
Титульний аркуш

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

Голова правлiння Ануфрiєв Микола Володимирович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

МП
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "АНДРУШIВСЬКЕ"

2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
00385738

4. Місцезнаходження
13400, Житомирська обл., Андрушiвський р-н, м. Андрушiвка, вул. Радгоспна, буд. 11

5. Міжміський код, телефон та факс
04136-5-66-35, 04136-5-66-43

6. Електронна поштова адреса
andrushivske@emitents.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії 13.04.2017

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового

ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого

видання) (дата)
3. Річна інформація
розміщена на власній
сторінці

http://andrushivske.emitents.net.ua
в мережі Інтернет

(адреса сторінки) (дата)

mailto:andrushivske@emitents.net
http://andrushivske.emitents.net.ua


Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб  емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних

акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення

значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних

правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів,

щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
19. Текст аудиторського висновку (звіту)
20. Річна фінансова звітність
21. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
22. 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)
23. Примітки:
Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня в складi рiчної
регулярної iнформацiї так як дiючих лiцензiй та дозволiв на звiтну дату товариство не має та



протягом звiтного не отримувало.
Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi в складi рiчної
регулярної iнформацiї, так як емiтент не бере участi у створеннi юридичних осiб
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня в складi рiчної регулярної
iнформацiї, так як посада корпоративного секретаря в товариствi не передбачена
Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня в складi рiчної iнформацiї, так як Товариство не
проводить рейтингової оцiнки
Iнформацiя про дивiденди вiдсутня в складi регулярної iнформацiї, так як рiшення про
виплату дивiдендiв Товариство не приймало.
Iнформацiя про облiгацiї емiтента, про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, iнформацiю
про похiднi цiннi папери емiтента  та iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного
перiоду вiдсутня в складi рiчної iнформацiї так як випуск облiгацiй, iнших цiнних паперiв та
похiдних цiнних паперiв, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї та викуп власних акцiй протягом
звiтного перiоду Товариство не здiйснювало.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про
собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня у складi рiчної регулярної iнформацiї так як
Емiтент не займається такими видами дiяльностi, якi класифiкуються як  переробна,  добувна
промисловiсть    або    виробництво   та   розподiлення  електроенергiї,  газу та води за
класифiкатором видiв  економiчної дiяльностi; а також дохiд (виручка) вiд реалiзацiї
продукцiї  за  звiтний  перiод  складає  менше  нiж  5  млн.грн.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв вiдсутня в складi рiчної регулярної iнформацiї, так як рiшення про попереднє
надання згоди на вчинення значних правочинiв Товариством не приймалось.
Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв
вiдсутня в складi рiчної регулярної iнформацiї, так як рiшення про надання згоди на вчинення
значних правочинiв Товариством не приймалось.
Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо
вчинення яких є заiнтересованiсть вiдсутня в складi рiчної регулярної iнформацiї, так як
рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть
Товариством не приймалось.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня в складi рiчної
iнформацiї так як Товариство борговi цiннi папери не випускало.
Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала
протягом звiтного перiоду вiдсутня в складi рiчної регулярної iнформацiї, так як особлива
iнформацiя не виникала та Товариством не подавалась.
Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт), вiдсутня в складi рiчної регулярної iнформацiї,
так як публiчне акцiонерне товариство оприлюднює повний текст аудиторського висновку
Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за нацiональними положеннями (стандартами)
бухгалтеського облiку вiдсутня в складi рiчної регулярної iнформацiї так як Емiтент складає
звiтнiсть за МСФЗ.
Текст аудиторського висновку (звiту) вiдсутнiй в складi рiчної регулярної iнформацiї, так як
аудит рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк не здiйснювався через брак коштiв пiдприємства.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй у складi рiчної iнформацiї так як Товариство
випуск цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi
не здiйснювало.



ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "АНДРУШIВСЬКЕ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

1 281 120 0000 00013
3. Дата проведення державної реєстрації 20.12.1995
4. Територія (область) Житомирська обл.
5. Статутний капітал (грн) 260000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 11
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
01.11 - Вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур
01.13 - Вирощування овочiв i баштанних культур, коренеплодiв i бульбоплодiв
01.41 - Розведення великої рогатої худоби молочних порiд
10. Органи управління підприємства

Не заповнюється акцiонерними товариствами
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті АТ "Райффайзен Банк "Аваль"
2) МФО банку 311528
3) Поточний рахунок 260062173
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті валютними рахунками Товариство не користується
5) МФО банку -
6) Поточний рахунок -

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

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)

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Парусонд" 37728574 01001, м. Київ, пров. Рильський,

буд. 3, лiт. А 17,161346

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю

"Мiжнародна фондова
компанiя"

23456808 61166, Харківська обл., м. Харкiв,
проспект Ленiна, буд. 30 0,42898

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)

акцiонери - фiзичнi особи 82,409674
Усього 100



V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада Голова правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ануфрiєв Микола Володимирович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

ВМ 159525 19.06.1996 Брусилiвським РВ УМВС України в Житомирськiй областi
4) Рік народження 1975
5) Освіта вища
6) Стаж роботи (років) 15
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Керівник Фермерського господарства "Факт"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

17.04.2015, обрано на 3 роки
9) Опис

Голова Правлiння обирається Наглядовою радою Товариства строком на 3 роки. Голова
Правлiння Товариства органiзовує та керує роботою Правлiння Товариства, здiйснює
керiвництво Товариством i має такi права та повноваження:
Без доручення вчиняти дiї вiд iменi Товариства, представляти iнтереси Товариства у всiх
вiтчизняних та iноземних пiдприємствах, в установах i органiзацiях.
Керувати поточними справами Товариства i забезпечувати виконання рiшень Загальних зборiв,
Наглядової ради та Правлiння Товариства. Вiдповiдно до рiшень Правлiння Товариства
здiйснювати повноваження щодо управлiння корпоративними правами Товариства в
господарських товариствах створених за участю Товариства та призначати уповноваженого
представника. Проводити переговори та вчиняти правочини (укладати договори, угоди та iн.) вiд
iменi Товариства, розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, що визначенi
Статутом. Затверджувати органiзацiйну структуру Товариства та штатний розпис.  Призначати
на посаду та звiльняти з посади працiвникiв Товариства, затверджувати конкретнi розмiри
ставок заробiтної плати i посадових окладiв працiвникiв Товариства. Призначати на посаду та
звiльняти з посади керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства.
Затверджувати штатний розпис фiлiй та представництв Товариства, погоджувати штатний
розпис дочiрнiх пiдприємств. Вiдкривати поточний, валютний та iншi рахунки в будь-якому
банку України та за кордоном для зберiгання коштiв i здiйснення всiх видiв розрахункiв,
кредитних та касових операцiй Товариства. Пiдписувати доручення  та довiреностi на
провадження дiй вiд iменi Товариства. Вживати заходiв для заохочення працiвникiв Товариства.
Накладати стягнення на працiвникiв Товариства у порядку та у випадках передбачених чинним
законодавством України та  Статутом. Розподiляти обов'язки мiж членами Правлiння
Товариства. В межах своїх повноважень забезпечувати проведення Загальних зборiв акцiонерiв.
Керувати роботою структурних пiдроздiлiв Товариства. Органiзовувати та забезпечувати
ведення, облiк та зберiгання протоколiв засiдань  Правлiння Товариства. Видавати накази та
розпорядження, якi є обов'язковими для працiвникiв Товариства.
Згоди на розкриття iнформацiї про розмiр виплаченої винагороди посадовою особою не надано,
винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Протягом звiтного перiоду посадова особа не
переобиралась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 15 рокiв. Перелiк попереднiх посад якi особа обiймала протягом
останнiх п'яти рокiв: Голова правлiння ПАТ "Андрушiвське". Iншi посади на iнших
пiдприємствах не обiймає.



1) Посада Член правлiння/Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гайдай Валентина Миколаївна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

ВМ 279460 14.09.2004 Андрушiвським РВ УМСВ України в Житомирськiй областi
4) Рік народження 1956
5) Освіта середня-спецiальна
6) Стаж роботи (років) 21
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Бухгалтер Андрушiвський бурякорадгосп
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

17.04.2015, обрано на 3 роки
9) Опис

До компетенцiї Правлiння Товариства вiдноситься вирiшення всiх питань дiяльностi
Товариства, визначених  Статутом, рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства або
делегованих Наглядовою радою.  Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Наглядова рада
Товариства може приймати рiшення про передачу частини належних їм прав до компетенцiї
Правлiння Товариства.
Правлiння Товариства: Здiйснює виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та
Наглядової ради Товариства.  Колегiально вирiшує нижчезазначенi питання щодо
фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi Товариства в межах передбачених
Статутом.  Готує рiчнi фiнансовi плани Товариства та подає їх на затвердження Наглядової
ради.  Складає квартальнi та рiчнi звiти про результати господарської дiяльностi Товариства та
подає їх на розгляд Наглядовiй радi Товариства.  Вирiшує питання щодо видачi Товариством
поручительств та гарантiй, одержання кредитiв, надання i отримання позик, укладення
кредитних договорiв, договорiв позики та застави майна Товариства в межах, визначених
Статутом. Попередньо розглядає всi питання, що виносяться на розгляд Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства, готує у зв'язку з цим необхiднi матерiали. Розглядає питання щодо
ведення зовнiшньоекономiчної дiяльностi. Визначає напрямки дiяльностi Товариства. Приймає
рiшення щодо управлiння корпоративними правами Товариства в господарських товариствах
створених за участю Товариства. Призначає керiвникiв фiлiй та представництв Товариств.
Готує пропозицiї щодо органiзацiйної структури Товариства Попередньо розглядає штатний
розпис, умови оплати працi посадових осiб, працiвникiв Товариства, його дочiрнiх пiдприємств,
фiлiй, представництв.  Приймає рiшення щодо необхiдностi придбання, набуття у власнiсть
iншим способом та розпорядження довгостроковими фiнансовими вкладеннями Товариства у
виглядi внескiв (частки, паї, акцiї) в iншi суб'єкти господарювання, якi створюються за участю
Товариства, у тому числi у дочiрнi пiдприємства, та деривативiв iнших юридичних осiб та подає
в порядку, визначеному  Статутом на погодження Наглядовiй радi Товариства або Загальним
зборам Товариства. Розробляє та подає на затвердження/погодження Наглядовiй радi
Товариства  внутрiшнi нормативнi документи Товариства. Приймає рiшення з iнших питань
поточної дiяльностi Товариства, якi виносяться на розгляд Головою Правлiння. Укладає договiр
з обраним депозитарiєм на обслуговування емiсiї цiнних паперiв. Укладає та виконує
колективний договiр, призначає та вiдкликає  осiб, якi беруть участь у переговорах з питань
укладення колективного договору як представники Правлiння.
Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського облiку,
дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi
пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних, органiзацiя контролю за вiдображенням
на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй.



Згоди на розкриття iнформацiї про розмiр виплаченої винагороди посадовою особою не надано,
винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Протягом звiтного перiоду посадова особа не
переобиралась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 21 рiк. Перелiк попереднiх посад якi особа обiймала протягом останнiх
п'яти рокiв: Головний бухгалтер ПАТ "Андрушiвське". Iншi посади на iнших пiдприємствах не
обiймає.

1) Посада Член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ходакiвська Зiна Костянтинiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

ВМ 648543 23.11.1998 Андрушiвським РВ УМВС України в Житомирськiй областi
4) Рік народження 1964
5) Освіта середня
6) Стаж роботи (років) 9
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

облiковець-лаборант ВАТ "Андрушiвське"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

17.04.2015, обрано на 3 роки
9) Опис

До компетенцiї Правлiння Товариства вiдноситься вирiшення всiх питань дiяльностi
Товариства, визначених  Статутом, рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства або
делегованих Наглядовою радою.  Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Наглядова рада
Товариства може приймати рiшення про передачу частини належних їм прав до компетенцiї
Правлiння Товариства.
Правлiння Товариства: Здiйснює виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та
Наглядової ради Товариства.  Колегiально вирiшує нижчезазначенi питання щодо
фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi Товариства в межах передбачених
Статутом.  Готує рiчнi фiнансовi плани Товариства та подає їх на затвердження Наглядової
ради.  Складає квартальнi та рiчнi звiти про результати господарської дiяльностi Товариства та
подає їх на розгляд Наглядовiй радi Товариства.  Вирiшує питання щодо видачi Товариством
поручительств та гарантiй, одержання кредитiв, надання i отримання позик, укладення
кредитних договорiв, договорiв позики та застави майна Товариства в межах, визначених
Статутом. Попередньо розглядає всi питання, що виносяться на розгляд Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства, готує у зв'язку з цим необхiднi матерiали. Розглядає питання щодо
ведення зовнiшньоекономiчної дiяльностi. Визначає напрямки дiяльностi Товариства. Приймає
рiшення щодо управлiння корпоративними правами Товариства в господарських товариствах
створених за участю Товариства. Призначає керiвникiв фiлiй та представництв Товариств. Готує
пропозицiї щодо органiзацiйної структури Товариства Попередньо розглядає штатний розпис,
умови оплати працi посадових осiб, працiвникiв Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй,
представництв.  Приймає рiшення щодо необхiдностi придбання, набуття у власнiсть iншим
способом та розпорядження довгостроковими фiнансовими вкладеннями Товариства у виглядi
внескiв (частки, паї, акцiї) в iншi суб'єкти господарювання, якi створюються за участю
Товариства, у тому числi у дочiрнi пiдприємства, та деривативiв iнших юридичних осiб та подає
в порядку, визначеному  Статутом на погодження Наглядовiй радi Товариства або Загальним
зборам Товариства. Розробляє та подає на затвердження/погодження Наглядовiй радi
Товариства  внутрiшнi нормативнi документи Товариства. Приймає рiшення з iнших питань
поточної дiяльностi Товариства, якi виносяться на розгляд Головою Правлiння. Укладає договiр
з обраним депозитарiєм на обслуговування емiсiї цiнних паперiв. Укладає та виконує



колективний договiр, призначає та вiдкликає  осiб, якi беруть участь у переговорах з питань
укладення колективного договору як представники Правлiння.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не виплачувалась. Протягом звiтного перiоду
посадова особа не переобиралась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 9 рокiв. Перелiк попереднiх посад якi особа
обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: рiзноробоча ПАТ "Андрушiвське" Одночасно обiймає
посаду рiзноробочої ПАТ "Андрушiвське".

1) Посада Член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Рижук Микола Максимович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

ВМ 853421 17.10.2000 Андрушiвським РВ УМВС України в Житомирськiй областi
4) Рік народження 1949
5) Освіта середня
6) Стаж роботи (років) 39
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Тракторист ПАТ "Андрушiвське"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

17.04.2015, обрано на 3 роки
9) Опис

До компетенцiї Правлiння Товариства вiдноситься вирiшення всiх питань дiяльностi
Товариства, визначених  Статутом, рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства або
делегованих Наглядовою радою.  Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Наглядова рада
Товариства може приймати рiшення про передачу частини належних їм прав до компетенцiї
Правлiння Товариства.
Правлiння Товариства: Здiйснює виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та
Наглядової ради Товариства.  Колегiально вирiшує нижчезазначенi питання щодо
фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi Товариства в межах передбачених
Статутом.  Готує рiчнi фiнансовi плани Товариства та подає їх на затвердження Наглядової
ради.  Складає квартальнi та рiчнi звiти про результати господарської дiяльностi Товариства та
подає їх на розгляд Наглядовiй радi Товариства.  Вирiшує питання щодо видачi Товариством
поручительств та гарантiй, одержання кредитiв, надання i отримання позик, укладення
кредитних договорiв, договорiв позики та застави майна Товариства в межах, визначених
Статутом. Попередньо розглядає всi питання, що виносяться на розгляд Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства, готує у зв'язку з цим необхiднi матерiали. Розглядає питання щодо
ведення зовнiшньоекономiчної дiяльностi. Визначає напрямки дiяльностi Товариства. Приймає
рiшення щодо управлiння корпоративними правами Товариства в господарських товариствах
створених за участю Товариства. Призначає керiвникiв фiлiй та представництв Товариств. Готує
пропозицiї щодо органiзацiйної структури Товариства Попередньо розглядає штатний розпис,
умови оплати працi посадових осiб, працiвникiв Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй,
представництв.  Приймає рiшення щодо необхiдностi придбання, набуття у власнiсть iншим
способом та розпорядження довгостроковими фiнансовими вкладеннями Товариства у виглядi
внескiв (частки, паї, акцiї) в iншi суб'єкти господарювання, якi створюються за участю
Товариства, у тому числi у дочiрнi пiдприємства, та деривативiв iнших юридичних осiб та подає
в порядку, визначеному  Статутом на погодження Наглядовiй радi Товариства або Загальним
зборам Товариства. Розробляє та подає на затвердження/погодження Наглядовiй радi
Товариства  внутрiшнi нормативнi документи Товариства. Приймає рiшення з iнших питань
поточної дiяльностi Товариства, якi виносяться на розгляд Головою Правлiння. Укладає договiр



з обраним депозитарiєм на обслуговування емiсiї цiнних паперiв. Укладає та виконує
колективний договiр, призначає та вiдкликає  осiб, якi беруть участь у переговорах з питань
укладення колективного договору як представники Правлiння.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не виплачувалась. Протягом звiтного перiоду
посадова особа не переобиралась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 39 рокiв. Перелiк попереднiх посад якi особа
обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: пенсiонер

1) Посада Член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ануфрiєва Свiтлана Миколаївна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

ВМ 159524 19.06.1996 Брусилiвським РВ УМВС України в Житомирськiй областi
4) Рік народження 1974
5) Освіта вища
6) Стаж роботи (років) 19
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

завiдуюча виробництвом ПАТ "Андрушiвське"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

17.04.2015, обрано на 3 роки
9) Опис

До компетенцiї Правлiння Товариства вiдноситься вирiшення всiх питань дiяльностi
Товариства, визначених  Статутом, рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства або
делегованих Наглядовою радою.  Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Наглядова рада
Товариства може приймати рiшення про передачу частини належних їм прав до компетенцiї
Правлiння Товариства.
Правлiння Товариства: Здiйснює виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та
Наглядової ради Товариства.  Колегiально вирiшує нижчезазначенi питання щодо
фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi Товариства в межах передбачених
Статутом.  Готує рiчнi фiнансовi плани Товариства та подає їх на затвердження Наглядової
ради.  Складає квартальнi та рiчнi звiти про результати господарської дiяльностi Товариства та
подає їх на розгляд Наглядовiй радi Товариства.  Вирiшує питання щодо видачi Товариством
поручительств та гарантiй, одержання кредитiв, надання i отримання позик, укладення
кредитних договорiв, договорiв позики та застави майна Товариства в межах, визначених
Статутом. Попередньо розглядає всi питання, що виносяться на розгляд Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства, готує у зв'язку з цим необхiднi матерiали. Розглядає питання щодо
ведення зовнiшньоекономiчної дiяльностi. Визначає напрямки дiяльностi Товариства. Приймає
рiшення щодо управлiння корпоративними правами Товариства в господарських товариствах
створених за участю Товариства. Призначає керiвникiв фiлiй та представництв Товариств. Готує
пропозицiї щодо органiзацiйної структури Товариства Попередньо розглядає штатний розпис,
умови оплати працi посадових осiб, працiвникiв Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй,
представництв.  Приймає рiшення щодо необхiдностi придбання, набуття у власнiсть iншим
способом та розпорядження довгостроковими фiнансовими вкладеннями Товариства у виглядi
внескiв (частки, паї, акцiї) в iншi суб'єкти господарювання, якi створюються за участю
Товариства, у тому числi у дочiрнi пiдприємства, та деривативiв iнших юридичних осiб та подає
в порядку, визначеному  Статутом на погодження Наглядовiй радi Товариства або Загальним
зборам Товариства. Розробляє та подає на затвердження/погодження Наглядовiй радi
Товариства  внутрiшнi нормативнi документи Товариства. Приймає рiшення з iнших питань
поточної дiяльностi Товариства, якi виносяться на розгляд Головою Правлiння. Укладає договiр



з обраним депозитарiєм на обслуговування емiсiї цiнних паперiв. Укладає та виконує
колективний договiр, призначає та вiдкликає  осiб, якi беруть участь у переговорах з питань
укладення колективного договору як представники Правлiння.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не виплачувалась. Протягом звiтного перiоду
посадова особа не переобиралась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 19 рокiв. Перелiк попереднiх посад якi особа
обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: завiдуюча виробництвом ПАТ "Андрушiвське".
Одночасно обiймає посаду завiдуюча виробництвом ПАТ "Андрушiвське".

1) Посада Голова Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Грищук Антонiна Степанiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

ВМ 976149 29.12.2000 Андрушiвським РВ УМВС України в Житомирськiй областi
4) Рік народження 1959
5) Освіта середня
6) Стаж роботи (років) 7
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Бухгалтер-касир ПАТ "Андрушiвське"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

17.04.2015, обрано на 3 роки
9) Опис

Ревiзiйну комiсiю очолює голова, який обирається членами Ревiзiйної комiсiї  з їх числа
простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї.
Ревiзiйна комiсiя контролює та перевiряє: виконання прийнятих Загальними зборами рiшень;
виконання рiшень Правлiння та голови Правлiння з питань фiнансово-господарської дiяльностi,
перевiрка їх вiдповiдностi чинному законодавству i Статуту Товариства; виконання  Головою
Правлiння рiшень щодо усунення недолiкiв, виявлених ревiзiєю; вжиття Головою Правлiння
заходiв щодо недопущення непродуктивних витрат, а у разi їх наявностi - вжиття вiдповiдних
заходiв до безпосереднiх винуватцiв; правильнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв
перерахувань до бюджету податкiв та iнших обов'язкових платежiв, а також правильнiсть
розрахункiв з банкiвськими установами; використання коштiв Резервного та iнших фондiв, що
формуються за рахунок прибутку;  стан каси i майна Товариства;  iншi дiї по контролю за
фiнансово-господарскою дiяльнiстю Товариства.
Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна Загальним зборам. Матерiали перевiрок Ревiзiйна комiсiя надає
Загальним зборам та Наглядовiй радi Товариства.
Ревiзiйна комiсiя має право залучати до своєї дiяльностi експертiв, аудиторiв або аудиторськi
фiрми. Витрати, пов'язанi з оплатою послуг експертiв, аудиторiв або аудиторських фiрм
здiйснюються за рахунок Товариства.
Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi, не виплачувалась. Протягом звiтного перiоду
посадова особа не переобиралась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Загальний стаж  роботи- 7 рокiв. Перелiк попереднiх посад якi особа
обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: бухгалтер-касир ПАТ "Андрушiвське". Одночасно
обiймає посадубухгалтера-касира ПАТ Андрушiвське.

1) Посада Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Крушинська Оксана Романiвна



3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

ВМ 496041 27.01.1998 Андрушiвським РВ УМВС України в Житомирськiй областi
4) Рік народження 1959
5) Освіта середня
6) Стаж роботи (років) 4
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

доярка ПАТ "Андрушiвське"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

17.04.2015, обрано на 3 роки
9) Опис

Ревiзiйна комiсiя контролює та перевiряє: виконання прийнятих Загальними зборами
рiшень;  виконання рiшень Правлiння та голови Правлiння з питань фiнансово-господарської
дiяльностi, перевiрка їх вiдповiдностi чинному законодавству i Статуту Товариства; виконання
Головою Правлiння рiшень щодо усунення недолiкiв, виявлених ревiзiєю; вжиття Головою
Правлiння заходiв щодо недопущення непродуктивних витрат, а у разi їх наявностi - вжиття
вiдповiдних заходiв до безпосереднiх винуватцiв; правильнiсть розрахункiв i дотримання
термiнiв перерахувань до бюджету податкiв та iнших обов'язкових платежiв, а також
правильнiсть розрахункiв з банкiвськими установами; використання коштiв Резервного та iнших
фондiв, що формуються за рахунок прибутку;  стан каси i майна Товариства;  iншi дiї по
контролю за фiнансово-господарскою дiяльнiстю Товариства.
Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна Загальним зборам. Матерiали перевiрок Ревiзiйна комiсiя надає
Загальним зборам та Наглядовiй радi Товариства.
Ревiзiйна комiсiя має право залучати до своєї дiяльностi експертiв, аудиторiв або аудиторськi
фiрми. Витрати, пов'язанi з оплатою послуг експертiв, аудиторiв або аудиторських фiрм
здiйснюються за рахунок Товариства.
Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi, не виплачувалась. Протягом звiтного перiоду
посадова особа не переобиралась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 4 роки. Перелiк попереднiх посад якi особа
обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: доярка ПАТ "Андрушiвське". Одночасно обiймає
посаду доярки ПАТ "Андрушiвське.

1) Посада Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Несiневич Володимир Iванович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

ВМ 086474 20.01.2000 Андрушiвським РВ УМВС України в Житомирськiй областi
4) Рік народження 1957
5) Освіта середня
6) Стаж роботи (років) 36
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

тракторист ПАТ "Андрушiвське"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

17.04.2015, обрано на 3 роки
9) Опис

Ревiзiйна комiсiя контролює та перевiряє: виконання прийнятих Загальними зборами
рiшень;  виконання рiшень Правлiння та голови Правлiння з питань фiнансово-господарської
дiяльностi, перевiрка їх вiдповiдностi чинному законодавству i Статуту Товариства; виконання
Головою Правлiння рiшень щодо усунення недолiкiв, виявлених ревiзiєю; вжиття Головою



Правлiння заходiв щодо недопущення непродуктивних витрат, а у разi їх наявностi - вжиття
вiдповiдних заходiв до безпосереднiх винуватцiв; правильнiсть розрахункiв i дотримання
термiнiв перерахувань до бюджету податкiв та iнших обов'язкових платежiв, а також
правильнiсть розрахункiв з банкiвськими установами; використання коштiв Резервного та iнших
фондiв, що формуються за рахунок прибутку;  стан каси i майна Товариства;  iншi дiї по
контролю за фiнансово-господарскою дiяльнiстю Товариства.
Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна Загальним зборам. Матерiали перевiрок Ревiзiйна комiсiя надає
Загальним зборам та Наглядовiй радi Товариства.
Ревiзiйна комiсiя має право залучати до своєї дiяльностi експертiв, аудиторiв або аудиторськi
фiрми. Витрати, пов'язанi з оплатою послуг експертiв, аудиторiв або аудиторських фiрм
здiйснюються за рахунок Товариства.
Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi, не виплачувалась. Протягом звiтного перiоду
посадова особа не переобиралась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 36 рокiв. Перелiк попереднiх посад якi особа
обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: тракторист ПАТ "Андрушiвське". Одночасно обiймає
посаду тракториста  ПАТ "Андрушiвське.

1) Посада Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Усков Iгор Миколайович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

СН 224417 02.07.1996 Мiнським РУГУ МВС України в м. Києвi
4) Рік народження 1961
5) Освіта виша
6) Стаж роботи (років) 32
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Директор ПрАТ "Iнвестицiйний фонд "Київська Русь-МДС"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

17.04.2015, обрано на 3 роки
9) Опис

Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в
межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством України , контролює та регулює
дiяльнiсть Правлiння. Голова та члени Наглядової ради Товариства мають право брати участь з
правом дорадчого голосу в засiданнях Правлiння Товариства, Ревiзiйної комiсiї, а також на
Загальних зборах акцiонерiв Товариства.
Голова Наглядової ради вiд iменi Товариства укладає з Головою правлiння Товариства контракт
найму на роботу.
До компетенцiї Наглядової ради належить:
Затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства.
Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про
включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових
Загальних зборiв. Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних
зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства  та у випадках, встановлених чинним законодавством.
Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй.  Прийняття рiшення
про розмiщення Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв.  Прийняття рiшення про викуп
розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв.  Затвердження ринкової вартостi
майна у випадках, передбачених законодавством.  Обрання та припинення повноважень Голови
i членiв правлiння Товариства. Затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами



Правлiння Товариства, встановлення розмiру їх винагороди.  Прийняття рiшення про
вiдсторонення Голови або члена Правлiння Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання
особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння Товариства. Обрання та
припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства.  Обрання реєстрацiйної
комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством.
Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не виплачувалась. Протягом звiтного перiоду
посадова особа не переобиралась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 32 роки. Перелiк попереднiх посад якi особа
обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Директор ПрАТ "Iнвестицiйний фонд "Київська
Русь-МДС" . Обiймає посаду Директора ПрАТ "Iнвестицiйний фонд "Київська Русь-МДС
мiсцезнаходження: 01025, м. Київ, пров. Рильський, буд. 3 офiс 36

1) Посада Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Парусонд"
3) Код за ЄДРПОУ юридичної особи  37728574

мiсцезнаходження: м. Київ, пролв. Рильський, бул.3 лiт. А
4) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

17.04.2015, обрано на 3 роки
5) Опис

Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в
межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством України , контролює та регулює
дiяльнiсть Правлiння.
До компетенцiї Наглядової ради належить:
Затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства.
Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про
включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових
Загальних зборiв. Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних
зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства  та у випадках, встановлених чинним законодавством.
Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй.  Прийняття рiшення
про розмiщення Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв.  Прийняття рiшення про викуп
розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв.  Затвердження ринкової вартостi
майна у випадках, передбачених законодавством.  Обрання та припинення повноважень Голови
i членiв правлiння Товариства. Затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами
Правлiння Товариства, встановлення розмiру їх винагороди.  Прийняття рiшення про
вiдсторонення Голови або члена Правлiння Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання
особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння Товариства. Обрання та
припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства.  Обрання реєстрацiйної
комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством.
Винагорода представникам , в тому числi в натуральнiй формi не виплачувалась. Протягом
звiтного перiоду посадова особа не переобиралась. Представники посадової особи непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

1) Посада Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пархоменко Iрина Вiкторiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за



ЄДРПОУ юридичної особи
МЕ 908722 14.10.2008 Деснянським РУГУ МВС України в м.Києвi

4) Рік народження 1984
5) Освіта вища
6) Стаж роботи (років) 11
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

менеджер ТОВ "Наталi Вояж-Сервiс"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

14.04.2015, обрано на з роки
9) Опис

Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в
межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством України , контролює та регулює
дiяльнiсть Правлiння.
До компетенцiї Наглядової ради належить:
Затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства.
Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про
включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових
Загальних зборiв. Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних
зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства  та у випадках, встановлених чинним законодавством.
Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй.  Прийняття рiшення
про розмiщення Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв.  Прийняття рiшення про викуп
розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв.  Затвердження ринкової вартостi
майна у випадках, передбачених законодавством.  Обрання та припинення повноважень Голови
i членiв правлiння Товариства. Затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами
Правлiння Товариства, встановлення розмiру їх винагороди.  Прийняття рiшення про
вiдсторонення Голови або члена Правлiння Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання
особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння Товариства. Обрання та
припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства. Обрання реєстрацiйної
комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не виплачувалась. Протягом звiтного перiоду
посадова особа не переобиралась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 11 рокiв. Перелiк попереднiх посад якi особа
обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: менеджер ТОВ "Наталi Вояж-Сервiс".

1) Посада Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Усков Андрiй Iгорович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

МЕ 185359 21.11.2002 Оболонським РУГУ МВС України в м. Києвi
4) Рік народження 1976
5) Освіта вища
6) Стаж роботи (років) 9
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

фахiвець з цiнних паперiв ТОВ "Парусонд"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

17.04.2015, обрано на 3 роки
9) Опис

Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в
межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством України , контролює та регулює



дiяльнiсть Правлiння.
До компетенцiї Наглядової ради належить:
Затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства.
Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про
включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових
Загальних зборiв. Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних
зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства  та у випадках, встановлених чинним законодавством.
Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй.  Прийняття рiшення
про розмiщення Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв.  Прийняття рiшення про викуп
розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв.  Затвердження ринкової вартостi
майна у випадках, передбачених законодавством.  Обрання та припинення повноважень Голови
i членiв правлiння Товариства. Затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами
Правлiння Товариства, встановлення розмiру їх винагороди.  Прийняття рiшення про
вiдсторонення Голови або члена Правлiння Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання
особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння Товариства. Обрання та
припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства.  Обрання реєстрацiйної
комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не виплачувалась. Протягом звiтного перiоду
посадова особа не переобиралась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 19 рокiв. Перелiк попереднiх посад якi особа
обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: фахiвець з цiнних паперiв ТОВ "Парусонд".

1) Посада Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Онiщенко Тетяна Петрiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

СО 434433 21.07.2000 Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) Рік народження 1971
5) Освіта середня
6) Стаж роботи (років) 33
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

менеджер ТОВ "Парусонд"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

17.04.2015, обрано на з роки
9) Опис

Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в
межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством України , контролює та регулює
дiяльнiсть Правлiння.
До компетенцiї Наглядової ради належить:
Затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства.
Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про
включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових
Загальних зборiв. Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних
зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства  та у випадках, встановлених чинним законодавством.
Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй.  Прийняття рiшення
про розмiщення Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв.  Прийняття рiшення про викуп
розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв.  Затвердження ринкової вартостi
майна у випадках, передбачених законодавством.  Обрання та припинення повноважень Голови
i членiв правлiння Товариства. Затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами



Правлiння Товариства, встановлення розмiру їх винагороди.  Прийняття рiшення про
вiдсторонення Голови або члена Правлiння Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання
особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння Товариства. Обрання та
припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства.  Обрання реєстрацiйної
комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не виплачувалась. Протягом звiтного перiоду
посадова особа не переобиралась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 33 роки. Перелiк попереднiх посад якi особа
обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: менеджер ТОВ "Парусонд".



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я,
по батькові

фізичної особи
або повне

найменування
юридичної

особи

Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі,

орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у

відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості
іменні

Прості на
пред’явн

ика
Привілейо-
вані іменні

Привілейо-
вані на

пред'явник
а

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова правлiння Ануфрiєв

Микола
Володимирович

ВМ 159525 19.06.1996
Брусилiвським РВ УМВС
України в Житомирськiй областi

0 0 0 0 0 0

Член
правлiння/Головний
бухгалтер

Гайдай
Валентина
Миколаївна

ВМ 279460 14.09.2004
Андрушiвським РВ УМСВ
України в Житомирськiй областi

6 975 0,13413 6 975 0 0 0

Член правлiння Ходакiвська Зiна
Костянтинiвна

ВМ 648543 23.11.1998
Андрушiвським РВ УМВС
України в Житомирськiй областi

4 275 0,08221 4 275 0 0 0

Член правлiння Рижук Микола
Максимович

ВМ 853421 17.10.2000
Андрушiвським РВ УМВС
України в Житомирськiй областi

4 975 0,09567 4 975 0 0 0

Член правлiння Ануфрiєва
Свiтлана
Миколаївна

ВМ 159524 19.06.1996
Брусилiвським РВ УМВС
України в Житомирськiй областi

0 0 0 0 0 0

Голова Ревiзiйної
комiсiї

Грищук
Антонiна
Степанiвна

ВМ 976149 29.12.2000
Андрушiвським РВ УМВС
України в Житомирськiй областi

5 975 0,1149 5 975 0 0 0

Член Ревiзiйної
комiсiї

Крушинська
Оксана
Романiвна

ВМ 496041 27.01.1998
Андрушiвським РВ УМВС
України в Житомирськiй областi

4 575 0,08798 4 575 0 0 0

Член Ревiзiйної
комiсiї

Несiневич
Володимир
Iванович

ВМ 086474 20.01.2000
Андрушiвським РВ УМВС
України в Житомирськiй областi

4 575 0,08798 4 575 0 0 0

Голова Наглядової
ради

Усков Iгор
Миколайович

СН 224417 02.07.1996 Мiнським
РУГУ МВС України в м. Києвi

1 700 273 32,59756 1 700 273 0 0 0

Член Наглядової
ради

Товариство з
обмеженою
вiдповiдальнiстю
"Парусонд"

37728574 892 390 17,16135 892 390 0 0 0



Член Наглядової
ради

Пархоменко
Iрина Вiкторiвна

МЕ 908722 14.10.2008
Деснянським РУГУ МВС
України в м.Києвi

519 900 9,99807 519 900 0 0 0

Член Наглядової
ради

Усков Андрiй
Iгорович

МЕ 185359 21.11.2002
Оболонським РУГУ МВС
України в м. Києвi

519 900 9,99807 519 900 0 0 0

Член Наглядової
ради

Онiщенко Тетяна
Петрiвна

СО 434433 21.07.2000
Подiльським РУ ГУ МВС
України в м. Києвi

519 900 9,99807 919 900 0 0 0

Усього 4 183 713 80,35599 4 583 713 0 0 0



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

Найменування юридичної
особи

Код за
ЄДРПОУ Місцезнаходження

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у

відсотках
)

Від
загальної
кількості
голосуюч
их акцій

(у
відсотках

)

Кількість за видами акцій

Прості
іменні

Прості на
пред'явн

ика

Привілей
овані
іменні

Привілей
овані на
пред'явн

ика

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Парусонд"

37728574 01001, м. Київ,
Пров. Рильський,
буд. 3 лiт.А

892 390 17,161346 19,020116 892 390 0 0 0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата
видачі паспорта,

найменування
органу, який видав

паспорт

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у

відсотках
)

Від
загальної
кількості
голосуюч
их акцій

(у
відсотках

)

Кількість за видами акцій

Прості
іменні

Прості на
пред'явн

ика

Привілей
овані
іменні

Привілей
овані на
пред'явн

ика

фiзична особа 1 700 273 32,697557 36,239077 1 700 273 0 0 0
Усього 2 592 663 49,858903 55,259193 2 592 663 0 0 0



VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів чергові позачергові

X
Дата проведення 15.04.2016
Кворум зборів 90,4
Опис Розглянуши питання порядку денного:

1 Звiт Голови правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства в
2015 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Голови правлiння.
2. Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту Голови Наглядової ради Товариства.
3. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства. Висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства по
звiту та балансу товариства за 2015 рiк. прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства.
4. Затвердження рiчних пiдсумкiв балансу Товариства за 2015 рiк.
5. Прийняття рiшення щодо порядку розподiлу прибутку Товариства за 2015 рiк.
Вирiшили:
1.Затвердити звiт Голови правлiння про фiнансово-господарськi дiяльнiсть
Товариства в 2015 роцi.
2. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк.
3. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї щодо фiнансової звiтностi
Товариства в 2015 роцi.
4. Затвердити рiчнi пiдсумки балансу Товариства за 2015 рiк.
5. Нарахування та виплату дивiдендiв за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2015
роцi не проводити, а нерозподiлений прибуток направити на розвиток Товариства.
Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було. Змiн у
перелiку питань порядку денного не було. Рiшення  про проведення  рiчних
загальних зборiв акцiонерiв було прийнято Наглядовою радою Товариства на
пiдставi чинного законодавства та  Статуту Товариства. Порядок денний
затверджений Наглядовою радою Товариства. Всi питання оголошеного порядку
денного були розглянутi на загальних зборах акцiонерiв та по кожному з них були
прийнятi вiдповiднi рiшення. Позачерговi збори акцiонерiв у звiтному роцi не
iнiцiювались та не скликались.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, буд.

17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

2092

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон 044-591-04-04
Факс 044-482-52-07
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального

депозитарiю цiнних паперiв
Опис ПАТ "Андрушiвське" укладено Договiр

про обслуговування емiсiї цiнних
паперiв з ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України"



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

Публiчне акцiонерне товариство
"Український iнновацiйний банк"

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 05839888
Місцезнаходження 04053, м. Київ, вул.

Смирнова-Ласточкiна, буд. 10-А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

АЕ № 286591

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.10.2013
Міжміський код та телефон 044-247-20-70
Факс 044-247-20-70
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому

ринку - Депозитарна дiяльнiсть, а саме
депозитарна дiяльнiсть депозитарної

установи
Опис Укладено договiр на вiдкриття рахункiв

у цiнних паперах

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

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Фiнтайм"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою
відповідальністю

Код за ЄДРПОУ 35893230
Місцезнаходження 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд.

57-Б
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

АЕ № 263223

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.08.2013
Міжміський код та телефон 044-581-65-56
Факс 044-581-65-56
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому

ринку - Депозитарна дiяльнiсть, а саме
депозитарна дiяльнiсть депозитарної

установи
Опис Укладено договiр на вiдкриття рахункiв

у цiнних паперах



X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва

про
реєстрацію

випуску

Найменування
органу, що

зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій

ний номер
Тип цінного

папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість

(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна

вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
09.06.2010 13/06/1/10 Житомирське

територiальне
управлiння Державної

комiсiї з цiнних
паперiв та фондового

ринку

UA 4000077689 Акція проста
бездокумента

рна іменна

Бездокумент
арні іменні

0,05 5 200 000 260 000 100

Опис

В звiтному роцi Товариство цiннi папери не випускало, рiшення про їх випуск не приймало. Цiннi папери Емiтента на органiзацiйно
оформлених ринках не обертаються, до лiстингу не включенi. Заяви для включення цiнних паперiв до лiстингу Емiтентом не надавались. Обiг
цiнних паперiв Емiтента здiйснюється лише на внутрiшньому ринку України. Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi
цiннi папери Товариством не випускались.



XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
ПАТ "Андрушiвське" засноване згiдно з рiшенням Фонду державного майна України по
Житомирськiй областi №552-АТ вiд 15.12.1995 року шляхом перетворення державного
пiдприємства "Андрушiвський бурякорадгосп" у Вiдкрите акцiонерне товариство
"Андрушiвське", згiдно з Декретом Кабiнету Мiнiстрiв України "Про особливостi приватизацiї
майна в агропромисловому комплексi" вiд 17.05.1993 р. №51-93. Загальними зборами акцiонерiв
прийнято рiшення щодо приведення дiяльностi Пiдприємства у вiдповiднiсть до вимог Закону
України "Про акцiонернi товариства", у зв'язку з чим змiнено найменування Вiдкритого
акцiонерного товариства "Андрушiвське" на Публiчне акцiонерне товариство "Андрушiвське",
яке є його правонаступником. Фактiв злиття, подiлу, приєднання, перетворення на Пiдприємствi
не вiдбувалось. ПАТ "Андрушiвське" не має фiлiй та дочiрнiх пiдприємств. Для здiйснення
фiнансово-господарської дiяльностi Пiдприємством використовуються власнi виробничi,
складськi примiщення, транспортнi засоби, машини i обладнання. Пiдприємство протягом
звiтного року користувалось сiльськогосподарськими угiддями (рiлля) загальною площею 468 га
(вiдповiдно до договорiв оренди на земельнi дiлянки). Протягом дiяльностi Товариства та в
звiтному роцi рiшення про реорганiзацiю Товариства (злиття, подiл, приєднання, перетворення,
видiл) не приймались.
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх
звітних періодів
Акцiонерне товариство має 2 структурних пiдроздiли: -молочно-товарна ферма;
-тракторно-рiльнича бригада. Дочiрнiх пiдприємств та фiлiй немає. Змiн в органiзацiйнiй
структурi пiдприємства у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбувалось.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу складає 11 осiб. Середня
чисельнiсть позаштатних працiвникiв, осiб, якi працюють за сумiсництвом не облiковується,
чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - не
облiковується.
Фонд оплати працi за 2016 рiк склав 362 тис.грн., у 2015 роцi ФОП становив - 299 тис. грн.
Порiвняно з попереднiм роком фонд оплати працi збiльшився на 21%.
Кадрова програма емiтента спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї його працiвникiв
операцiйним потребам емiтента полягає в належнiй i своєчаснiй оплатi працi працiвникiв,
наданнi їм соцiальних i матерiальних пiльг, що зацiкавить персонал в пiдвищеннi рiвня його
знань та квалiфiкацiї.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та
термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.



Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, протягом звiтного перiоду, не
надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi. Пiдприємство здiйснює ведення бухгалтерського облiку згiдно з Нацiональними
положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку (НП(С)БО). Принципи та процедури згiдно
з НП(С)БО вiдрiзняються вiд загальноприйнятих принципiв бухгалтерського облiку згiдно з
МСФЗ. Вiдповiдно, ця фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена на основi бухгалтерських записiв
Компанiї згiдно з НП(С)БО, вiдображає коригування, необхiднi для подання такої фiнансової
звiтностi згiдно з МСФЗ.
Товариство перейшло на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) 1 сiчня 2012 року
вiдповiдно до положень МСФЗ (IFRS) 1. Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим
звiтним перiодом рiк, що закiнчується 31 грудня 2013 року. З цiєї дати фiнансова звiтнiсть
Товариства складається вiдповiдно до вимог МСФЗ, що були розробленi Радою (Комiтетом) з
Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та роз'яснень Комiтету з тлумачень
мiжнародної фiнансової звiтностi, а також вiдповiдно роз'яснень Постiйного комiтету з
тлумачень, що були затвердженi комiтетом з мiжнародного бухгалтерського облiку та дiяли на
дату складання фiнансової звiтностi.
Вiдповiдно до МСФЗ 1, Пiдприємство використовувало однакову облiкову полiтику при
складаннi попередньої фiнансової звiтностi згiдно МСФЗ та протягом усiх перiодiв,
представлених у першiй повнiй фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ.
Фiнансова звiтнiсть була складена на основi принципу iсторичної вартостi. Пiдготовлена на
основi припущення, що Пiдприємство здатне продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй
основi у найближчому майбутньому.
Знос розраховується як зменшення вартостi активiв, крiм землi, до їх оцiночної залишкової
вартостi, якщо така iснує. Нарахування зносу починається, коли активи готовi до їх цiльового
використання. Знос нараховується за лiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв корисного
використання вiдповiдних активiв.
Запаси оцiнюються за меншою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї
товарiв, що будуть проданi окремо. Собiвартiсть визначається за середньозваженим методом.
Вартiсть готової продукцiї та незавершеного виробництва включає вартiсть сировини, прямi
витрати на оплату працi i вiдповiднi виробничi витрати.
Фiнансовi iнвестицiї не облiковуються
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10



відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
ПАТ "Андрушiвське" є сiльськогосподарським товаровиробником у сферi рослинництва.
Продукцiя тваринництва не вироблялась.
Основна господарська дiяльнiсть Пiдприємства це вирощування зернових i технiчних культур.
Товариство вирощує та продає сою, соняшник, пшеницю, кукурудзу, горох, ячмiнь, овес,
гiрчцю. Дiяльнiсть ПАТ "Андрушiвське" здiйснюється в межах України, в Житомирськiй
областi.
Виробництво продукцiї сiльського господарства Пiдприємства представлене:
Продукцiя рослинництва 2016 рiк 2015 рiк

Зiбрана площа, га Вироблено продукцiї, ц Зiбрана площа, га Вироблено
продукцiї, ц
Пшениця озима 95 3591 90 6879
Кукурудза на зерно 20 1000 20 800
Ячмiнь ярий 60 1261 60 1810
Горох 15 425 - -
Овес 20 604 20 659
Соняшник 70 1881 42 630
Соя 100 1448 110 1100
Рiпак озимий - - 20 200
Картопля 5 350 5 350
Овочi вiдкритого грунту
-
-
0,5
43
Овочi закритого гранту (огiрки)
0,3
101
-
-
Реалiзацiя власної сiльськогосподарської продукцiї здiйснюється на ринку України. Операцiї у
сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi Пiдприємством не здiйснюються.
Виручка за звiтний рiк становила - 4166 тис. грн. Основними покупцями є : ТОВ "БЕЙО" та iншi
споживачi сiльгоспродукцiї.
Цiни на продукцiю (послуги) власного виробництва визначаються самостiйно з врахуванням
основних цiноутворюючих факторiв таких як: рiвень поточних витрат на виготовлення
продукцiї, цiни спорiднених товарiв/продукцiї, умови транспортування, умови оплати, iншi
чинники. Пiдприємством застосовуються цiни, що визначенi та затвердженi у внутрiшнiх
локальних та розпорядчих документах.
У загальному структура ринкових договiрних цiн визначається такими складовими:
- собiвартiсть виробу, що мiстить витрати на матерiально - технiчнi ресурси (нафтопродукти,
добрива, засоби захисту рослин), iншi витрати на виробництво i реалiзацiю; - прибуток,
величина якого визначається ринковою ситуацiєю (попитом i пропозицiєю).
Основнi постачальники за основними видами матерiалiв, що займають бiльше 10 % в загальному
об'ємi постачання: ПАТ житомиробленерго, ТОВ Агрозапчастини, ФОП Ткаченко, ТОВ
Агрозахист, ПП Адлер та iншi.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх



вартість і спосіб фінансування
Суттєвого придбання та вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв Товариство не здiйснювало та
не планує.
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами
виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом
звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами,
відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами
наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами
зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика
ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності
інша інформація Для цiлей даної фiнансової звiтностi сторони вважаються пов'язаними, якщо
одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону, або здiйснювати суттєвий влив на
прийняття нею фiнансових чи операцiйних рiшень. При аналiзi кожного випадку вiдносин, що
можуть являти собою вiдносини мiж пов'язаними сторонами, увага придiляється сутi цих
вiдносин, а не лише їх юридичнiй формi.
Пов'язаними особами ПАТ "Андрушiвське" є:
- акцiонер - юридична особа, що володiє значним пакетом акцiй - ТОВ "Парусонд" (код
ЄДРПОУ 37728569) частка у статутному капiталi - 17,1613%;
- акцiонери - фiзичнi особи: Усков Iгор Миколайович (частка володiння 32,6975%), Ускова
Ольга Iгорiвна (9,9981%), Пархоменко Iрина Вiкторiвна (9,9981%), Онищенко Тетяна Петрiвна
(9,9981%), Усков Андрiй Iгорович (9,9981%);
- найвищий управлiнський персонал Пiдприємства.
Операцiї купiвлi - продажу iз зазначеними пов'язаними особами у 2016 роцi не здiйснювались.
Управлiнський персонал Пiдприємства не отримував будь - яких винагород окрiм плати в межах
трудових вiдносин вiдповiдно до трудового законодавства та штатного розкладу.
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
Керiвництвом прийнято рiшення вважати iсторичну собiвартiсть основних засобiв (визначену за
П(С)БО) на дату першого застосування МСФЗ такою, що вiдповiдає справедливiй вартостi.
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї - об'єкти, що знаходяться в процесi незавершеного
будiвництва визнаються Пiдприємством як окремi елементи основних засобiв, але, зважаючи на
особливостi затвердженої форми звiту про фiнансовий стан, вартiсть об'єктiв незавершеного
будiвництва у балансi вiдображена у окремiй статтi у складi необоротних активiв, що складає 18
тис. грн.
Станом на 31 грудня 2016 року основнi засоби Товариства були представленi наступним чином:
тис. грн.

Будинки, споруди та передавальнi пристрої Машини та обладнання Транспортнi
засоби Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi), бiблiотечнi фонди Iншi основнi засоби, в т. ч.
капiтальнi витрати на полiпшення земель Всього
Первiсна вартiсть станом на початок звiтного року 1848 949 49 40 775 3661
Придбано основних засобiв - - - - - -
Вибуло - - - - - -
Первiсна вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 1848 949 49 40 775 3661
Накопичена амортизацiя станом на початок звiтного року (820) (325) (42) (16) (377)

(1580)



Амортизацiйнi нарахування за звiтний перiод (24) (13) (2) (1) (20) (60)
Вибуло зносу - - - - - -
Амортизацiя станом на кiнець звiтного перiоду (844) (338) (44) (17) (397) (1640)
Балансова вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 1004 611 5 23 378 2021
Необоротнi активи вiдображенi в Фiнансовiй звiтностi за iсторичною собiвартiстю, що
визначена як рiзниця мiж первiсною вартiстю та накопиченим зносом.
Амортизацiя нарахована прямолiнiйним методом виходячи зi встановленого строку корисного
використання об'єктiв. У 2016 роцi встановленi строки корисного використання об'єктiв
основних засобiв Пiдприємством не переглядались. Накопичена амортизацiя становить 44,8%
первiсної вартостi основних засобiв. У 2016 роцi Пiдприємством не виявлено ознак знецiнення
об'єктiв основних засобiв.
Основнi засоби Товариства знаходяться за мiсцезнаходженням пiдприємства. Особливостей по
екологiчних питаннях, якi б могли позначитися на використаннi активiв пiдприємства не
спостерiгається. Iнформацiя щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або
удосконалення основних засобiв, характер та причини таких планiв, суми видаткiв, в тому числi
вже зроблених, опис методу фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та
очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення - вiдсутнi.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
У звiтному перiодi українська економiка знаходилася в станi рецесiї. Несприятливi умови на
ринках, на яких Україна торгує своїми основними товарами, продовжували впливати на
девальвацiю української гривнi стосовно основних iноземних валют. У звiтному перiодi
продовжувався збройний конфлiкт у деяких районах Луганської та Донецької областей.
Стабiлiзацiя економiчної та полiтичної ситуацiї залежить, великою мiрою, вiд здатностi уряду
України продовжувати реформи та зусиль НБУ iз подальшої стабiлiзацiї банкiвського сектору, а
також здатностi української економiки загалом адекватно реагувати на змiни на ринках. При
цьому подальший розвиток економiчної та полiтичної ситуацiї, а також вплив цих факторiв на
Пiдприємство, її клiєнтiв та субпiдрядникiв на разi складно передбачити.
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
Фактiв виплати штрафних санкцiй (штраф, пеня, неустойка) i компенсацiй за порушення
законодавства у звiтному роцi не було
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Дiяльнiсть емiтента фiнансується за рахунок власних коштiв, отриманих вiд реалiзацiї
виробленої готової продукцiї. Робочого капiталу достатньо для поточних потреб, фахiвцi
емiтента не проводили оцiнки шляхiв покращення лiквiдностi.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Укладених але не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду Товариство не має.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Керiвництво вважає, що воно вживає всi необхiднi заходи для забезпечення стiйкостi бiзнесу
Товариства  в нинiшнiх умовах. Однак, несподiванi погiршення в економiцi можуть негативно
впливати на результати дiяльностi Товариства i фiнансове становище.
Планується покращити фiнансовий стан товариства за рахунок розширення ринку збуту.
Iстотнi фактори, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому вiдсутнi
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік



Дослiджень та розробок у звiтному роцi товариство не здiйснювало
Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше
відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною
в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких
виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст
та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний
стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
На 31 грудня 2016 року у провадженнi судових органiв вiдсутнi судовi справи за участю
пiдприємства
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та
результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
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
кінець

періоду

на початок
періоду

на
кінець

періоду

на початок
періоду

на
кінець

періоду
1. Виробничого призначення: 2 081 2 021 0 0 2 081 2 021

будівлі та споруди 1 028 1 004 0 0 1 028 1 004
машини та обладнання 624 611 0 0 624 611
транспортні засоби 7 5 0 0 7 5
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 422 401 0 0 422 401

2. Невиробничого
призначення: 0 0 0 0 0 0

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0

Усього 2 081 2 021 0 0 2 081 2 021

Опис

Класифiкацiя основних засобiв здiйснена вiдповiдно МСФЗ. Термiни
користування ОЗ: Група 3 - Будiвлi,споруди,передавальнi пристрої
20-40 рокiв; Група 4- Машини та обладнання (крiм комп'ютерної
технiки) 5-30 рокiв; Група 4- Комп'ютерна технiка 2-10 рокiв; Група
5-Транспортнi засоби 10-15 рокiв; Група - 6 Iнструменти, прилади,
iнвентар 3-5 рокiв; Група 9-Iншi основнi засоби 3-10 рокiв. Умови
використання об'єктiв кожної групи ОЗ визначенi законодавством
України, внутрiшнiми положеннями пiдприємства та технiчною
документацiєю окремого об'єкта ОЗ.
Первiсна вартiсть основних засобiв на дату балансу - 3 661 тис.грн,
накопичена амортизацiя на звiтну дату - 1640 тис. грн. ступiнь зносу
основних засобiв - 44,8 %,  ступiнь використання - 95%,  сума
нарахованої амортизацiї за 2016 рiк - 60 тис.грн.
Надходження та вибуття  ОЗ у звiтному роцi не вiдбувалось Змiни у
вартостi основних засобiв пов'язанi з нарахуванням амортизацiї.
Станом на 31 грудня 2016 року основнi засоби, призначенi для продажу
вiдсутнi.
На Пiдприємствi вiдсутнi основнi засоби в заставi, переданi установам
банкiв як забезпечення грошових зобов'язань по отриманим кредитам.
Обмежень на використання майна Товариство не має.



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів
(тис.грн)

2 385 2 145

Статутний капітал (тис.грн) 260 260
Скоригований статутний капітал
(тис.грн)

260 260

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв ПАТ "Андрушiвське" проводиться на пiдставi
Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 485 вiд 17.11.2004р.
"Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв
акцiонерних товариств".
Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка
визначається шляхом вирахуванням iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його
зобов'язань, прийнятих до розрахунку.

Висновок На 31.12.2016 року вартiсть чистих активiв ПАТ "Андрушiвське" складає 2 385 тис грн.
Вартiсть чистих активiв ПАТ "Андрушiвське" перевищує статутний капiтал
пiдприємства, що вiдповiдає статтi 155 Цивiльного кодексу України.



3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов’язань Дата
виникнення

Непогашена
частина

боргу (тис.
грн)

Відсоток за
користування

коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском): X 0 X X

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

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском): X 0 X X

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

X 0 X X

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

X 0 X X

Податкові зобов'язання X 7 X X
Фінансова допомога на зворотній
основі X 0 X X

Інші зобов'язання X 1 971 X X
Усього зобов'язань X 1 978 X X
Опис Станом на 31.12.2016 року розмiр зобов'язань є реальним i

складав 1978 тис. грн., у тому числi:
Довгостроковi зобов'язання i забезпечення, а саме:
Iншi довгостроковi зобов'язання - 1583 тис. грн.
Поточнi зобов'язання i забезпечення, а саме:
Поточна кредиторська заборгованiсть за:
товари, роботи, послуги - 373 тис.грн.
розрахунками з бюджетом - 7 тис.грн.
розрахунками з оплати працi - 15 тис. грн.



Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1 2014 1 0
2 2015 1 0
3 2016 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
збори X

Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше
(запишіть)

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

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

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

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше
(запишіть)

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так Ні

Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту товариства X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства X

Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора) X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу X



Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше

(запишіть)
Позачерговi збори не скликались.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 5
членів наглядової ради - акціонерів 0
членів наглядової ради - представників акціонерів 0
членів наглядової ради - незалежних директорів 2
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками
акцій 2

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками
акцій 3

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж
10 відсотками акцій 0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж
10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так Ні

Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше
(запишіть)
Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена
наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених
завдань

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років? 2
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інше (запишіть)
Інше (запишіть)
Інформація щодо
компетентності та
ефективності
комітетів



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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так Ні

Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше
(запишіть)

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

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть) X

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

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом
внутрішніх документів акціонерного товариства X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
строк або не було обрано нового члена X

Інше
(запишіть)

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено
ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 3



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?

Загальн
і збори
акціоне

рів

Наглядов
а рада

Виконав
чий

орган

Не
належит

ь до
компете

нції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності
(стратегії) так так ні ні

Затвердження планів діяльності
(бізнес-планів) так так ні ні

Затвердження річного фінансового звіту або
балансу або бюджету так ні ні ні

Обрання та відкликання та припинення
повноважень голови та членів виконавчого
органу

ні так ні ні

Обрання та припинення повноважень голови
та членів наглядової ради так так ні ні

Обрання та припинення повноважень голови
та членів ревізійної комісії так ні ні ні

Визначення розміру винагороди для голови
та членів виконавчого органу ні так ні ні

Визначення розміру винагороди для голови
та членів наглядової ради ні ні ні так

Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
виконавчого органу

ні так ні ні

Прийняття рішення про додатковий випуск
акцій так так ні ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій так так ні ні

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів так ні 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) так

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) ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні

Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X



Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть)

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

Інформація
розповсюджує

ться на
загальних

зборах

Публікуєт
ься у
пресі,

оприлюдн
юється в
загальнод
оступній

інформаці
йній базі

даних
НКЦПФР
про ринок

цінних
паперів

Документи
надаються

для
ознайомлен

ня
безпосеред

ньо в
акціонерно

му
товаристві

Копії
докумен

тів
надають

ся на
запит

акціонер
а

Інформаці
я

розміщуєт
ься на

власній
інтернет-с

торінці
акціонерн

ого
товариства

Фінансова звітність,
результати діяльності так так так так так

Інформація про
акціонерів, які
володіють 10 відсотків
та більше статутного
капіталу

ні так так так так

Інформація про склад
органів управління
товариства

так так так так так

Статут та внутрішні
документи так ні так так так

Протоколи загальних
зборів акціонерів після
їх проведення

ні ні так так так

Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

ні ні так ні ні

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

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

Так Ні
Не проводились взагалі X



Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні

Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше
(запишіть)

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

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні

Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше
(запишіть)

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

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше
(запишіть)

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

З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
відсотків голосів X

Інше
(запишіть)

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



ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ

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

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
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 X

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

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

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

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс
корпоративного управлiння Товариство не приймало.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його
оприлюднено: Кодекс корпоративного управлiння Товариство не приймало та не
оприлюднювало.

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:
Кодекс корпоративного управлiння Товариство не приймало



КОДИ
Дата 01.01.2017

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство
"АНДРУШIВСЬКЕ" за ЄДРПОУ 00385738
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Вирощування зернових культур (крім рису),
бобових культур і насіння олійних культур за КВЕД 01.11

Середня кількість працівників: 11
Адреса, телефон: 13400 м. Андрушiвка, вул. Радгоспна, буд. 11, 04136-5-66-35
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)

на  p.
Форма №1

Код за ДКУД 1801001

Актив Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

1 2 3 4
I. Необоротні активи

Нематеріальні активи 1000 0 0
первісна вартість 1001 0 0
накопичена амортизація 1002 ( 0 ) ( 0 )

Незавершені капітальні інвестиції 1005 18 18
Основні засоби 1010 2 081 2 021

первісна вартість 1011 3 661 3 661
знос 1012 ( 1 580 ) ( 1 640 )

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0
первісна вартість 1016 0 0
знос 1017 ( 0 ) ( 0 )

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших

підприємств 1030 0 0

інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах 1065 0 0

Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 2 099 2 039



II. Оборотні активи
Запаси 1100 1 882 2 118
Виробничі запаси 1101 244 22
Незавершене виробництво 1102 1 068 1 328
Готова продукція 1103 570 768
Товари 1104 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги 1125 174 179

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130 0 0
з бюджетом 1135 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 5 5
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 10 22
Готівка 1166 0 1
Рахунки в банках 1167 10 21
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:

резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0

Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 2 071 2 324

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття 1200 0 0

Баланс 1300 4 170 4 363

Пасив Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

1 2 3 4
I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 260 260
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0
Додатковий капітал 1410 1 528 1 528
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 357 597
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 2 145 2 385



II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 1 429 1 583
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви 1530 0 0
у тому числі:

резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0
резерв незароблених премій 1533 0 0
інші страхові резерви 1534 0 0

Інвестиційні контракти 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 1 429 1 583

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 570 373
розрахунками з бюджетом 1620 14 7
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
розрахунками зі страхування 1625 0 0
розрахунками з оплати праці 1630 12 15
одержаними авансами 1635 0 0
розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
страховою діяльністю 1650 0 0

Поточні забезпечення 1660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 0 0
Усього за розділом IІІ 1695 596 395
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 4 170 4 363

Керівник Ануфрiєв М.В.

Головний бухгалтер Гайдай В.М.



КОДИ
Дата 01.01.2017

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство
"АНДРУШIВСЬКЕ" за ЄДРПОУ 00385738

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)

за 2016 рік
Форма №2

І. Фінансові результати
Код за ДКУД 1801003

Стаття Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний
період

попереднього
року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) 2000 4 166 2 486

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій 2014 0 0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 3 306 ) ( 1 964 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:

прибуток 2090 860 522

збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань 2105 0 0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 0 299
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю 2121 0 0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції 2122 0 0

Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування 2123 0 0

Адміністративні витрати 2130 ( 620 ) ( 620 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 0 ) ( 0 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю 2181 0 0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції 2182 0 0

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток 2190 240 201

збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0



Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток 2290 240 201

збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування 2305 0 0

Чистий фінансовий результат:
прибуток 2350 240 201

збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний
період

попереднього
року

1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
підприємств 2415 0 0

Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом 2455 ( 0 ) ( 0 )

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 240 201

III. Елементи операційних витрат

Назва статті Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний
період

попереднього
року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 3 208 2 056
Витрати на оплату праці 2505 362 299
Відрахування на соціальні заходи 2510 84 111
Амортизація 2515 60 38
Інші операційні витрати 2520 212 80
Разом 2550 3 926 2 584



ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний
період

попереднього
року

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 5 200 000 5 200 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 5 200 000 5 200 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,050000 0,040000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію 2615 0,050000 0,040000

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00

Керівник Ануфрiєв М.В.

Головний бухгалтер Гайдай В.М.



КОДИ
Дата 01.01.2017

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство
"АНДРУШIВСЬКЕ" за ЄДРПОУ 00385738

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2016 рік
Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття
Код

рядка
За звітний

період
За аналогічний

період
попереднього

року
1 2 3 4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 4 166 2 486
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0

Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках 3025 0 0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 0 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 3 208 ) ( 2 007 )
Праці 3105 ( 362 ) ( 299 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 84 ) ( 111 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 395 ) ( 24 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану
вартість 3117 ( 226 ) ( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і
зборів 3118 ( 169 ) ( 24 )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 105 ) ( 36 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 12 9
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій 3200 0 0



необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:

відсотків 3215 0 0
дивідендів 3220 0 0

Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці 3235 0 0

Інші надходження 3250 0 0
Витрачання  на придбання:

фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві 3310 0 0

Інші надходження 3340 0 0
Витрачання  на:
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 )
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух коштів за звітний період 3400 12 9
Залишок коштів на початок року 3405 10 1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 22 10

Керівник Ануфрiєв М.В.

Головний бухгалтер Гайдай В.М.



КОДИ
Дата 01.01.2017

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "АНДРУШIВСЬКЕ" за ЄДРПОУ 00385738

Звіт про власний капітал
За 2016 рік
Форма №4

Код за ДКУД 1801005

Стаття Код рядка
Зареєстр
ований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

Нерозподіл
ений

прибуток
(непокрити
й збиток)

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 260 0 1 528 0 357 0 0 2 145
Коригування:
Зміна облікової політики

4005 0 0 0 0 0 0 0 0

Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на
початок року

4095 260 0 1 528 0 357 0 0 2 145

Чистий прибуток (збиток)
за звітний період

4100 0 0 0 0 240 0 0 240

Інший сукупний дохід за
звітний період

4110 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка (уцінка)
необоротних активів

4111 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів

4112 0 0 0 0 0 0 0 0

Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств

4114 0 0 0 0 0 0 0 0

Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам

4200 0 0 0 0 0 0 0 0

Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу

4205 0 0 0 0 0 0 0 0



Відрахування до резервного
капіталу

4210 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого прибутку,
належна до бюджету
відповідно до законодавства

4215 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого прибутку на
створення спеціальних
(цільових) фондів

4220 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого прибутку на
матеріальне заохочення

4225 0 0 0 0 0 0 0 0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240 0 0 0 0 0 0 0 0

Погашення заборгованості з
капіталу

4245 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій

4260 0 0 0 0 0 0 0 0

Перепродаж викуплених
акцій

4265 0 0 0 0 0 0 0 0

Анулювання викуплених
акцій

4270 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної
вартості акцій

4280 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж)
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві

4291 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 240 0 0 240
Залишок на кінець року 4300 260 0 1 528 0 597 0 0 2 385

Керівник Ануфрiєв М.В.

Головний бухгалтер Гайдай В.М.



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АНДРУШІВСЬКЕ»

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2016

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 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 суб’єкт спеціального
режиму оподаткування податком на додану вартість,
індивідуальний податковий №003857306015

Чисельність персоналу на 31.12.2016
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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
загальною площею 480 а, в тому числі рілля 473 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, ячмінь, овес,
гірчцю. Діяльність ПАТ «Андрушівське» здійснюється в межах України, в Житомирській
області.

Виробництво продукції сільського господарства Підприємства представлене:

Продукція
рослинництва

2016 рік 2015 рік
Зібрана площа,

га
Вироблено
продукції, ц

Зібрана площа,
га

Вироблено
продукції, ц

Пшениця озима 95 3591 90 6879
Кукурудза на зерно 20 1000 20 800
Ячмінь ярий 60 1261 60 1810
Горох 15 425 - -
Овес 20 604 20 659
Соняшник 70 1881 42 630
Соя 100 1448 110 1100
Ріпак озимий - - 20 200
Картопля 5 350 5 350
Овочі відкритого
ґрунту - - 0,5 43
Овочі закритого
гранту (огірки) 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 виробу, що містить витрати на матеріально – технічні ресурси (нафтопродукти,
добрива, засоби захисту рослин), інші витрати на 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 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.

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 01.01.2016 або після цієї дати:

Стандарти і тлумачення

Набувають чинності

щодо річних
періодів, які

починаються на або
після

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

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» 1 січня 2018 року

Поправки до МСФЗ 10, МСФЗ 12 і МСБО 28 – Інвестиційні
підприємства: застосування звільнення від необхідності консолідації 1 січня 2016 року

Поправки до МСФЗ 11 – Облік операцій придбання часток у
спільній діяльності

1 січня 2016 року

МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання» 1 січня 2016 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

МСФЗ 16 «Оренда» 1 січня 2019 року

Поправки до МСБО 1 – Ініціатива щодо розкриття інформації 1 січня 2016 року

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 МСБО 16 і МСБО 38 – Роз’яснення щодо
застосування прийнятних методів обліку зносу та амортизації

1 січня 2016 року

Поправки до МСБО 16 і МСБО 41 – Сільське господарство:
плодоносні рослини

1 січня 2016 року

Поправки до МСБО 27 – Застосування методу участі в капіталі в
окремій фінансовій звітності

1 січня 2016 року

Щорічні вдосконалення до МСФЗ за період 2012-2014 років 1 січня 2016 року

За оцінками Керівництва Товариства, набуття чинності переліченими стандартами  та
тлумаченнями до застосування з 01.01.2016 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 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 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.

Податок на прибуток

Підприємство займається сільськогосподарським виробництвом та отримує істотні вигоди від
свого статусу сільськогосподарського виробника. Підприємство звільняється від сплати податку
на прибуток і платить єдиний податок замість цього. 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

Підприємство підлягає спеціальному податковому режиму з податку на додану вартість
(«ПДВ»). ПАТ «Андрушівське» 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 та
гороху) зараховується на такий окремий спеціальний рахунок підприємства, а решта підлягає
сплаті державі.

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.

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 – ТОВ «Парусонд» (код

ЄДРПОУ 37728569) частка у статутному капіталі – 17,1613%;
- акціонери – фізичні особи: Усков Ігор Миколайович (частка володіння 32,6975%), 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 2016 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 2016 році:

тис. грн.

2016 рік 2015 рік

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

4166 2486

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)

- 299

Всього 4166 2785

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

2016 рік 2015 рік

Собівартість реалізованої продукції (товарів,
послуг) 3306 1964

Адміністративні витрати 620 620

Всього 3926 2584

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

Найменування 2016 рік 2015 рік

Собівартість матеріалів та сировини 3208 2056

Заробітна плата 362 299

Нарахування на соціальні заходи 84 111

Амортизація 60 38

Інші витрати 212 80

Разом 3926 2584



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 2016 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

- - - - - -

Вибуло - - - - - -

Первісна вартість
станом на кінець
звітного періоду

1848 949 49 40 775 3661

Накопичена
амортизація станом
на початок звітного
року

(820) (325) (42) (16) (377) (1580)

Амортизаційні
нарахування за звітний
період

(24) (13) (2) (1) (20) (60)

Вибуло зносу - - - - - -

Амортизація станом
на кінець звітного
періоду

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

Балансова вартість
станом на кінець
звітного періоду

1004 611 5 23 378 2021



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 2016 році встановлені строки корисного використання об’єктів
основних засобів Підприємством не переглядались. Накопичена амортизація становить 44,8%
первісної вартості основних засобів. У 2016 році Підприємством не виявлено ознак знецінення
об’єктів основних засобів.

Станом на 31 грудня 2016 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 2016 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 31.12.2016 є поточною, та складалась з
наступного:

Запаси На 31 грудня 2016 року На 31 грудня 2015 року

Будівельні матеріали - 18

Запасні частини - 34

Матеріали
сільськогосподарського
призначення - 180

Малоцінні та швидкозношувані
предмети 22 12

Незавершене виробництво 1328 1068

Готова продукція 768 570

Всього 2118 1882



тис. грн.

На 31 грудня
2016 року

На 31 грудня
2015 року

Торгова дебіторська заборгованість 179 174

Інша поточна дебіторська заборгованість 5 5

Разом: 184 179

На 31 грудня 2016 р. торгова та інша дебіторська заборгованість є безпроцентною та
погашається в ході звичайної господарської діяльності Підприємства.

У 2016 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 2016
року

На 31 грудня 2015
року

Грошові кошти в установах банків 21 9

Готівка в касі 1 1

Разом: 22 10

Грошові кошти, користування якими обмежено, на Підприємстві відсутні.

14. КАПІТАЛ, ЯКИЙ БУЛО ВИПУЩЕНО

Величина сформованого та оплаченого статутного капіталу Підприємства станом на 31.12.2016
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 2016 році не здійснювалась. Дивіденди по результатам 2015 року в
2016 не оголошувались. Резервний капітал на 31.12.2016 відсутній. Нерозподілений прибуток на
31.12.2016 року складає 597 тис. грн.

Чергові загальні збори акціонерів відбулися 15.04.2016 року, на яких, відповідно до порядку денного,
затверджено звіти органів управління, затверджено фінансову звітність за 2015 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 2016 року торгівельна та інша кредиторська заборгованість була
представлена наступним чином:

тис. грн.

Кредиторська заборгованість

На 31 грудня

2016 року

На 31 грудня
2015 року

Довгострокові зобов’язання (поворотні безвідсоткові
позики отримані від акціонерів на поповнення обігових
коштів) 1583 1429

Поточні зобов’язання, в т. ч: 395 596

Поточна заборгованість за довгостроковими
зобовязаннями - -

Заборгованість  постачальникам за товари, роботи,
послуги 373 570

Кредиторська заборгованість перед бюджетом 7 14

Кредиторська заборгованість по страхуванню - -

Кредиторська заборгованість по заробітній платі 15 12

Поточні забезпечення - -

На 31.12.2016 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 2016.

16. ІНФОРМАЦІЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ
Інформація про доходи, витрати, активи і зобов'язання сегментів не представлена, оскільки за
рік, що закінчився 31 грудня 2016 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 31.12.2016 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 2016 року до дати затвердження керівництвом фінансової звітності не
відбувалося подій, які  могли би вплинути на фінансовий стан Товариства.

Ця фінансова звітність за 2016 рік, була затверджена керівництвом до надання  Зборам
Акціонерів Товариства Наглядовою Радою 27 лютого 2017 року.

Голова правління ___________________ Ануфрієв Микола Володимирович

Головний бухгалтер ________________ Гайдай Валентина Миколаївна


