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1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства.  
ТОВ «Агрофірма «Семереньки» (надалі – ТОВ) (код ЄДРПОУ 33486731), має організаційно-правову 

форму  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, юридичне місце розташування: 42644, 
Сумська область, Тростянецький район, село Печини, вулиця Центральна, будинок 2-А. 

Засновники (учасники) ТОВ:  
 Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)  - ВЕРЕВСЬКИЙ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ)  
 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ДРУЖБА-НОВА", 17600, Чернігівська область, Варвинський район, селище міського типу 
Варва, вулиця Комарова, будинок 59, (код ЄДРПОУ 31333767), розмір  внеску до статутного 
фонду – 5526068,32 грн; 

 АГРОФІРМА "ХЛІБОРОБ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, 
26512, Кіровоградська область, Голованівський район, село Наливайка, (код ЄДРПОУ 30702633), 
розмір внеску до статутного фонду – 7950195,00 грн. 

      

ТОВ є виробником сільськогосподарських культур та обробляло у звітному 2019 році 31420,0105 га 
орендованих сільськогосподарських земель.  

 



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

культур; 
 Код КВЕД 01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, корнеплодів і бульподібних; 
 Код КВЕД 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві; 
 Код КВЕД 10.81 Виробництво цукру; 
 Код КВЕД 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику; 
 Код КВЕД 46.11 Діяльність посередників  у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими 

тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами ; 
 Код КВЕД 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для 

тварин; 
 Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; 
 Код КВЕД 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами 

харчування, напоями та тютюновими виробами; 
 Код КВЕД 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; 
 Код КВЕД 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.; 
 Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транпорт; 
 Код КВЕД 56.29 Постачання інших готових страв; 
 Код КВЕД 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна; 
 Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й екплуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; 
 Код КВЕД 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів; 
 Код КВЕД 52.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування. 

ТОВ є платником єдиного податку 4 (четвертої) групи. 
Директор  підприємства  Сіромолот Андрій Віталійович, головний бухгалтер  Шаповал Наталія 

Володимирівна

 
 
 

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 РИНОК 

Надання послуг 

 Оренди 
основних 
засобів 

 Відповідально
го зберігання 
ТМЦ 



 
 
 
 

 
 

 

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 ПО ТОВ 
 

 
 Будівельні матеріали 

 
 Засоби захисту рослин 

 
 Мінеральні добрива 

 
 Посівний матеріал 

 



 
 
 
 
 

 

 
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-

розвантажувальні 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 
  

 
4. Сільськогосподарські послуги 



В звітному 2019 роцi  ТОВ  спiвпрацювало  з наступними основними постачальниками                  
товарно-матерiальних цiнностей та послуг: ТОВ «Кернел – Трейд», Біловодський елеватор Філія СТОВ 
«Дружба-Нова», ТОВ «кононівський елеватор», ПП «Дружба 6», СТОВ «Дружба-Нова», ТОВ «Калина», 
СП ТОВ «Трансбалктермінал», Солоха М. В., ФО-П Горькаєв С. М., ФО-П Скакун Р. В., ФО-П Бугайов 
В. С., ТОВ «Документ Онлайн», ФО-П Яковенко І. І., ФО-П Бабкін А. П., ФО-П Каплін О. Г., ФО-П 
Козлова О. І., ФО-П Коплик О. І., ФО-П Куліченко О. М., ФО-П паначева В. М., ФО-П Сидоренко Д. О., 
ФО-П Сіденко О. Г., ПП Скроміна А. М., ФО-П Сталинський Є. В., ФО-П Степко О. В., ПП Тесля В. В., 
ПП Тесля С. В., ТОВ «Центр надання юридично-правових послуг», ФО-П Шаломій Ю. В., ТОВ                 
«Гео-Бізнес», Печинська сільська рада Тростянецького району, УДКСУ у С-Будському районі, УДКСУ у 
Сумському районі, УК у Недригайлівському районі, Лебединське УДКСУ у Сумської області, ТОВ 
«S.N.V.LTD», ТОВ «Агріка Україна», ТОВ «Агроавтосервіс», ТОВ «ТД «Агроальянс», ТОВ 
«Агроремсервісплилад – М», ТОВ «Агроспецінвест», ТОВ «ТД «Анна-М», ТОВ «ЛК «Алекс», ПП 
«Фірма «Бершадь Агроплюс», ФО-П Бондаренко О., ТОВ «БФ «Трейд», ТОВ «ВІА Системс», ПАТ «ВФ 
«Україна», ПрАТ «Датагруп», ТОВ «Добро Логістик», ТОВ «Ейсаль», ТОВ «Екостандарт Рециклін», 
ТОВ «Запал Авто», Зоря, ТОВ «НВК «Квадрат», Київстар Дж. Ес. Ем., Колос, Кп «Комбінат 
Благоустрою», ФО-П Красніков В. Б., ТОВ «Ніка-Агротрейд», ТОВ «Нова пошта», ПАТ «ДПКЗУ» Філія 
ПАТ «ДПКЗУ» «Буринський елеватор», ТОВ «Піонер Насіння Україна», ТОВ «Пром. Ден. Інвест», КП 
«Реєстрація бізнесу», ИП «СЖС Україна», ТОВ «СМТ Южний ЛТД», ТОВ «Спецтрейдгаз», ТОВ 
«Сумигаз збут», Сумиобленерго, ТОВ «Техноторг-Дон», ПАТ «Укртелеком», ТОВ «ВСК «Фростленд», 
ТОВ «Хімагромаркетинг». 

 

Основний обсяг по ТОВ в 2019 році був пов’язаний з вирощуванням озими пшениці, соняшнику, сої, 
кукурудзи, а також з наданням послуг  з  оренди основних засобів ТОВ. 

 

В звітному 2019 роцi основними покуцями продукції та послуг ТОВ були: Inerco Trade S. A. (Інерко 
Трейд С. А.), ПП «Дружба 6», СТОВ «Дружба-Нова», СТОВ «Мрія», СТОВ «Придніпровський край», 
ТОВ «Агро Фонд», ТОВ «Зернова скарбниця», ТОВ «Макс-Мілл», ПП «Обрій», ТОВ 
«Трансзерноекспорт». 

 

ТОВ здiйснює фінансово-господарську дiяльнiсть вiдповiдно до мети та предмету дiяльностi, 
визначених Статутом ТОВ та відповідно до основних напрямкiв дiяльностi, затверджених рiшенням 
загальних зборів учасників ТОВ. 

Управління ТОВ здійснюють його органи, склад і порядок обрання (призначеня) яких визначається 
Статутом ТОВ. 

В звітному 2019 році органи ТОВ наступні: 
 загальні збори учасників – вищий орган ТОВ; 
  директор – одноособовий виконавчий орган ТОВ. 

Загальні збори учасників ТОВ можуть вирішувати будь-які питання діяльності ТОВ, у тому числі і ті, 
що передані загальними зборами до компетенції виконавчого органу. 

Загальні збори складаються з учасників ТОВ, до складу яких входять: Сільськогосподарське 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова» та Агрофірма «Хлібороб» у формі 
Товариства з обмеженою відповідальністю. 

Станом на 31 грудня 2019 року, робота Загальних зборів учасників ТОВ регламентується чинним 
законодавством України та Статутом ТОВ. Внутрішні документи, які б регламентували роботу Загальних 
зборів учасників ТОВ (порядок скликання та проведення засідань, компетенція, порядок прийняття 
рішень та їх оформлення тощо), не приймалися та не затверджувалися. 

Ревізійна комісія ТОВ відповідно до Статуту не створювалася.  
Протягом звітного 2019 року загальними зборами учасників ТОВ не приймались жодні рішення щодо 

обмеження повноважень директора на підписання від імені ТОВ угод та договорів. 
Директор є посадовою особою ТОВ, який здійснює управління поточною діяльністю ТОВ. Директор 

(одноособовий виконавчий орган ТОВ) персонально призначається загальними зборами учасників ТОВ. 
 
 



Станом на 31 грудня 2019 року, робота виконавчого органу ТОВ регламентується чинним 
законодавством України, Статутом ТОВ. Внутрішні документи, які б регламентували роботу 
виконавчого органу ТОВ, не приймалися та не затверджувалися. 

Директор ТОВ підзвітний загальним зборам учасників та організовує виконання їх рішень.  
 

В 2019 році організаційно-управлінська структура ТОВ мала наступний вигляд:  
1). Директор Підприємства. 
2). Бухгалтерська служба. 
3). Агрономічна служба. 
4). Зернотік (складська служба). 
5). Інженерна служба. 
6). Управлінська служба. 
 

2. Результати діяльності. 
ТОВ займається вирощуванням та реалізацією зернових, бобових та олійних культур на внутрішніх 

ринках України та за експортними контрактами на зовнішніх ринках.      
Нижче наводимо розшифровки фінансових результатів підприємства за звітний 2019 рік в порівнянні  

з попереднім звітному 2018 роком. 
 

 

Найменування: 2019 2018 

Чистий дохід від реалізації продукції 1 134 908 738 237 

Собівартість реалізованої продукції 672 348 413 430 

ВАЛОВИЙ ПРИБУТОК 462 560 324 807 

ЧИСТИЙ ПРИБУТОК 499 570 246 130 

 
 
 

2018

2019

Чистий дохід від 
реалізації 
продукці ї 

(товарів, робіт, 
послуг), тис.грн

Собівартість 
реа лізованої 

продукці ї 
(товарів, робіт, 
послуг), тис.грн

Валовий 
прибуток, 

тис.грн.

Сукупний дохід, 
тис.грн.

2018 738 237 413 430 324 807 246 130
2019 1 134 908 672 348 462 560 499 570

738 237

413 430 324 807 246 130

1 134 908

672 348
462 560 499 570

ти
с.

 гр
н

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА 2019 
2018 2019



3. Ліквідність та зобов’язання. 
ТОВ використовує високоліквідні товарно-матеріальні запаси як додатковий показник її ліквідності. В 

2019 році, це власно вирощена продукція рослинництва.  
Фактори ліквідності ТОВ у звітному періоді: існування ціни для товарних запасів; існування широко 

доступних ринків для реалізації; існування стабільного попиту кінцевого споживача. 
Зобов’язання по ТОВ мають наступний вигляд: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Ліквідність ТОВ забезпечена наявними оборотними та необоротними активами: 
 

 

 

2018

2019

Інші 
довгостроков

і  
зобов'язання, 

тис.грн.

Поточна  
кредиторська 
заборгованіст

ь, тис.грн.

Поточні  
за безпечення

, тис.грн.

Інші  поточні 
зобов'яза ння, 

тис.грн.

2018 0 1 596 344 11 824 382 021
2019 26 421 744 149 11 980 1 512 222

0

1 596 344

11 824
382 021

26 421

744 149

11 980

1 512 222

ти
с.

 гр
н

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  
2018 2019

2018

2019

Виробнич
і  запаси, 
тис.грн., 
тис.грн.

Незаверш
ене 

виробниц
тво, 

тис.грн.

Готова  
продукція 
та  товари, 

тис.грн.

Дебіторсь
ка  

заборгова
ність, 

тис.грн.

Грошові 
кошти, 
тис.грн.

Витрати 
майьутніх 
періодів 
ти інші  

оборотні 
активи, 
тис.грн.

Необорот
ні  активи, 
утримува

ні  для 
продажу, 
тис.грн.

2018 45 348 89 364 311181 217 416 237 7719
2019 29 711 103 801 344911 112 893 63 286 4263

45 348 89 364

311181
217 416

237 7719

29 711
103 801

344911

112 893
63 286 4263

ти
с.

 гр
н

ОБОРОТНІ АКТИВИ
2018 2019



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Екологічні аспекти.   
 
 
 
 
 
 

Станом на 31.12.2019 року, ТОВ має на балансі склади, де зберігаються добрива з аміачною 
складовою. Також є  свердловини для відбору  води для сільськогосподарських потреб. 
 

5. Соціальні аспекти та кадрова політика.   
Середня кількість працівників за звітний 2019 рік по ТОВ становить 76 співробітників. 
ТОВ значну увагу приділяє формуванню кадрового потенціалу, тут систематично підвищуються 

умови праці робітників, діє ефективна система мотивації.   
Працівники вчасно отримують конкурентну, офіційну  заробітну плату, а також мають повний пакет 

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

Значну роль у цьому процесі  відіграє існуюча на ТОВ система корпоративного навчання та 
комунікації  – потужний механізм, що здатен значно підвищити ефективність роботи  всього 
підприємства.   

На підприємстві створені найцікавіші умови для подальшого кар’єрного зросту працівників. 
Багато студентів приходить на практику, значний відсоток з яких потім лишається на ТОВ після 

отримання диплому. 
Підприємство надає матеріальні допомоги працівникам і пайовикам. Організовує свята, видає 

подарунки, допомагає сільрадам і райдержадміністраціям. 
 

6. Ризики. 
Управління ризиками є невід’ємною частиною діяльності ТОВ 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 ТОВ. 

На протязі 2019 року ТОВ визначило основні ризики, які є суттєвими: виробничі ризики, ризик 
ринкових цін та операційний ризик. 

Виробничі ризики 
До виробничих ризиків відносяться неврожаї по причині погодних умов.  
Для попередження неврожаю на ТОВ існує гнучкий виробничий процес, коли посівну можна 

розпочати раніше, щоб встигнути посіяти у вологу землю. Або збиральну компанію провести в більш 
стислі терміни.  

Також в ТОВ на протязі звітного періоду проводилося страхування озимих посівів.  
 

2018

2019

Нематеріальні  активи, 
тис.грн.

Незавершені капітальні  
інвестиції, тис.грн.

Основні  засоби, тис.грн. Довгострокові фінансові 
інвестиції, тис.грн.

2018 2 560 186 29 087 1 311
2019 493 469 141 932 47 026
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Ризик ринкових цін 
Ринкові ціни постійно змінюються в ту чи іншу сторону, що неодмінно впливає на кінцевий 

фінансовий результат, так як основними фінансовими активами являється виручка від реалізації 
вирощеної продукції. 

Щодо нестабільності цін, то ТОВ має можливість проводити продаж зерна тривалий період. При 
цьому вивчається світовий ринок зерна. 

Операційний ризик 
Операційний ризик для ТОВ – це можливість втратити землю по причині розторгнення договорів 

оренди.  
Для попередження цього ризику ТОВ слідкує за актуальністю орендної плати за землю, своєчасно 

сплачує орендну плату. 
Також, передбачено виплату авансом, орендної плати за попередні звітні періоди. 

 
7. Інновації. 
У звітному 2019 році розпочалося і продовжилося у поточному 2020 році реконструкція Гутянського 

елеватора  у селі Губарівка Богодухівського району Харківської області. 
Ефективні та сталі технології у рослинництві спрямовані на забезпечення довготривалої 

продуктивності грунту завдяки використанню сталого агрономічного досвіду.  
Значна частина обробітку та вирівнювання грунту відбувається восени, що дає можливість в коротші 

терміни завершувати весняну посівну.  
Також на підприємстві використовується сучасна високопродуктивна техніка та обладнання з 

відносно низьким рівнем споживання палива та утворенням викидів. 
На протязі звітного 2019 року в ТОВ не проводились дослідницькі роботи та розробки. В зв’язку з 

чим відсутня інформація, щодо річних витрат на такі заходи та їх вплив на діяльність ТОВ. 
      

8. Фінансові інвестиції 
Станом на 31 грудня 2019 року в ТОВ наявні довгострокові фінансові інвестиції на суму 2405 тис. 

грн. Протягом звітного періоду ТОВ володіло частками у статутному капіталі інших юридичних осіб 
(внески ТОВ в статутні капітали інших господарюючих суб’єктів у формі господарських товариств). 

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.  

В кінці 2019 року подана заявка для отримання часткової компенсації вартості сільськогосподарської 
техніки та обладнання вітчизняного виробництва з державного бюджету. 

 

9. Перспективи розвитку  
ТОВ планує здiйснювати господарську дiяльнiсть вiдповiдно до мети та предмету дiяльностi, 

визначених Статутом ТОВ, а також основних напрямкiв дiяльностi, затверджених рiшенням загальних 
зборiв учасників ТОВ.  

Перспективнiсть подальшого розвитку ТОВ 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 ТОВ планується: 
- сформувати потужну виробничу базу. В 2019 році розпочалося і продовжується на даний час 

будівництво (реконструкція) Гутянського елеватора, який є філією підприємства. Для виконання 
інвестиційного проекту по елеватору в 2019 року було придбана техніка та  обладнання 
вітчизняного виробника. Елеватор надає послуги з приймання, сушіння, очищення, зберігання та 



відвантаження зерна. Збільшення потужності елеватора забезпечить зростання обсягів 
виробництва та експорту. 

- досягти сталого агровиробництва з невисокою собівартістю завдяки інвестиціям в новітні 
технології; 

- збільшити обсяг експорту власної сільськогосподарської продукції завдяки розширенню 
виробничих потужностей та ефективному використанню активів.  
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