
    КОДИ 
Підприємство Приватне  підприємство «Дружба 6» за ЄДРПОУ 34583906 
Територiя СУМСЬКА  ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 5920685701 
Організаційно-правова форма господарювання  Приватна за КОПФГ 120 
Вид економічної діяльності  Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і 

насіння олійних культур 
за КВЕД 01.11 

Адреса, телефон вул. Центральна,  с. Марківка, Білопільський р-н,  Сумська обл., 
41875 

   

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака    
 

Звіт про управління 
за 2019 рік 

 

 
 
 
 
 
 
  



 

 
ЗМІСТ 

 
1. Організаційна  структура та  опис  діяльності підприємства 

2. Результати діяльності 

3. Ліквідність та зобов’язання  

4. Екологічні  аспекти 

5. Соціальні  аспекти  та  кадрова  політика 

6. Ризики 

7. Дослідження та інновації 

8. Фінансові  інвестиції 

9. Перспективи  розвитку 

 
 
 
  



1. Організаційна  структура  та  опис  діяльності  підприємства 
 

ПП «Дружба 6» (надалі – Підприємство)  (код 34583906), має  організаційно – правову  форму 
ПРИВАТНЕ  ПІДПРИЄМСТВО, юридичне  місце  розташування : 41875, Сумська область, 
Білопільський район, село Марківка, вулиця Центральна. 

Єдиний засновник Підприємства  – Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофірма 
«Семереньки». 

Кінцевий  бенефіціальний  власник  (контролер) Підприємства – ВЕРЕВСЬКИЙ  АНДРІЙ  
МИХАЙЛОВИЧ. 

Статутний  капітал  Підприємства становить 500,00 гривень. 
Приватне  підприємство «Дружба 6» є сільськогосподарським товаровиробником, основним 

видом діяльності якого є вирощування зернових та технічних культур, посівні площі яких знаходяться 
на території Сумської області, що складають  13574 гектарів.  

Протягом 2019 року Підприємство було платником  єдиного  податку  4-ї (четвертої) групи. 
 

Основні  види  діяльності  Підприємства: 
 Код  КВЕД  01.11 Вирощування  зернових  культур (крім  рису ), бобових  культур і  насіння  

олійних  культур; 
 Код  КВЕД  01.61 Допоміжна  діяльність  у  рослинництві 
 Код  КВЕД 46.21  Оптова  торгівля  зерном ,необробленим  тютюном ,насінням і кормами  для  

тварин 
 Код КВЕД  49.41  Вантажний  автомобільний  транспорт 
 Код  КВЕД  10.81 Виробництво  цукру 

 

Підприємство являється сільськогосподарським товаровиробником вирощування зерна. 
 

 

ЗЕРНО 

Елеватор 
Хлібоприймальне 

підприємство 

РЕАЛІЗАЦІЯ 

Основної продукції та 

побічних продуктів 

 Кукурудза 
 Соняшник 
 Побічний продукт  

кукурудзи 
 Зерновідходи 

кукурудзи 

 
 

Виробничих запасів 

 Посівний матеріал 
Мінеральні добрива 
 ЗЗР 
 Тара 
Металобрухт 

  

Експорт ВНУТРІШНІЙ 

Надання послуг 

 Оренди основних 
засобів 

 Відповідального 
зберігання ТМЦ 



 
 
 
 

 
 
 

 Будівельні матеріали 
 Засоби захисту рослин 
 Мінеральні добрива 
 Посівний матеріал 

 

1. Постачання товарів 

 Відвантаження зерна  
автотранспортом 
 Відвантаження зерна 

залізничним транспортом 
 Зберігання зерна 
 Зберігання ТМЦ 
 Зважування 
 Калібрування зерна 
 Лабораторний аналіз зерна 
 Очистка зерна 
 Переоформлення зерна 
 Приймання зерна 
 Сушка зерна 
 Транспортування зерна 

 
 Банківські послуги 
 Інформаційно-консультаційні  

послуги 
 Нотаріальні послуги 
 Оренда приміщень 
 Оренда транспортних засобів 
 Послуги зв'язку 
 Транспортні послуги 
 Юридичні послуги 
 Інші послуги 

 

2. Виробничі послуги 

3. Інші послуги 

Надходження товарів та послуг 



 
 
 

4. Сільськогосподарські послуги 

5. Транспортні послуги 

6. Збирання врожаю 

 Боронування 
 Внесення мінеральних  

добрив 
 Глибоке рихлення 
 Дискування 
 Коткування посівів 
 Культивація 
 Обприскування 
 Оранка землі 
 Подрібнення пожнивних  

решток 
 Посів 
 Інші послуги 

  

 Навантажувально-розвантажувал
ьні роботи 

 Перевезення мінеральних 
добрив, КАС, ЗЗР 

 Перевезення посівного матеріалу 
 Перевезення зерна 
 Перевезення 

сільськогосподарської техніки 
 Перевезення інших вантажів 
  

 
 Комплексні послуги  

(приймання, зберігання, 
відвантаження) 

 Обмолот  соняшнику,  
кукурудзи, сої, озимої  
пшениці 

 Очистка зерна 
 Перевезення зерна 
 Сушка зерна 
 Інші послуги 
  



В звітному 2019 роцi  Підприємствоство  спiвпрацювало  з наступними основними 
постачальниками  товарно-матерiальних цiнностей та послуг: Агроальянс ТД ТОВ; Глухівське 
УК/Глухів.р-н/22012600; ГОРЬКАЄВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ ФОП; Гребінківське ХПП; ТОВ 
Датагруп, ПрАТ; Добро Логістик, ТОВ; Документ.Онлайн ТОВ; ЕНЕРА СУМИ ТОВ; Кириленко В.І., 
ФОП; КРУК ТОВ; Матюха Тетяна Миколаївна, ФОП; ПАТ"ДПКЗУ" філія ПАТ"ДПЗКУ" 
"БУРИНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"; Проммаш НВП, ТОВ; Реєстрація бізнесу, КП; Сидоренко Дмитро 
Олександрович, ФОП; Скакун Руслан Володимирович,ФОП; Степко О.В. ФОП; СУМИОБЛЕНЕРГО 
ПАТ Лебедин; УДКСУ у Сумському р-нi; УК у Недригайл.р-нi; УК у Ромен.р-нi; Укртелеком ПАТ; 
Центр сертифікації ключів Україна ТОВ; Біловодський елеватор Філія СТОВ Дружба-Нова;  
Гутянський елеватор Філія ТОВ Агрофірма Семереньки; Дружба Нова СТОВ; Калина, ТОВ; КЕРНЕЛ - 
ТРЕЙД ТОВ; Кононівський елеватор, ТОВ; Агрітех Україна, ТОВ; Агроспецінвест, ТОВ; Бершадь 
Агроплюс, Фірма ПП; БФ Трейд, ТОВ; Галич Агро-Стек, ТОВ; Квадрат, НВК ТОВ; Ніка-Агротрейд, 
ТОВ;  Піонер Насіння Україна ТОВ; Хімагромаркетинг,ТОВ; Семереньки АФ, ТОВ. 

 

Основний обсяг по Підприємству в 2019 році був пов’язаний з вирощуванням кукурудзи та  
соняшнику, а також з наданням послуг  з  оренди основних засобів Підприємства. 

 

В звітному 2019 роцi основними покуцями продукції та послуг Підприємства були 3 (три) 
клієнта-замовника, оборот придбання по яким в звітному періоду був найбільшим у загальному обсязі: 
Дружба Нова СТОВ; Калина, ТОВ; Семереньки АФ, ТОВ. 

 

Підприємство здiйснює фінансово-господарську дiяльнiсть вiдповiдно до мети та предмету 
дiяльностi, визначених Статутом Підприємства та відповідно до основних напрямкiв дiяльностi, 
затверджених рiшенням єдиного власника Підприємства. 

 

Власник Підприємства здійснює свої права щодо управління Підприємством безпосередньо або 
через уповноважені ним органи відповідно до Статуту Підприємства. 

 

У звітному 2019 році управління Підприємством здійснюють: 
 власник Підприємства – вищий орган управління Підприємством; 
 директор Підприємства – одноособовий виконавчий орган Підприємства. 

Власник Підприємства може вирішувати будь-які питання, які пов’язані із діяльністю 
Підприємства. 

 

Станом на 31 грудня 2019 року, власник Підприємства при управління Підприємством 
регламентується чинним законодавством України та Статутом Підприємства.  

Внутрішні документи, які б регламентували порядок прийняття рішень власником Підприємства 
та їх оформлення – не приймалися та не затверджувалися в звітному 2019 році. 

 

Ревізійна комісія Підприємства відповідно до Статуту не створювалася.  
 

Протягом звітного 2019 року власник Підприємства не приймав жодних рішень щодо обмеження 
повноважень директора на підписання від імені Підприємства угод та договорів. 

 

Директор є посадовою особою Підприємства, який здійснює управління поточною діяльністю 
Підприємства. Директор (одноособовий виконавчий орган Підприємства) персонально призначається 
рішенням власника Підприємства. 

 

Станом на 31 грудня 2019 року, робота виконавчого органу Підприємства регламентується 
чинним законодавством України, Статутом Підприємства.  

Внутрішні документи, які б регламентували роботу виконавчого органу Підприємства, не 
приймалися та не затверджувалися в звітному 2019 році. 

 

Директор Підприємства підзвітний власнику Підприємства та організовує виконання його 
рішень.  

 

В 2019 році організаційно-управлінська структура Підприємства мала наступний вигляд:  
1). Директор Підприємства. 
2). Бухгалтерська служба. 
3). Служба Агронома. 
4). Складська служба. 
 
 
 



 
2. Результати  діяльності : 

Протягом  2019  року Підприємство продовжило зміну підходу у рослинництві, застосовуючи 
інноваційні рішення практично в усіх процесах, та переходить від уніфікованої системи внесення 
насіння, добрив та інших ресурсів  до точного землеробства.  

Крім того, Підприємство просувається в сфері впровадження цифрових технологій для систем 
підтримки землеробства.  

Підприємство контролює та здійснює дистанційний моніторинг обладнання під час польових 
робіт та транспортування, відстежуючи маршрути, споживання палива, добрив та хімікатів, а також 
інші показники, спостерігає за усіма процесами переміщення «склад-поле» та «поле-елеватор» через 
спеціальне програмне забезпечення, що дозволяє нам оптимізувати логістику.  

2019 рік для підприємства став роком гарних показників та стабільності. Компанія досягла гарних 
показників врожайності основних культур не дивлячись на несприятливі погодні умови регіону: чиста 
врожайність по кукурудзі становить 8.52 т/га,  соняшника – 3,72т/га. 

 
За результатами фінансової звітності, фінансові результати 2019 року в порівнянні з попереднім 

звітному 2018 роком склали: 
 

 
 

Примітка: 2019 2018 
Чистий дохід від реалізації продукції 428705 378848 
Собівартість реалізованої продукції 253256 225934 
ВАЛОВИЙ ПРИБУТОК 112 486 144 573 
Чистий  фінансовий  результат 216881 110797 

 

2018

2019

Фінансовий результат 
операційноЇ 

діяльності, тис.грн.

Дохід від участі в 
капіталі, тис.грн.

Інші фінансові 
доходи, тис.грн.

Чистиий фінансовий 
результат, тис. грн.

2018 112 547,0 0,0 16,0 110 797,0
2019 234 847,0 0,0 12,0 216 881,0

112 547,0

0,0 16,0

110 797,0

234 847,0

0,0 12,0

216 881,0

ти
с.

гр
н.

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА 2019 Р.



3. Ліквідність та зобов’язання 
 

Зобов’язання Підприємства станом на 31.12.2019 року склали 198471 тис. грн.: 
 

 
 

Ліквідність Підприємства забезпечена наявними оборотними та необоротними активами: 
 

 
 
 
 

2018

2019

Інші довгострокові 
зобов'язання, 

тис.грн.

Поточна 
кредиторська 

заборгованість, 
тис.грн.

Інші поточні 
зобов'язання, 

тис.грн.

2018 24641 23 135
2019 169 597 20 865 8 009

24641 23 135

169 597

20 865
8 009

ти
с.

гр
н.

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
2018 2019

2018
2019

Виробничі 
запаси, 
тис.грн.

Незавер-
шене 

виробни-
цтво, 

тис.грн.

Готова 
продукція, 

тис.грн. 

Дебітор-
ська 

заборгова-
ність, 

тис.грн.

Гроші та їх 
еквіва-
ленти, 

тис.грн.

Інші 
оборотні 
активи

2018 34 767 24 745 141 797 220 776 471 1074
2019 20 537 44 443 214 818 327 372 113 1725

34 767 24 745

141 797

220 776

471 1074

20 537
44 443

214 818

327 372

113 1725

ти
с.

гр
н.

ОБОРОТНІ АКТИВИ
2018 2019



 

 
 
 

4.Екологічні  аспекти 
Турбота про навколишнє середовище та забезпечення високого рівня екологічної безпеки є 

невід’ємною частиною діяльності Підприємства  і забезпечує його сталий розвиток. 
Підприємство  турбується  про  навколишнє  середовище : утилізовує  ЗЗР  непридатні  для  

використання  на  ТОВ «ЕКО ТЕРРА»,  згідно договору  на  здійснення  комплексного  обслуговування 
у сфері  поводження з  небезпечними  відходами  № 01/02/18-АЛ  від 01 лютого 2018 року  та додаткової  
угоди  на 2019 рік.  

Також,  отриманий  дозвіл  на викиди забруднюючих  речовин  в атмосферне повітря  
стаціонарними  джерелами  та  дозвіл  на  спеціальне  водокористування. 
 
5.Соціальні  аспекти  та  кадрова  політика 

Підприємство  приділяє  значну  увагу  систематичному  підвищенню  умов  праці  робітників. 
Робітники  вчасно  отримують  офіційну  заробітну  плату, а також  мають  повний  пакет  

соціальних  гарантій.  
Кожний  працівник  має  можливість  розвивати  свої  навики  та  уміння, отримувати  корисний  

досвід.  
Підприємство піклується  про здоров’я  своїх  працівників, забезпечує  всіма необхідними  

засобами  індивідуального  захисту.  
Також, на Підприємстві надають  матеріальні  допомоги  працівникам. 

 
6.Ризики 

Управління ризиками є невід’ємною частиною діяльності Підприємства в звітному 2019 році та 
спрямоване на досягнення його стратегічних цілей. Одним з найважливіших завдань є прогнозування, 
виявлення та оцінювання ризиків, які можуть впливати на діяльність Підприємства. 

Основні ризики Підприємства в 2019 році: 
Виробничі ризики, що пов’язані із погодними умовами 

До  виробничих  ризиків  відносяться  неврожаї  по причині  погодних  умов. 
Для  попередження  неврожаю  на  Підприємстві  існує гнучкий  виробничий  процес, коли 

посівну   можна  почати  раніше, щоб встигнути посіяти у вологу землю. Або збиральну  компанію 
провести у більш  стислі сроки. 

 
 

2018

2019

Нематеріальні 
активи, тис.грн.

Незавершені 
капітальні 

інвестиції, тис.грн.

Основні засоби, 
тис.грн.

2018 272 220 21 819
2019 188 619 40 15850

272 220
21 819

188 619

40
15850

ТИ
С.

ГР
Н.

НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

2018 2019



Також на Підприємстві (беручи до уваги специфіку роботи, та той факт, що результат діяльності 
Підприємства безпосередньо знаходиться під прямим впливом погодних умов) проводиться постійний 
аналіз погодних умов та при плануванні посівних площ враховуються кліматичні характеристики  
місцевості. 

Ризик ринкових цін 
Ринкові ціни постійно змінюються в ту чи іншу сторону, що неодмінно впливає на кінцевий 

фінансовий результат, так як основними фінансовими активами є виручка від реалізації вирощеної 
продукції. Підприємством постійно проводиться аналіз попиту на продукцію та слідкує за динамікою 
цін  економічного ринку.  

Кредитний ризик  
Підприємство піддається ризику того, що покупець може не оплатити або не виконати свої 

зобов'язання в строк, що в результаті призведе до фінансових збитків.  
Дебіторська заборгованість підлягає постійному моніторингу. Підприємство веде жорсткий 

контроль над своєю торговою дебіторською заборгованістю.  
Балансова вартість дебіторської та іншої заборгованості, являє собою максимальний кредитний 

ризик  Підприємства. 
Ризик ліквідності 

Це ризик того, що Підприємство не зможе погасити свої зобов'язання по мірі їх настання. Позиція 
ліквідності Підприємства ретельно контролюється і управляється.  

Підприємство використовує процес докладного бюджетування та прогнозу грошових коштів для 
того, щоб гарантувати наявність адекватних засобів для виконання своїх платіжних зобов'язань. 

Більшість видатків Підприємства є змінними і залежать від обсягу реалізованої готової продукції. 
 
7. Дослідження та інновації 

 Ефективні  та  сталі  технології  у рослинництві  спрямовані  на  забезпечення  довготривалої  
продуктивності  грунту  завдяки  використанню  сталого  агрономічного  досвіду.  

На  підприємстві  використовується  сучасна  високопродуктивна  техніка  та  обладнання  з  
відносно  низьким  рівнем  споживання   палива  та утворенням  викидів. 

На протязі звітного 2019 року на Підприємстві не проводились дослідницькі роботи та розробки. 
В зв’язку з чим відсутня інформація, щодо річних витрат на такі заходи та їх вплив на діяльність 
Підприємства. 
 
8. Фінансові інвестиції 

Станом на 31 грудня 2019 року та станом нам 01 січня 2019 року на Підприємстві відсутні  
довгострокові та поточні фінансові інвестиції. 

Протягом звітного періоду Підприємство не володіло часткою у статутних капіталах інших 
юридичних осіб. 

Інвестиційні ресурси підприємства формуються із власних та залучених коштів. Процес 
формування інвестиційних ресурсів відбувається безперервно у вигляді надходжень від основної 
виробничої діяльності.  

Залучені ресурси підприємства – державні: бюджетне відшкодування податку на додану вартість 
сільськогосподарському товаровиробнику, яке використовується на виробничі потреби підприємства. 
 
9. Перспективи розвитку 

Підприємство планує здiйснювати господарську дiяльнiсть вiдповiдно до мети та предмету 
дiяльностi, визначених Статутом Підприємства, а також основних напрямкiв дiяльностi, затверджених 
рiшенням єдиного власника Підприємства.  

Перспективнiсть подальшого розвитку Підприємства залежить вiд прийняття та виконання 
адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища, а саме: ефективної 
фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик, покращення кадрового забезпечення, успiшної 
реалiзацiї маркетингових програм тощо. 

В майбутньому по Підприємству планується: 
 сформувати потужну виробничу базу на підприємстві; 
 досягти сталого агровиробництва з невисокою собівартістю завдяки інвестиціям в новітні 

технології; 
 



 
 збільшити обсяг експорту власної сільськогосподарської продукції завдяки сприятливим 

погодним умовам та ефективному використанню активів.  
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