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Власникам цінних паперів, 

Керівництву ПАТ  

«НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ  

ХЛІБОЗАВОД» 

 

 

Основні відомості про акціонерне товариство: 
Повна назва: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ 

ХЛІБОЗАВОД».  

Код ЄДРПОУ- 00377785 

Місцезнаходження товариства: 11700, Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. 

Радянська, б.10 

Дата державної реєстраціі: 28.04.1998р.  

 

 

Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА   «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД», (далі - Товариство)  за період з 1 

січня 2011 року по 31 грудня 2011 року на предмет повноти, достовірності та відповідності її 

чинному законодавству, встановленим нормативам. Фінансова звітність Товариства включає Баланс 

станом на 31 грудня 2011року, Звіт про фінансові результати за 2011рік, Звіт про рух грошових 

коштів, Звіт про власний капітал за рік, що закінчився 31 грудня 2011року, стислий виклад суттєвих 

облікових політик, інші пояснювальні примітки. Аудиторська перевірка проведена відповідно до 

вимог Закону України «Про аудиторську діяльність», Міжнародних стандартів аудиту, надання 

впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, зокрема 700 «Формулювання думки та 

надання звіту щодо фінансової звітності», 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», 

720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену 

аудитором фінансову звітність»,  які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в Україні, 
рішення ДКЦПФР від 19.12.2006 року № 1528 та рішення ДКЦПФР від 29.09.2011 року № 1360. 

 

Відповідальність управлінського персоналу 
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання та достовірне подання 

цієї фінансової звітності у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку та вимог чинного законодавства. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: 

розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та 

достовірного надання фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства 

або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які 

відповідають обставинам. 

 

Відповідальність аудитора 
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі 

результатів аудиторської перевірки. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики 

Міжнародної федерації бухгалтерів вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також 

планування і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова 

звітність не містить суттєвих викривлень.  

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів 

стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності на підставі судження аудитора, яке 

ґрунтується на оцінці ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або 

помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що 

стосуються складання та достовірного подання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських 

процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності 

внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності 

використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським 

персоналом та відповідності фінансової звітності обліковим принципам, що є загальноприйнятими в 

Україні. 

Ми вважаємо, що в процесі проведення аудиту отримані достатні та належні аудиторські 

докази для висловлення умовно-позитивної думки. 
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Підстава для висловлення умовно-позитивної думки 

Ми не спостерігали за інвентаризацією фізичних запасів, активів та зобов'язань Товариства 

станом на 31.12.2011 року, однак за допомогою здійснення інших аудиторських процедур отримали 

можливість підтвердити суму активів та зобов'язань, відображених в фінансовому звіті Товариства 

станом на 31.12.2011 року, в межах рівня суттєвості, визначеного відповідно до листа Міністерства 

фінансів України від 29.07.2003 р. № 04230-04108. 

Товариство протягом останніх трьох років за результатами ведення господарської діяльності 

отримувало прибуток, що позитивно впливає на здатність Товариства продовжувати свою діяльність 

на безперервній основі.  

 

Умовно-позитивна думка 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі 

«Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність Товариства подає 

достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» станом на 31 грудня 2011 року 

та його фінансові результати за  2011 рік у відповідності до Національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку України. Фінансова звітність складена відповідно до вимог 

чинного законодавства України, відповідає прийнятій обліковій політиці. 

 

Додаткова інформація: 
Види діяльності за КВЕД: 

15.81.0-виробництво хліба та хлібобулочних виробів; 

15.82.0-виробництво сухарів, печива, пирогів і тістечок тривалого зберігання; 

15.85.0-виробництво макаронних виробів; 

51.38.0-оптова торгівля іншими продуктами харчування; 

51.39.0-неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими 

виробами; 

52.11.0-роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого 

асортименту. 

Середньооблікова чисельність працюючих складає 250чол. 

Відповідальними за вибір та застосування відповідної облікової політики та фінансово-

господарську діяльність в 2011 році були: 

- Генеральний директор – Портянко Сергій Федорович; 

- Головний бухгалтер – Смажук Володимир Кузьмович. 

На дату перевірки частка держави в статутному капіталі товариства відсутня. 

Випадків ведення позастатутної діяльності не встановлено. 

Валюту балансу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОГРАД-

ВОЛИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД » станом на 31 грудня 2011 року в сумі 8 557,0тис.грн. підтверджую. 

 

 Висновки щодо окремих компонентів фінансових звітів. 
В Товаристві створена постійно діюча інвентаризаційна комісія для вирішення організаційних 

питань та проведення інвентаризаційної роботи. 

Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні 

положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення 

бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення 

Товариства. 

Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї 

діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного 

документального, взаємопов'язаного їх відображення. 

Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису згідно 

з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах ордерах та аналітичних 

відомостях. Бухгалтерський облік ведеться в автоматизованому режимі за допомогою бухгалтерської 

комп'ютерної програми . 

Облікова політика Публічного акціонерного товариства «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ 

ХЛІБОЗАВОД» в 2011 році обгрунтована наказом № 059 від 31.03.2011року. Згідно цього наказу 

обумовлений порядок обліку активів, зобов’язань та власного капіталу Товариства, а також його 

доходів та витрат. 
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Під час перевірки змісту наданих бухгалтерських звітних форм, аудитором встановлено, що 

показники в них взаємозв'язані і тотожні між собою, відповідають даним реєстрів бухгалтерського 

обліку, у фінансовій звітності відображені усі показники, які мають суттєвий вплив на звітність. 

Під час перевірки були розглянуті бухгалтерські принципи оцінки окремих статей балансу, 

використані керівництвом Товариства та зроблено оцінку відповідності застосованих принципів 

нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні,  чинне 

протягом періоду перевірки. 

При перевірці було встановлено, що фінансова звітність Товариства за період з 01.01.2011р. по 

31.12.2011р. складена на підставі облікових регістрів, дані в яких відображені на підставі первинних 

документів.  

На основі проведення аудитором тестів встановлено, що бухгалтерський облік в цілому 

ведеться Товариством у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-Х1У( зі змінами і доповненнями, 

затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших законодавчих та нормативно - 

правових документів з питань організації бухгалтерського обліку та звітності. 

 

 Розкриття інформації за видами активів Товариства. 

Станом на 31.12.2011року загальні активи Товариства в порівнянні з даними на початок року 

збільшились на 835,0 тис.грн. і складають 8 557,0тис. грн. 

Згідно наказу про облікову політику, встановлену на Товаристві, інвентаризація наявності 

товарно-матеріальних цінностей, основних засобів та розрахунків проводиться відповідно до вимог 

«Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних 

цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків», затвердженої Наказом міністерства 

фінансів України №69 від 11.08.94р. Згідно наказу №142 від 28.11.2011року в Товаристві була 

проведена річна інвентаризація товарно-матеріальних цінностей, основних засобів станом на 

31.12.2011року.  

 

Облік основних засобів та їх зносу 
Облік наявних у Товариства основних засобів ведеться у відповідності з вимогами Положення 

(стандарту) бухгалтерського обліку №7, затвердженого наказом Мінфіну України від 27.04.2000 року 

№ 92 зі змінами та доповненнями. 

За січень-грудень 2011року знос (амортизація) основних засобів нараховувався прямолінійним 

методом згідно облікової політики та ПКУ від 02.12.2010р. № 2755-VI.  

Індексація основних фондів у 2011році в Товаристві не проводилась. 

Ліквідаційна вартість основних засобів в Товаристві прийнята рівною нулю. 

Перевіркою підтверджено правильність відображення в обліку та звітності надходжень та 

вибуття основних засобів.                                                                                    (тис.грн.)                                                                                                                      

Групи основних засобів 2011рік 

Первісна 

вартість 

Накопичена 

амортизація 

Земельні ділянки 65,0 - 

Будинки, споруди та передавальні пристрої 4 172,0 1 297,0 

Машини а обладнання 4 066,0 2 565,0 

Транспортні засоби 1 764,0 883,0 

Інструменти, прилади, інвентар 178,0 145,0 

Інші основні засоби 4,0 2,0 

Малоцінні необоротні матеріальні активи 168,0 169,0 

Разом: 10 417,0 5 061,0 

Згідно прийнятої облікової політики Товариства визнання, оцінку та облік основних засобів 

здійснюється відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби». Одиницею обліку визначається окремий 

об’єкт основних засобів. 

Для відокремлення в складі основних засобів від малоцінних та швидкозношуваних предметів 

встановлена вартісна межа у розмірі 1,0тис.грн. 

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується у першому місяці їх 

використання у розмірі 100% їх вартості. 

Cтаном на 31.12.20211року Товариство має не введені в експлуатацію основні засоби, що 

відображені  у рядку 020 розділу І Активу Балансу та складають 432,тис.грн.  
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Облік нематеріальних активів та накопиченої амортизації 
На нашу думку розкриття інформації  щодо  нематеріальних активів в цілому справедливо і 

достовірно відображає стан нематеріальних активів Товариства станом на 31.12.2011р., відповідно до 

критеріїв, встановлених  Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні 

активи», затвердженого наказом Мінфіну України від 18.10.99р. № 242 та зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 02.11.99р. за № 750/4043 зі змінами та доповненнями.                                                                                                                               

Станом на 31.12.2011р.  вартість нематеріальних активів,  облікованих на балансі Товариства  

складає 20,0 тис. грн., накопичена амортизація нематеріальних активів 17,0тис. грн., що відповідає 

даним рядків 011-012 розділу І  активу Балансу.    

 

Облік інвестиційної нерухомості  
Станом на 31.12.2011року Товариство не має інвестиційної нерухомості. 

 

Облік фінансових інвестицій 
Облік фінансових інвестицій ведеться у відповідності до вимог П (С)БО № 12 «Фінансові 

інвестиції»,  затвердженого Наказом  Міністерства фінансів України від 26.04.2000р. № 91.  

Станом на 31.12.2011року довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом 

участі в капіталі інших підприємств складають 18,0тис.грн., що відповідає рядку 040 розділу І активу 

Балансу. 

 

Облік відстрочених податкових активів 
 Товариство на дату балансу не має відстрочених податкових активів. 

 
Облік запасів 

На думку аудитора розкриття інформації справедливо і достовірно відображає стан запасів 

Товариства станом на 31.12.2011 р. відповідно до критеріїв, встановлених Положенням (стандартом) 

бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 

20.10.99р. №246 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.99р. за № 751/4044. Станом 

на 31.12.2011року запаси становлять:                                                                 (тис.грн.)                                                                                                               

виробничі запаси 1 102,0 

готова продукція 13,0 

 Предмети, строком використання менше одного року і вартістю до 1,0тис.грн., що 

супроводжують виробничий процес протягом звітного періоду, обліковуються на бухгалтерському 

рахунку № 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» у момент передачі таких активів в 

експлуатацію..   

 

Облік дебіторської заборгованості 
Бухгалтерський облік дебіторської заборгованості ведеться відповідно до Положення 

(стандарту) БО № 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом МФУ від 08.10.99 р.  № 

237. Станом на 31.12.2011року дебіторська заборгованість складає 1258,0тис.грн., у т.ч.: (тис.грн.)                                                                                                                      

за товари, роботи, послуги 1 176,0 

інша поточна заборгованість 82,0 

Положенням про облікову політику Товариства  передбачено формування резерву сумнівних 

боргів один раз на рік на дату балансу, виходячи із платоспроможності окремих дебіторів у 

відповідності до П(С)БО №10 «Дебіторська заборгованість».   

 
Облік грошових коштів 

Облік касових операцій здійснюється згідно з Положенням про ведення касових операцій в 

національній валюті в Україні, затвердженого Постановою НБУ від 15.12.2004 року №637. 

Вибірковою перевіркою обліку касових операцій та операцій по поточних рахунках порушень 

не виявлено.                                                                                                           (тис.грн.)                                                                                                                       

в національній валюті 350,0 

в касі 0,0 

Залишки грошових коштів в касі та на поточних рахунках співпадають з даними балансу. 

Ліміт  готівкових коштів в Товаристві встановлений в сумі 1564,0грн. згідно наказу №181-а від 

31.10.2008року. 
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Вибірковою перевіркою розрахунків по заробітній платі, з підзвітними особами, з бюджетом 

порушень не встановлено. 

 

Облік інших оборотних активів 

Станом на 31.12.2011р. інші оборотні активи становлять 11,0тис.грн., що відповідає рядку 250розділу 

ІІ активу Балансу. 

 

Облік витрат майбутніх періодів 

Станом на 31.12.2011р. витрати майбутніх періодів складають 14,0тис.грн.  

 

На нашу думку, розкриття інформації за видами активів подано в фінансовій звітності 

достовірно та повно, відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України. 

 

Розкриття інформації про зобов'язання Товариства. 

Визнання, облік та оцінка зобов'язань відповідає Положенню (стандарту) бухгалтерського 

обліку №11 «Зобов'язання», затвердженого наказом МФУ від 26.01.2000 р. № 20. Станом на 

31.12.2011 року розмір зобов’язань є реальним і складав 2223,0тис. грн., у тому числі:(тис. грн.)                                                                                                                     

довгострокові кредити банків 400,0 

кредиторська заборгованість за товари,роботи,послуги 863,0 

поточні з одержаних авансів 64,0 

поточні з бюджетом 366,0 

поточні зі страхування 142,0 

поточні з оплати праці 317,0 

поточні з учасниками 39,0 

інші поточні зобов’язання  32,0 

Згідно облікової політики, прийнятої у Товаристві, забезпечення виплат персоналу та інші 

забезпечення не встановлюються. 

 

На нашу думку, розкриття інформації за видами зобов’язань  подано в фінансовій звітності 

достовірно та повно, відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України. 

 

Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку (збитку) Товариства. 

При визначені фінансових результатів діяльності Товариства дотримано вимог П(с)БО 15 

«Дохід» та П(с)БО 16 «Витрати» та принципу відповідності доходів та витрат. Дані «Звіту про 

фінансові результати», як по доходах так і по витратах, підтверджуються даними бухгалтерського 

обліку.  

Основним видом доходу товариства є дохід від  виробництва хліба та хлібобулочних виробів. 

Виручка від реалізації продукції за період з 01.01.2011р. по 31.12.2011р складає 

40771,0тис.грн.,  

Інші операційні доходи, отримані Товариством за період 01.01.2011року по 31.12.2011року 

складають 352,0тис.грн. 

Інші фінансові доходи, отримані Товариством за період з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року 

складають 21,0тис. грн.                                                                                                                   

Собівартість реалізованої продукції за період з 01.01.2011року по 31.12.2011року складає 

23563,0тис.грн. 

Адміністративні витрати за період з 01.01.2011року по 31.12.2011року складають 

2018,0тис.грн.                                                                                                         

Витрати на збут за період з 01.01.2011року по 31.12.2011року складають 5874,0тис.грн.                                                                                                                       

Інші операційні витрати за період з 01.01.2011року по 31.12.2011року складають 1001,0тис.грн.                                                                                                                     

Фінансові витрати за період з 01.01.2011року по 31.12.2011року складають 122,0тис.грн.       

Елементи операційних витрат за період з 01.01.2011року по 31.12.2011року складають разом 

32456,0тис.грн., а саме:                                                                                       (тис.грн.)                                                                                                                   

матеріальні затрати 20 860,0 

витрати на оплату праці 7 469,0 

відрахування на соціальні заходи 2 636,0 

амортизація 643,0 

інші операційні витрати 848,0 
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Податок на прибуток за січень-грудень 2011року становив 509,0тис.грн. 

 

За звітний період Товариство отримало прибуток в сумі 1 171,0тис. грн. 

 

Товариство є платником податку на прибуток на загальних підставах.  

 

Розкриття інформації про власний капітал Товариства та відповідності вартості чистих 

активів вимогам законодавства. 

Власний капітал у товаристві визначається згідно Положенню (стандарту) бухгалтерського 

обліку № 5 «Звіт про власний капітал», затвердженого МФУ від 31.03.99р. 

Станом на 31.12.2011року власний капітал має таку структуру:            (тис.грн.)                                                                                                                      

статутний капітал 775,0 

інший додатковий капітал 564,0 

резервний капітал 227,0 

нерозподілений прибуток 4 768,0 

Станом на 31.12.2011р. розмір статутного капіталу – 775,0тис. грн., відповідає зареєстрованим 

установчим документам, сплачений повністю в сумі 775,0тис.грн. у встановлені законодавством 

терміни. 

 

Інформація про попередні випуски акцій: 

Державна реєстрація ВАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» відбулася у 1998році згідно з 

наказом РВ ФДМУ по Житомирській області від 13.04.1998р. шляхом перетворення державного 

підприємства «Новоград-Волинський державний хлібозавод» у Відкрите акціонерне товариство. 

Перший випуск акцій зареєстровано Житомирським територіальним управлінням Державної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку у кількості 1 549 916 штук простих іменних акцій номінальною 

вартістю 0,25грн. на суму  387 479,0грн. про що видане свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за 

№105/06/1/99 від 02.08.1999року. Форма випуску-документарна. Статутний капітал в сумі 

387 479,0грн. сформований та сплачений повністю у визначені законодавством терміни. Акції цього 

випуску повністю розміщені та сплачені. 

Протоколом №11 Загальних зборів акціонерів від 21.04.2008р. було прийнято рішення про 

збільшення Статутного капіталу шляхом випуску додаткової емісії простих іменних акцій в кількості 

1 549 916штук номінальною вартістю 0,25грн. на загальну суму 387 479,0грн. Форма існування-

документарна. Акції цього випуску повністю розміщені та сплачені, про що Житомирським 

територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку видане 

свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за № 06/06/1/08 від 21.05.2008р. Статутний капітал в сумі 

774958,0грн. повністю сформований та сплачений у встановлені законодавством терміни. 

Протоколом від 14.04.2010року № 14 прийнято рішення  про переведення акцій із 

документарної в бездокументарну форму згідно з ЗУ «Про акціонерні товариства» 3 099 832штуки 

простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25грн. на загальну суму 774 958,0грн. Свідоцтво про 

реєстрацію випуску акцій за № 10/06/1/10 від 28.05.2010р., видане Житомирським територіальним 

управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у зв’язку із зміною форми 

існування акцій. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 21.05.2008р. за № 06/06/1/08, видане 

06.08.2008р., видане Житомирським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів 

та фондового ринку анулюється. 

Протоколом чергових Загальних зборів акціонерів від 17.03.2011року № 15 прийнято рішення 

про приведення у відповідність згідно з ЗУ «Про акціонерні товариства» у зв’язку із зміною 

найменування Товариства, про що Житомирським територіальним управлінням Державної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку 13.04.2011р. видане Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за № 

10/06/1/10 від 28.05.2010р., у зв’язку із зміною найменування Товариства. Свідоцтво про реєстрацію 

випуску акцій за № 10/06/1/10 від 28.05.2010р., видане Житомирським територіальним управлінням 

Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку вважається таким, що втратило чинність. 

 

 Станом на 31.12. 2011року акції розподілені слідуючим чином: 

9 юридичних осіб, що володіють 13,49354 відсотками акцій від сформованого Статутного 

капіталу. 
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2099 фізичні особи, які володіють сукупно 86,50646 відсотками акцій від сформованого 

Статутного капіталу.  

 Протоколом №15 чергових загальних зборів акціонерів від 17.03.2011року було прийнято 

рішення про нарахування та виплату дивідендів. Сума дивідендів за 2010рік становить 347,0тис.грн., 

на 1 акцію-0,11194155грн. Початок виплати дивідендів 17.03.2011р. Виплата проводилась до 

17.09.2011р. грошима шляхом перерахування коштів на особовий рахунок акціонера або виплатою в 

касі Товариства. 

Емісії акцій в 2011 році не було. 

Викупу власних акцій в 2011 році не було. 

 

Визначення вартості чистих активів: 

(розраховується за Методичними рекомендаціями по визначенню вартості чистих активів 

акціонерного товариства, схваленими рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004р. № 485) 

Таким чином, вартість чистих активів за методикою розрахунку ДКЦПФР станом на 

31.12.2011року становить: Вча= 6 334,0тис.грн., більша від статутного капіталу на 5 559,0тис.грн. 

Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного 

капіталу не вимагається.  

 

Виконання значних правочинів 

(10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової 

звітності) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» 

Протягом 2011року Товариство не здійснювало значних правочинів відповідно до Закону 

України «Про акціонерні товариства». 

 

Розкриття інформації про дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан 

емітента. 

Протоколом від 17.03.2011р. за № 15 загальними  Зборами акціонерів було прийнято рішення 

про зміну складу посадових осіб, про що розміщено повідомлення у стрічці новин 18.03.2011року та 

опубліковано у Відомостях ДКЦПФР №53 

 

 Аналіз фінансового стану ПАТ «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» станом на 

31.12.2011року. 

Джерелами визначення показників фінансового стану були: 

1) баланс станом на 31 грудня 2011 р.; від 22.03.2011р. 

2) звіт про фінансові результати за 2011 рік ; 

 Фактичні дані розрахованих коефіцієнтів для Товариства станом на 01 січня 2011 р. та на 31 

грудня 2011 р. і їх орієнтовне позитивне значення наведені в таблиці: 

Показники фінансового стану  

Публічного акціонерного товариства «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» 

 

№ 

з/

п 

Показник 

Значення 

показника на  

01.01.2011 р. 

Значення 

показника на  

31.12.2011 р. 

Орієнтовне 

позитивне значення 

показника 

1 2 3 4 5 

1 
Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 
0,23 0,2 > 0 збільшення 

2 
Коефіцієнт загальної 

ліквідності (покриття) 
1,95 1,5 > 1 

3 
Коефіцієнт фінансової 

стійкості(автономії)  
0,7 0,7 

> 0,5 

4 Коефіцієнт фінансування 0,4 0,35 < 1 зменшення 

5 
Коефіцієнт рентабельності 

діяльності 
0,03 0,03 > 0 збільшення 

За підсумками роботи в період з 01.01.2011р.  по 31.12.2011р. Товариство отримало 

1171,0тис.грн. прибутку. 
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В результаті аналізу діяльності підприємства за 2011рік видно, що коефіцієнт абсолютної 

ліквідності станом на 31.12.2011р. дорівнює 0,2 що свідчить про наявість грошових коштів та їх 

еквівалентів для покриття короткострокових зобов’язань. 

Коефіцієнт фінансової стійкості, як співвідношення  власного капіталу до суми балансу в 

товаристві станом на 31.12.2011 р. складає 0,7 тобто Товариство незалежне з фінансової точки зору, 

стан його активів і пасивів відповідає завданням його фінансово-господарської діяльності. 

Коефіцієнт фінансування станом на 31.12.2011р становить 0,35. 

Коефіцієнт рентабельності діяльності, як співвідношення чистого прибутку до суми балансу 

станом на 31.12.2011року складає 0,03.  

Ймовірність банкрутства Товариства мінімальна (коефіцієнт вірогідності банкрутства R більше 

0,42  та складає: 2009рік =3,0; 2010рік= 3,6; 2011рік= 3,7) 

На підставі аналізу показників фінансового стану Товариства за 2010-2011роки можна зробити 

висновок, що ПАТ «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» ліквідне та незалежне від 

зовнішніх джерел фінансування. 

 

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту: 
Договір № 1018/12 від 13.02.2012 року. 

Початок аудиту 14.02.2012 року, кінець - 20.03.2012 року. 

 

         Основні відомості про аудиторську фірму 

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Емкон-Аудит»;  

Код ЄДРПОУ: 37153128; 

Свідоцтво АПУ про включення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 4374, виданого 

на підставі рішення Аудиторської палати України від 23.09.2010 року № 220/3; дійсне до 23.09.2015 

року; 

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Анни Ахматової, 23, кв. 96; адреса для листування: м.Київ, 

вул. Фрунзе, 40, корпус «Р», офіс 302; тел/факс 379-16-74; 

 

Аудитор                                     ____________________________________   Сороколат Н.Г. 

(Сертифікат від 29.04.2010р. №006683 виданий Аудиторською палатою України  рішенням 

Аудиторської палати  України №214/3 від 29.04.2010 р. дійсний до 29.04.2015 р.) 

 

Директор ТОВ «Емкон-Аудит»   _______________________________________    Сороколат Н.Г.                                                                                                              

(Сертифікат від 29.04.2010р. №006683 виданий Аудиторською палатою України  рішенням 

Аудиторської палати  України №214/3 від 29.04.2010 р. дійсний до 29.04.2015 р.) 

 

 

Дата аудиторського звіту                                                                   «20» березня 2012року 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


