСФЗ. Відповідно, ця фінансова звітність, підготовлена на основі бухгалтерських
записів Компанії згідно з НП(С)БО, відображає коригування, необхідні для подання такої
фінансової звітності згідно з МСФЗ.

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 складається 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

У звітному періоді українська економіка знаходилася в стані рецесії. Несприятливі умови на
ринках, на яких Україна торгує своїми основними товарами, продовжували впливати на
девальвацію української гривні стосовно основних іноземних валют. У звітному періоді
продовжувався збройний конфлікт у деяких районах Луганської та Донецької областей.

Стабілізація економічної та політичної ситуації залежить, великою мірою, від здатності уряду
України продовжувати реформи та зусиль НБУ із подальшої стабілізації банківського сектору,
а також здатності української економіки загалом адекватно реагувати на зміни на ринках. При
цьому подальший розвиток економічної та політичної ситуації, а також вплив цих факторів на
Підприємство, її клієнтів та субпідрядників на разі складно передбачити.

Станом на дату цієї звітності операційна діяльність Товариства продовжувалась у звичайному
режимі до дати затвердження цієї звітності до випуску.

Керівництво Підприємства вважає, що 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.
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4. ПРИЙНЯТТЯ НОВИХ АБО ПЕРЕГЛЯНУТИХ СТАНДАРТІВ ТА
ІНТЕРПРИТАЦІЙ

На дату затвердження цієї фінансової звітності до випуску такі стандарти і тлумачення
були випущені, та беруться до застосування при складанні річної фінансової звітності за
періоди, що розпочинаються з 01.01.2017 або після цієї дати:

Стандарти і тлумачення
Набувають чинності

щодо річних
періодів, які

починаються на або
після

Поправки до МСБО 7 – Ініціатива щодо розкриття інформації 1 січня 2017 року

Поправки до МСБО 12 – Визнання відстрочених податкових активів
стосовно нереалізованих збитків 1 січня 2017 року

Поправки до МСФЗ 2 – Роз’яснення щодо класифікації та оцінки
платежів на основі акцій

1 січня 2018 року

Поправки до МСФЗ 4 і МСФЗ 9 – взаємодія між МСФЗ 4 і МСФЗ 9 1 січня 2018 року

Інтерпретація 22 “Операції з іноземною валютою та передоплати” 1 січня 2018 року

МСФЗ 9 „Фінансові інструменти“ 1 січня 2018 року

МСФЗ 15 „Доходи від реалізації за договорами з клієнтами“, включно із
поправками до МСФЗ 15: Дата набуття чинності МСФЗ 15 та
роз’ясненнями до МСФЗ 15

1 січня 2018 року

Поправки до МСБО 40 "Передача інвестиційної нерухомості" 1 січня 2018 року

МСФЗ 16 „Оренда“ 1 січня 2019 року

МСФЗ 17 "Страхові контракти" 1 січня 2021 року
Поправки до МСФЗ 10 та МСБО 28: Продаж чи внесок активів між
інвестором та його асоційованим або спільним підприємством

Відкладається на
невизначений
термін

За оцінками Керівництва Товариства, набуття чинності переліченими стандартами  та
тлумаченнями до застосування з 01.01.2017 не мало істотного впливу на фінансову звітність.
На момент пiдготовки фiнансової звiтностi iснує ряд нових стандартiв, поправок до них та
iнтерпретацiй, якi ще не вступили в дiю i не враховувалися при пiдготовцi цiєї фiнансової
звiтностi. Керiвництво Товариства ще не оцiнило вплив таких змiн на фiнансову звітність,
дострокове застосування перелічених стандартів та тлумачень не планується.

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
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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.
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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
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



7

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.

Біологічні активи та сільськогосподарська продукція
Сільськогосподарська діяльність визначається як управління біологічною трансформацією
біологічних активів для реалізації, отримання сільськогосподарської продукції або
виробництва додаткових біологічних активів. Компанія класифікує посіви на полях як
біологічні активи.
Компанія визнає біологічний актив або сільськогосподарську продукцію, коли вона
контролює цей актив у результаті минулих подій, є ймовірною вірогідність надходження до
Компанії майбутніх економічних вигод, пов’язаних із цим активом, і справедливу або первісну
вартість активу можна достовірно визначити.

Біологічні активи відображаються за справедливою вартістю, за вирахуванням очікуваних
витрат на реалізацію, як на момент первісного визнання, так і на звітну дату, причому сума
отриманого у результаті прибутку або збитку визнається у складі звіту про сукупні доходи.
Витрати на реалізацію включають усі витрати, які б знадобилися для того, щоб продати
відповідні активи, у тому числі витрати, необхідні для доставки активів на ринок.
Різниця між справедливою вартістю, за вирахуванням витрат на реалізацію, та загальними
витратами на виробництво відноситься на балансову вартість біологічних активів станом на
кожну звітну дату як коригування справедливої вартості.
Зміна цього коригування від періоду до періоду визнається у складі чистої зміни справедливої
вартості біологічних активів та сільськогосподарської продукції у звіті про сукупні доходи.
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Сільськогосподарська продукція, отримана з біологічних активів, оцінюється за справедливою
вартістю, за вирахуванням витрат на продаж, на момент збору врожаю. Прибуток або збиток,
який виникає на момент первісного визнання сільськогосподарської продукції за
справедливою вартістю, за вирахуванням витрат на реалізацію, включається до складу звіту
про сукупні доходи.

На основі вищезазначеної політики основні групи біологічних активів та сільськогосподарської
продукції представлені таким чином:
Біологічні активи
Справедлива вартість посівів на полях визначається з урахуванням дисконтованих потоків грошових
коштів, які будуть отримані від реалізації зібраного врожаю, за вирахуванням майбутніх понесених
витрат та ризиків, яких вони можуть зазнати протягом періоду біологічної трансформації, який
залишився.
Сільськогосподарська продукція
Справедлива вартість фуражного зерна та фруктів визначається на основі ринкових цін на момент
збору врожаю.

Податок на прибуток
Компанія займається сільськогосподарським виробництвом та отримує істотні вигоди від
свого статусу сільськогосподарського виробника. Компанія звільняється від сплати податку на
прибуток і платить фіксований сільськогосподарський податок замість цього. 1 січня 2015
року набув чинності Закон України „Про внесення змін до Податкового кодексу України та
деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи“ (надалі – „Закон“). Згідно з
цим Законом відбулися зміни у режимі Фіксованого сільськогосподарського податку („ФСП“),
без суттєвих змін у податкових правилах, за рахунок запровадження окремої (четвертої) групи
єдиного податку – сільськогосподарських виробників. Податкові ставки, розраховані як частка
цільового коефіцієнта на основі монетарної оцінки за гектар землі сільськогосподарського
призначення, виявились суттєво нижчими податковими нарахуваннями, ніж податок на
прибуток підприємств. Сільськогосподарські виробники мають право застосовувати єдиний
податок, якщо вони відповідають обом із таких вимог:
1.Частка доходу підприємства від сільськогосподарського виробництва (тобто вирощеної та
переробленої продукції підприємства) до загального доходу дорівнює або перевищує 75
відсотків; та
2. Ці сільгосппродукти були вирощені на землі, яка знаходиться у власності або оренді таких
сільськогосподарських виробників і право власності та оренди належним чином
зареєстроване.

Податок на додану вартість
Компанія підлягала спеціальному податковому режиму з податку на додану вартість («ПДВ»)
до 1 січня 2017 року. Компанія кваліфікується як виробник сільськогосподарської продукції.
До 1 січня 2016 року Компанія мала право зберегти за собою суму ПДВ до сплати у повному
обсязі - суми ПДВ, що підлягали сплаті, не передавалися державі, а зараховувалися на
окремий спеціальний рахунок підприємства для підтримки сільськогосподарської діяльності.
Починаючи з 1 січня 2016 року, лише частина ПДВ до сплати (15% для зернових культур та
50% для сої, гороху та капусти) зараховувалася на такий окремий спеціальний рахунок
підприємства, а решта підлягала сплаті державі. Починаючи з 1 січня 2017 року спеціальний
податковий режим втратив чинність і ПДВ підлягає сплаті державі на загальних підставах.

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
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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.

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.
Справедлива вартість, за вирахуванням витрат на реалізацію біологічних активів та
сільськогосподарської продукції.
Біологічні активи відображаються за справедливою вартістю, за вирахуванням витрат на
реалізацію. Компанія оцінює справедливу вартість біологічних активів на основі таких
ключових припущень:
• очікувана врожайність зернових;
• оцінка майбутніх змін в цінах продажу;
• прогнозні витрати на виробництво та здійснення продажів; та
• ставка дисконтування.

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.
Знецінення торгової дебіторської заборгованості Керівництво оцінює знецінення
дебіторської заборгованості шляхом оцінки вірогідності отримання грошових коштів на основі
аналізу заборгованості окремих клієнтів. Фактори, які беруться до уваги при оцінці
заборгованості окремих клієнтів включають аналіз дебіторської заборгованості за строками
виникнення в порівнянні з умовами кредитного періоду, що надається клієнтам, фінансовий
стан та історію отримання грошових коштів від клієнта.
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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 – ТОВ «Парусонд» (код
ЄДРПОУ 37728569) частка у статутному капіталі – 17,1613%;

- акціонери – фізичні особи: Усков Ігор Миколайович (частка володіння 32,6976%),
Ускова Ольга Ігорівна (9,9981%), Пархоменко Ірина Вікторівна (9,9981%), Онищенко
Тетяна Петрівна (9,9981%), Усков Андрій Ігорович (9,9981%);

- найвищий управлінський персонал Підприємства.
Операції купівлі – продажу із зазначеними пов’язаними особами у 2017 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
Підприємством отримано наступні чисті доходи у 2017 році:
тис. грн.

2017 рік 2016 рік

Чистий доход від реалізації товарів (робіт, послуг) –
продаж власної с/г  продукції - продукції
рослинництва та послуг у рослинництві

5085 4166

Інші операційні доходи (податок на додану
вартість, не сплачений в бюджет за звітний рік,
через користування пільгою спеціального режиму
оподаткування діяльності у сфері сільського
господарства)

- -

Всього 5085 4166

9. СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ, ВИТРАТИ
Витрати Підприємства складаються:
тис. грн.

2017 рік 2016 рік
Собівартість реалізованої продукції (товарів,
послуг) 3807 3306
Адміністративні витрати 992 620
Всього 4799 3926

Операційні витрати за елементами представлені наступним чином:
тис. грн.

Найменування 2017 рік 2016 рік
Собівартість матеріалів та сировини 3095 3208
Заробітна плата 566 362
Нарахування на соціальні заходи 124 84
Амортизація 68 60
Інші витрати 946 212
Разом 4799 3926
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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 2017 року основні засоби Товариства були представлені наступним
чином:
тис. грн.

Будинки,
споруди та

передавальн
і 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 949 49 40 775 3661
Придбано основних
засобів

- 169 - - - 169

Вибуло - (64) (22) (2) - (88)
Первісна вартість
станом на кінець
звітного періоду 1848 1054 27 38 775 3742
Накопичена
амортизація станом
на початок звітного
року

(844) (338) (44) (17) (397) (1640)

Амортизаційні
нарахування за звітний
період

(17) (40) (-) (1) (9) (67)

Вибуло зносу - (64) (22) (2) - (88)
Амортизація станом
на кінець звітного
періоду (861) (314) (22) (16) (406) (1619)
Балансова вартість
станом на кінець
звітного періоду 987 740 5 22 369 2123

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 2017 році встановлені строки корисного використання об’єктів
основних засобів Підприємством не переглядались. Накопичена амортизація становить 43,3%
первісної вартості основних засобів. У 2017 році Підприємством не виявлено ознак знецінення
об’єктів основних засобів.

Станом на 31 грудня 2017 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.
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11. ЗАПАСИ

Запаси оцінені за собівартістю, що є найменшою оцінкою у порівнянні до оцінки за чистою
вартістю реалізації. Уцінка запасів у 2017 році не здійснювалась. Залежалі, не ліквідні запаси
Підприємством не ідентифіковані.

Запаси Товариства були представлені наступним чином:

тис. грн.

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 31.12.2017 є поточною, та складалась з
наступного:

тис. грн.
На 31 грудня

2017 року
На 31 грудня

2016 року
Торгова дебіторська заборгованість 169 179
Інша поточна дебіторська заборгованість 5 5
Разом: 174 184

На 31 грудня 2017 р. торгова та інша дебіторська заборгованість є безпроцентною та
погашається в ході звичайної господарської діяльності Підприємства.
У 2017 р. збитки на формування резерву не визнавались.

Запаси На 31 грудня 2017 року На 31 грудня 2016 року
Будівельні матеріали - -

Запасні частини 14 -
Матеріали
сільськогосподарського
призначення 316

22

Малоцінні та швидкозношувані
предмети - -
Незавершене виробництво 1721 1328
Готова продукція 626 768

Всього 2677 2118
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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 2017
року

На 31 грудня 2016
року

Грошові кошти в установах банків - 21
Готівка в касі - 1
Разом: - 22

Грошові кошти, користування якими обмежено, на Підприємстві відсутні.

14. КАПІТАЛ, ЯКИЙ БУЛО ВИПУЩЕНО

Величина сформованого та оплаченого статутного капіталу Підприємства станом на
31.12.2017 року складає 260 000,00 грн., який поділено на 5 200 000 шт. акцій, номінальна
вартість – 0,05 грн. за 1 шт. Акції прості - іменні. Форма існування акцій – бездокументарна.
Обслуговування  емісії цінних паперів в бездокументарній формі здійснюється ПАТ
«Національний депозитарій України». Статутний капітал Підприємства сформовано в процесі
приватизації державного майна.
У складі акціонерів обліковується 401 власники цінних паперів, в т.ч. акціонери, що володіють
більше 10% :

- юридична особа ТОВ «Парусонд» (код ЄДРПОУ 37728574), – 17,1613%;
- фізична особа Усков Ігор Миколайович, - 32,6976%.

Додаткова емісія акцій у 2017 році не здійснювалась. Дивіденди по результатам 2016 року в
2017 не оголошувались. Резервний капітал на 31.12.2017 відсутній. Нерозподілений прибуток
на 31.12.2017 року складає 883 тис. грн.
Чергові загальні збори акціонерів відбулися 28.04.2017 року, на яких, відповідно до порядку денного,
затверджено звіти органів управління, затверджено фінансову звітність за 2016 рік та акціонерами
прийнято рішення нарахування дивідендів не проводити, а нерозподілений прибуток направити на
розвиток Підприємства.

15. ТОРГІВЕЛЬНА ТА ІНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Станом на 31 грудня 2017 року торгівельна та інша кредиторська заборгованість була
представлена наступним чином:

тис. грн.

Кредиторська заборгованість
На 31 грудня

2017 року
На 31 грудня

2016 року
Довгострокові зобов’язання (поворотні безвідсоткові
позики отримані від акціонерів на поповнення обігових
коштів) 1531 1583
Поточні зобов’язання, в т. ч: 795 395
Поточна заборгованість за довгостроковими
зобовязаннями - -
Заборгованість  постачальникам за товари, роботи,
послуги 771 373
Кредиторська заборгованість перед бюджетом 6 7
Кредиторська заборгованість по страхуванню - -
Кредиторська заборгованість по заробітній платі 18 15
Поточні забезпечення - -
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На 31.12.2017 заборгованість за банківськими позиками у Підприємства відсутня.
Прострочена кредиторська заборгованість перед бюджетом та по соціальному страхуванню на
дату фінансової звітності відсутня. Залишок заборгованості за розрахунками з оплати праці є
поточними зобов’язаннями перед працівниками за грудень 2017.

16. ІНФОРМАЦІЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ

Інформація про доходи, витрати, активи і зобов'язання сегментів не представлена, оскільки за
рік, що закінчився 31 грудня 2017 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 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 31.12.2017 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
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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 2017 року до дати затвердження керівництвом фінансової звітності не
відбувалося подій, які  могли би вплинути на фінансовий стан Товариства.

Ця фінансова звітність за 2017 рік, була затверджена керівництвом до надання  Зборам
Акціонерів Товариства Наглядовою Радою 01 березня 2018 року.

Голова правління ___________________ Ануфрієв Микола Володимирович

Головний бухгалтер ________________ Гайдай Валентина Миколаївна


