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1. Адресат 

Акціонерам та керівництву Публічного акціонерного товариства «Новоград-Волинський хлібозавод» 

і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при 

розкритті інформації емітентом. 

2. Вступний параграф 

2.1. Основні відомості про емітента 

2.1.1. Повна назва: Публічне акціонерне товариство «Новоград-Волинський хлібозавод». 

       Скорочена назва: ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» . 

2.1.2.  Код ЄДРПОУ: 00377785  .  

2.1.3. Місцезнаходження: 11701, Житомирська обл..м. Новоград-Волинський, вул.. Героїв Майдану, 

буд.10  . 

2.1.4. Відомості про державну реєстрацію: Підприємство зареєстроване виконавчим комітетом   

Новоград-Волинської міської ради Житомирської області “28”квітня  1998 року,  № запису про включення 

відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 307 120 0000 000127. 

2.1.5. Основні види діяльності:  

- Виробництво хліба та хлібобулочних виробів, виробництво борошняних кондитерських 

виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання; 

- Виробництво сухарів і сухого печива, виробництво борошняних кондитерських виробів, 

тортів і тістечок тривалого зберігання; 

-  Виробництво макаронних виробів та подібних борошняних виробів; 

- Оптова та роздрібнена торгівля продукцією і товарами, що виробляються в межах 

України, та  за кордоном; 

- Торгівельно-посередницькі послуги. 

   

2.1.6. Банківські реквізити підприємства: розрахунковий рахунок №26003210475                       

в  АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ МФО 380805. 

3. Думка із застереженням  

Ми провели аудит фінансової звітності  Публічного акціонерного товариства «Новоград-Волинський 

хлібозавод» ,  що складається зі балансу ( звіту про фінансовий стан)  Публічного акціонерного товариства 

«Новоград-Волинський хлібозавод» на  31.12.2017 року і звіту про фінансові результати (звіт про сукупний 

дохід), звіту про  власний капітал та звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився  зазначеною датою, 

та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик. 

      На нашу думку , за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із 

застереженням» нашого звіту , фінансова звітність, що додається, надає правдиву та неупереджену 

інформацію про фінансовий  стан Публічного акціонерного товариства «Новоград-Волинський хлібозавод» 

на 31 грудня 2017 року та її фінансові результати і грошові потоки за рік , що закінчився зазначеною датою ,  

відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). 

4. Основа для думки із застереженням  
Незгода з управлінським персоналом стосовно прийнятності обраної облікової політики: , щодо   

відображення балансової вартості основних засобів, оскільки облікові записи підприємства свідчать про те, 

що фінансова звітність не містить даних про результати переоцінки (визначення справедливої вартості) 

основних засобів   на початок звітного періоду (01.01.2017 р.) та на звітну дату (31.12.2017 р.). У фінансовій 

звітності на зазначені звітні дати основні засоби відображені за історичною вартістю за вирахуванням 

накопиченого зносу. Відповідно ми не мали змоги визначити , чи була потреба у коригуванні зазначених сум. 

На підставі отриманих аудиторських доказів для обґрунтування думки, ми дійшли висновку, що наявні 

викривлення  не являються всеохоплюючим для  фінансової звітності Підприємства. 

          Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту («МСА»). Нашу відповідальність 

згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» 

нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до « Публічного акціонерного товариства «Новоград-



Волинський хлібозавод»» згідно з етичними вимогами, відповідно до вимог Закону України "Про 

аудиторську діяльність" та викладеними в частинах А та Б Кодексу етики для бухгалтерів Ради з 

Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ),  застосовними до нашого аудиту 

фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог такими як: чесність, 

об'єктивність, професійна компетентність і належна ретельність, конфіденційність, професійна поведінка. 

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як 

основи для нашої думки із застереженням.            

  

  5.  Безперервність діяльності  
 Відповідно до МСА570 ( переглянутого ), не існує суттєвої невизначеності щодо подій або умов , що 

можуть поставити під  значний  сумнів здатність суб’єкта господарювання продовжувати  свою діяльність 

на безперервній основі. 

  6. Ключові питання аудиту:  
 

Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під час 

нашого аудиту фінансової звітності за поточний  період. Ці питання розглядались в контексті нашого аудиту 

фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї; при цьому ми не висловлюємо окремої 

думки щодо цих питань. Додатково до питання, описаного в розділі «Основа для думки із застереженням» 

описаного в розділі «Висновок, що стосується безперервності діяльності» , ми визначили,  що описані нижче 

питання  є ключовими питаннями аудиту, які слід відобразити в нашому звіті.                     

6.1. Відповідність вартості чистих активів вимогам чинного законодавства 

Розрахунок вартості чистих активів Публічного акціонерного товариства «Новоград-Волинський 

хлібозавод» проводиться аудитом на підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

№ 485 від 17.11.2004 р. “Про схвалення Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів 

акціонерних товариств”.  

Під вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається 

шляхом вирахуванням із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до 

розрахунку. 

Розрахункова вартість чистих активів на кінець звітного періоду становить  15215тис. грн.                

Аудитом встановлено, що по закінченню звітного 2017 фінансового року вартість чистих 

активів акціонерного товариства (активи товариства за мінусом його зобов’язань) виявляється не 

меншою від статутного капіталу, що є дуже важливим згідно з вимогами п. 3 ст. 155 Цивільного 

Кодексу України за змінами та доповненнями. 

 

6.2 Виконання значних правочинів 

Аудитор виконав процедури на відповідність законодавству у частині вимог до законодавству. 

Згідно статті 70,  Закону України “Про акціонерні товариства” № 514-VІ від 17.09.2008 р. із змінами та 

доповненнями значним право чином є рішення  про  вчинення  значного  правочину,  якщо ринкова вартість 

майна або послуг,  що є його предметом,  становить від 10 до  25  відсотків  вартості  активів  за  даними  

останньої річної фінансової   звітності   акціонерного   товариства,  яке  приймається наглядовою радою , або 

загальними зборами.  

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів щодо виконання значних право чинів ми 

можемо зробити висновок, що протягом 2017 року Товариство  укладало наступні правочини: 

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «АТБ маркет» , договір за № 72954 від 01.01.2017 року . 

   6.3 Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової 

звітності внаслідок шахрайства 

Керуючись принципом професійного скептицизму та відповідно до МСА 240 «Відповідальність 

аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності»,  ми провели процедури необхідні для 

отримання інформації, яка використовується під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок 

шахрайства.  

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для отримання розуміння 

суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 

315 (переглянутий) «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта 

господарювання і його середовища», аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка 

використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. 



Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб’єкта господарювання, 

які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків 

суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки. Аудитором були проведені аналітичні 

процедури. Аудитором були виконані спостереження та перевірка. Аудитор отримав розуміння, зовнішніх 

чинників, діяльності суб’єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, 

структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов’язані з ними бізнес-ризики, 

оцінки та огляди фінансових результатів. 

На нашу думку, ми отримали достатню впевненість в тому , що фінансові звіти Публічного 

акціонерного товариства «Новоград-Волинський хлібозавод» в цілому не містять суттєвих 

викривлень внаслідок шахрайства або помилок.  

 

6.4 Розкриття інформації про формування статутного капіталу товариства, 

сплати акціонерами товариства статутного фонду (капіталу); забезпечення 

випуску цінних паперів відповідно до законодавства України 
Публічне акціонерне товариство «Новоград-Волинський хлібозавод» засновано відповідно до Наказу 

Житомирського регіонального відділення Фонду державного майна України від 13 квітня 1998 року №89-

ВАТ , шляхом перетворення державного підприємства « Новоград-Волинський державний хлібозавод» у 

відкрите акціонерне товариство .  

Статутний фонд товариства формувався в процесі приватизації Державного підприємства « 

Новоград-Волинський державний хлібозавод» , та становить сімсот сімдесят чотири тисячі дев’ятсот 

п’ятдесят вісім гривень та поділений на  три мільйони девяносто девять тисяч вісімсот тридцять дві іменних 

простих акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. 

Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів було видане Житомирським територіальним 

управлінням ДКЦПФР 13 квітня 2011 року №10/06/1/10, форма існування бездокументарна. 

 Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 17 березня 2011 року , у зв’язку з 

необхідністю приведення діяльності Товариства у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні 

товариства», найменування ВАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» змінено на Публічне акціонерне 

товариство «Новоград-Волинський хлібозавод», Статут ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» (нова 

редакція) затверджено загальними зборами акціонерів ВАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» 17 березня 

2011 року , державну реєстрація проведено 28 .03.2011 року. 

Статут ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» (нова редакція) затверджено загальними зборами 

акціонерів ВАТ «Новоград-Волинський хлібозавод», протокол № 20 від  16 березня 2016 року , державну 

реєстрація проведено 29 .04.2016 року. 

Депозитарна установа, в якій відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій: ТОВ «Джером 

Секьюритиз», код ЄДРПОУ 24747790. Місце знаходження 04070;м. Київ , вул.. Ігорівська,7-а. 

Депозитарій : ПАТ «Національний депозитарій України», код ЄДРПОУ 30370711. Місце 

знаходження 01001м. Київ, вул.. Б.Грінченка,3  

Розмір статутного фонду на дату балансу (31.12.2017 р.):   

- заявлений –774958,00 грн. 

- сплачений –774958,00 грн., що відповідає Статуту Товариства. 
 

6.5  Наявність подій, які потребують коригування  фінансової звітності чи 

розкриття інформації після дати підписання балансу 
За період з 01.01.2018 р. по дату складання даного висновку не відбулося подій, які б істотно вплинули 

на фінансову звітність підприємства. 

         

 7. Інформація , що не є фінансовою звітністю , та звітом аудитора щодо неї 
 Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Наша думка щодо фінансової 

звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості 

щодо цієї іншої інформації. 

У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою 

інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та 

фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає 

такою, що містить суттєве викривлення. Якщо, на основі проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, 

що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили 

таких фактів, які б необхідно було  включити до звіту.  



7.1. Думка аудитора щодо суттєвих невідповідностей між фінансовою 

звітністю, що підлягає аудиту, та іншою інформацією, що розкривається 

емітентом цінних паперів та подається до Національної комісії з цінних паперів 

та фондового ринку 
Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявних 

суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що 

розкривається емітентом у відповідності з МСА 720(переглянутий) «Відповідальність аудитора щодо іншої 

інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність», проведена перевірка 

розділу звіту щодо корпоративного управління на наявність та достовірність інформації у звіті.  

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів, ми можемо зробити висновок, що 

інформація про події, які відбулися протягом звітного року можуть вплинути на фінансово - господарський 

стан емітента та призвести до зміни вартості його цінних паперів і визначаються частиною першої статті 41 

Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» своєчасно оприлюднюється Товариством та 

надається користувачам звітності Аудитором отримано достатню впевненість у відсутності суттєвих 

невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягає аудиту, та іншою інформацією, що розкривається 

товариством та подається  до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю (МСА720 (переглянутий) 

«Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах що містять перевірену аудитом фінансову 

звітність) 

7.2. Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану 

внутрішнього аудиту вимогам законодавства 

Формування складу органів управління Публічного акціонерного товариства «Новоград-Волинський 

хлібозавод» здійснюється відповідно до Статуту Товариства. 

Протягом 2017 року в Товаристві функціонували наступні органи управління: 

      Загальні збори акціонерів; 

      Наглядова рада; 

      Генеральний директор; 

     Орган контролю Ревізійна комісія. 

Кількісний склад сформованих органів управління  та їх функціонування відповідає вимогам Статуту 

Товариства. 

Щорічні загальні збори акціонерів  проводились в термін, визначений Законом України «Про 

акціонерні товариства», а саме до 30 квітня . Останні  загальні збори акціонерів проводились 27 березня 2017 

року. 

Отже, за результатами виконаних процедур перевірки стану управління відповідно до Закону України 

«Про акціонерні товариства» можна зробити висновок, що прийнята та функціонуюча система управління у 

товаристві в цілому відповідає вимогам  Законом України «Про акціонерні товариства»  та вимогам Статуту.  

Склад органів управління та результати їх функціонування, наведені у річному звіті «Інформація про 

стан корпоративного управління» повно та достовірно. 

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів, ми можемо зробити висновок, що 

інформація про події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-

господарський стан емітента та призвести до зміни  вартості його цінних паперів і визначається 

частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» своєчасно 

оприлюднюється товариством та надається користувачам звітності.. 

Згідно статті 76  Закону України “Про акціонерні товариства” № 514-VІ від 17.09.2008 р. із змінами та 

доповненнями, спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності товариства проводиться ревізійною 

комісією (ревізором),  звіт про  роботу ревізійної комісії затверджувався  загальними зборами акціонерів 

Товариства, які проходили 21 березня 2017 року. 

Розглянувши стан внутрішнього контролю Публічного акціонерного товариства «Новоград-

Волинський хлібозавод», ми вважаємо за необхідне зазначити наступне: 

- система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення 

суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та 

включає адміністративний та бухгалтерський контроль; 

- бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів Товариства, достовірність 

звітності та включає попередній, первинний ( поточний) і подальший контроль; 

- керівництво Товариства в повній мірі розуміє перспективу розвитку внутрішнього аудиту 

та його значимість і важливість. 



Оцінюючи вищенаведене, нами зроблено висновок щодо адекватності процедур внутрішнього 

контролю у Товаристві діючу на підприємстві систему внутрішнього контролю можна вважати задовільною. 

 

8. Відповідальність управлінського персоналу  та тих, кого наділено 

найвищими повноваженнями, за фінансову звітність 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової 

звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та такий внутрішній контроль, який 

управлінський персонал визнає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не 

містить суттєвих викривлень у наслідок шахрайства або помилки; виконання значних правочинів (10 і більше 

відсотків вартості активів) товариства за даними останньої річної фінансової звітності, стану корпоративного 

управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні 

товариства»; наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягає аудиту, та іншою 

інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою 

звітністю; невідповідного використання управлінським персоналом припущення про безперервність 

діяльності товариства на основі проведеного фінансового аналізу діяльності емітента у відповідності з 

вимогами МСА  №200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних 

стандартів аудиту». 

Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання 

внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять 

суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідних принципів 

бухгалтерського обліку, облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам. 

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають 

на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що 

відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду. 

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності 

Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, 

що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як 

основи для бухгалтерського обліку, окрім випадків, коли управлінський персонал або планує ліквідувати 

Компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. 

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом 

фінансового звітування Компанії. 

9. Відповідальність аудитора 

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів 

проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти 

вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для 

отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень внаслідок 

шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є 

високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить 

суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 

вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на 

економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований 

обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, виявлені під час аудиту, включаючи будь-

які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. 

У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналізу якості 

ведення податкового обліку, аудитори не виключають, що подальшою податковою перевіркою можуть бути 

виявлені викривлення.Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських 

доказів щодо сум та їх розкриття у фінансовій звітності. Вибір процедур залежав від судження аудитора та 

включав оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. 

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглянув заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання 

та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності з метою розробки аудиторських 

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

контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцінку відповідності використання облікової 

політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання 

фінансової звітності. 



Аудиторські докази, отримані Аудитором, є достатніми і прийнятними для формулювання підстави 

для висловлення модифікованої аудиторської думки. 

Аудитор не несе відповідальності за достовірність фінансової звітності після дати підписання 

аудиторського висновку. Після цього підписання і до офіційного оприлюднення фінансової звітності 

підприємства, відповідальність за інформування про подальші події, які впливають на достовірність 

звітності, повністю лежить на керівництві акціонерного товариства. 
 

 
 

10. Аналіз показників фінансового стану Публічного акціонерного 

товариства «Новоград-Волинський хлібозавод» 

За результатами проведеного аналізу показників фінансового стану можна зробити висновки про 

реальність та перспективи фінансового стану акціонерного товариства і оцінити (з використанням 

професійного судження) можливість його безперервного функціонування в майбутньому. 

При проведенні аналізу фінансового стану підприємства використовувались показники форм 

фінансового звіту за 2017 рік. 

Метою фінансового аналізу підприємства є оцінка фінансового стану підприємства на 31.12.17 р. з 

урахуванням динаміки його змін, які відбулися за результатами господарської діяльності підприємства за два 

останні роки, визначення факторів, що вплинули на ці зміни, та прогнозування майбутнього фінансового 

стану підприємства. 

Оцінку фінансового стану підприємства проведено з позицій майнового та фінансового стану, за 

показниками, розрахунок яких наведений нижче. 

Основні показники фінансового стану Публічного акціонерного товариства 

«Новоград-Волинський хлібозавод» 

№ з/п Показники 

Показники фінансового стану акціонерного товариства 

Коефіцієнт 

абсолютної 

ліквідності 

Коефіцієнт 

загальної 

ліквідності 

(покриття) 

Коефіцієнт 

фінансової 

стійкості (або 

незалежності, 

або автономії) 

Коефіцієнт покриття 

зобов’язань власним 

капіталом 

(структури капіталу 

або фінансування) 

Коефіцієнт 

рентабельності 

активів 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Формула 

розрахунку 

показника 

К1=(Грошові 

кошти + Грошові 

еквіваленти + 

короткострокові 

фінансові 

вкладення) / 

короткострокові 

зобов'язання 

К2 = (Грошові 

кошти + Грошові 

еквіваленти + 

Дебітори 

(непрострочені та 

реальні) + Запаси  + 

Витрати) / 

короткострокова 

заборгованість 

К3 = Власні 

кошти / Вартість 

майна (підсумок 

активу балансу) 

К4=(Довгострокова та 

короткострокова 

кредиторська 

заборгованість) / 

Власний капітал 

Чистий 

прибуток 

підприємства / 

Середньорічна 

вартість активів 

2 

Орієнтовне 

позитивне 

значення 

показника 

0,25 - 0,5 1,0 - 2,0 0,25 - 0,5 0,5 - 1,0 > 0, збільшення 

3 2016 рік 0,875 2,566 0,722 0,346 0,158 

4 2017 рік 0,412 1,674 0,691 0,402 0,2 

5 Відхилення (+/-) -0,463 -0,892 -0,031 0,056 0,042 

6 Відхилення,(%) -52,91 -34,76 -4,29 16,18 26,58 

Аналіз ліквідності підприємства дозволяє визначити спроможність підприємства сплачувати свої 

поточні зобов’язання. Коефіцієнт покриття показує, що підприємство на 167,4% забезпечено ресурсами, які 

можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань. Коефіцієнт покриття падає  в 2017 році 

у порівнянні до рівня 2016 року з 2,566 до 1,674 (на 34,76%), що говорить про погіршення  стану активів 

підприємства з точки зору їх найшвидшої ліквідності, однак даний показник знаходиться в межах 

нормативних значень. 

Показник абсолютної ліквідності характеризує негайну готовність підприємства ліквідувати 

короткострокову заборгованість і в даному випадку на кінець звітного періоду складає 0,412, що свідчить 

про те, що підприємство  може терміново  частково погасити свої  зобов’язання.  



Аналіз фінансової стійкості (платоспроможності, автономії) підприємства характеризує 

структуру джерел фінансування ресурсів підприємства, ступінь фінансової стійкості і незалежності 

підприємства від зовнішніх джерел фінансування діяльності. 

Коефіцієнт фінансової стійкості (платоспроможності) показує питому вагу власного капіталу в 

загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність. Практикою встановлено, що загальна сума 

заборгованості (і короткострокової, і довгострокової) не повинна перевищувати суму власних джерел 

фінансування, тобто критичне значення складає 15215 тис. грн., а сума загальної заборгованості 6789 тис. 

грн. Коефіцієнт фінансової стійкості (або незалежності, або автономії) на  31.12.2017 р. складає 69,1%, впав  

за 2017 рік лише на 0,03 пунктів. Дане негативне зменшення пояснюється збільшенням поточних зобов’язань 

Однак даний показник знаходиться в межах нормативних значень.  

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом (або коефіцієнт фінансування, або 

структури капіталу) характеризує залежність підприємства від залучених засобів, та показує перевищення 

власних коштів над позиковими , що свідчить про достатній рівень фінансової стійкості і відносну 

незалежність від зовнішніх фінансових джерел. Коефіцієнт фінансування становить  0,402, при 

нормативному значенні  до зменшення, він збільшився  за останній рік на 0,056, тобто залежність 

підприємства від залучених засобів збільшилась , що є  негативним  показником, однак даний показник 

знаходиться в межах нормативних значень.  

Діяльність підприємства є прибутковою  протягом звітного періоду (2017 рік). При цьому 

рентабельність активів склала 20,0  %, рентабельність діяльності 5,9 %. У минулому році (2016 р.) ці 

показники складали, відповідно, 15,8   та   5,2 %. Коефіцієнт рентабельності активів розраховується як 

відношення чистого прибутку підприємства до середньорічної вартості активів і характеризує ефективність 

використання активів. 

Наведені показники станом на 31.12.2017 р. свідчать про стабільний фінансовий стан підприємства. 

Аудитор не може передбачити майбутні події чи обставини, які можуть спричинити до погіршення 

показників діяльності підприємства.  

За результатами проведеного аналізу можна зробити висновок, що фінансовий стан підприємства 

задовільний , та фінансово стійкий. 

11. Основні відомості про аудиторську фірму 

11.1. Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів: Приватне 

підприємство “Аудиторська фірма “Екаунт”. Код ЄДРПОУ 31133478. 

11.2. Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів видане Аудиторською 

палатою України за № 2429, рішення АПУ № 98 від 26 січня 2001 року, дія Свідоцтва продовжена  за 

рішенням АПУ № 316/3 від 29 жовтня 2015 року по 29 жовтня 2020 року. 

11.3. Виписка з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців видана 

26.09.2015 року. Дата та номер запису в Єдиному Державному реєстрі: 04.09.2000, № 1 305 120 0000 000604. 

11.4. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, видане за Рішенням АПУ від 31.01.2013 

№264/4  

11.5. Приватне підприємство “Аудиторська фірма “Екаунт” включене до Переліку аудиторських фірм, 

які відповідають критеріям для проведення обов’язкового аудиту на підставі рішення Аудиторської палати 

України від 30.01.2013 року, № 288/3 

11.6.Місцезнаходження: 10008, Україна, м. Житомир, вул. Новий Бульвар, 9, офіс 1. 

11.7. Телефон: (0412) 42-14-96, 42-14-97.  
 

12. Основні відомості про умови договору про проведення аудиту 

 
12.1. Договір про проведення аудиту №46    від  “14  ”грудня  2017 року. 

12.2. Аудит проводився  з “14 ” грудня 2017 року по “ 20  ”грудня 2017 року ,  з “07 ”березня       2018 

року по“12 ”березня 2018 року . 

 

Директор ПП “Аудиторська фірма “Екаунт”   Онищук Галина Терентіївна 

(Сертифікат аудитора серії А № 004408  

чинний до 30 листопада 2019 року)          

        “12”березня   2018 р. 

  



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 

Приватне акцiонерне товариство "Новоград-

Волинський хлiбозавод" (Було ПАТ "новоград-

Волинський хлiбозавод" до 04.04.2018 р.) 

за ЄДРПОУ 00377785 

Територія  за КОАТУУ 1811000000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

 за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
 за КВЕД 10.71 

Середня кількість 

працівників 
228  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса 
11700, Житомирська обл., м. Новоград-Волинський 

вул. Героїв Майдану, 10 
 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   

за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2017 р. 
 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 46 44 3 

первісна вартість 1001 106 121 18 

накопичена амортизація 1002 60 77 15 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 

Основні засоби: 1010 9991 13847 5783 

первісна вартість 1011 19527 24328 10796 

знос 1012 9536 10481 5013 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 



Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

18 

 

18 

 

18 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 10055 13909 5804 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 1765 2273 1120 

Виробничі запаси 1101 1754 2249 1107 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 11 23 13 

Товари 1104 0 1 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 1891 2990 1176 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

0 

 

0 

 

0 

з бюджетом 1135 61 0 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 61 0 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1081 833 82 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 2486 1993 350 

Готівка 1166 0 0 0 

Рахунки в банках 1167 2486 1993 350 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 4 6 25 



Усього за розділом II 1195 7288 8095 2753 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 17343 22004 8557 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 775 775 775 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 253 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 227 227 227 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 11516 14213 5079 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 12518 15215 6334 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 1495 1279 400 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 
1533 0 0 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного 

періоду) 
1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 



Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 1495 1279 400 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 1317 2781 863 

за розрахунками з бюджетом 1620 429 782 366 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 204 0 

за розрахунками зі страхування 1625 144 208 142 

за розрахунками з оплати праці 1630 553 798 317 

за одержаними авансами 1635 26 38 64 

за розрахунками з учасниками 1640 181 133 39 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 490 673 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 190 97 32 

Усього за розділом IІІ 1695 3330 5510 1823 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 17343 22004 8557 

 

Примітки д/в 

Керівник Портянко Сергiй Федорович 

Головний бухгалтер Смажук Володимир Кузьмович 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 

Приватне акцiонерне товариство "Новоград-

Волинський хлiбозавод" (Було ПАТ "новоград-

Волинський хлiбозавод" до 04.04.2018 р.) 

за ЄДРПОУ 00377785 

 (найменування)   

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2017 р. 
 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 67214 59560 

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 ( 43875 ) ( 39882 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

23339 

 

19678 

 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 617 462 

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 

Адміністративні витрати 2130 ( 4128 ) ( 3291 ) 

Витрати на збут 2150 ( 13059 ) ( 10982 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 2056 ) ( 2228 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 ( 0 ) ( 0 ) 



Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

4713 

 

3639 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 172 187 

Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 84 ) ( 2 ) 

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 

 

4801 

 

3824 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -864 -708 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

3937 

 

3116 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

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 3937 3116 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 39028 36066 

Витрати на оплату праці 2505 17732 14557 

Відрахування на соціальні заходи 2510 3700 3145 

Амортизація 2515 1229 1137 

Інші операційні витрати 2520 1429 1478 



Разом 2550 63118 56383 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 3099832 3099832 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 3099832 3099832 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 1.2701 1.0052 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 1.2701 1.0052 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0.4000 0.5197 

 

Примітки д/в 

Керівник Портянко Сергiй Федорович 

Головний бухгалтер Смажук Володимир Кузьмович 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 

Приватне акцiонерне товариство "Новоград-

Волинський хлiбозавод" (Було ПАТ "новоград-

Волинський хлiбозавод" до 04.04.2018 р.) 

за ЄДРПОУ 00377785 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2017 р. 
 

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 

 

80194 

 

71694 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 258 474 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 26 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 172 187 

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 102 264 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 47272 ) 

 

( 42552 ) 

Праці 3105 ( 13597 ) ( 11973 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 3659 ) ( 3313 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 9286 ) ( 9261 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 600 ) ( 1265 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 5167 ) ( 5002 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 3519 ) ( 2994 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 8 ) ( 2 ) 



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 ( 755 ) ( 895 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 6149 4649 

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 ( 5087 ) ( 4308 ) 

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 -5087 -4308 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 1279 1495 

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 1495 0 

Сплату дивідендів 3355 ( 1170 ) ( 1420 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 169 ) ( 2 ) 

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 -1555 73 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -493 414 

Залишок коштів на початок року 3405 2486 2072 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 1993 2486 

 

Примітки д/в 

Керівник Портянко Сергiй Федорович 

Головний бухгалтер Смажук Володимир Кузьмович 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 

Приватне акцiонерне товариство "Новоград-

Волинський хлiбозавод" (Було ПАТ "новоград-

Волинський хлiбозавод" до 04.04.2018 р.) 

за ЄДРПОУ 00377785 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 12 місяців 2017 р. 
 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500 0 0 0 0 

Коригування на: 

амортизацію необоротних активів 
3505 0 X 0 X 

збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та 

інших негрошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 

капіталі 
3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 

оцінюються за справедливою 

вартістю, та дохід (витрати) від 

первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, 

утримуваних для продажу та груп 

вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій 
3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 

корисності необоротних активів 
3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 

оборотних активів 
3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних біологічних активів 
3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

дебіторської заборгованості за 
3553 0 0 0 0 



продукцію, товари, роботи, 

послуги 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської 

заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів 
3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів 
3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних зобов'язань 
3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності 
3570 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточної кредиторської 

заборгованості за товари, роботи, 

послуги 

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточної кредиторської 

заборгованості за розрахунками з 

бюджетом 

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточної кредиторської 

заборгованості за розрахунками зі 

страхування 

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточної кредиторської 

заборгованості за розрахунками з 

оплати праці 

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів 
3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов’язань 
3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 
3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності   

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 X 0 X 

необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 X 0 X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 

позик 
3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 



Інші надходження 3250 0 X 0 X 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 X 0 X ( 0 ) 

необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 
3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності   

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 X 0 X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки 

в дочірньому підприємстві 
3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 X 0 X 0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 

заборгованості з фінансової 

оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 

в дочірньому підприємстві 
3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

фінансової діяльності 
3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період 
3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 

Примітки Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) не складався. 

Керівник Портянко Сергiй Федорович 

Головний бухгалтер Смажук Володимир Кузьмович 
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   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Новоград-Волинський хлiбозавод" (Було 

ПАТ "новоград-Волинський хлiбозавод" до 04.04.2018 р.) 
за ЄДРПОУ 00377785 

 (найменування)   

 

Звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2017 р. 
 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок року 
4000 775 0 0 227 11516 0 0 12518 

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 775 0 0 227 11516 0 0 12518 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 3937 0 0 3937 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 
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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 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 -1240 0 0 -1240 

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 
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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 

(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

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 
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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 2697 0 0 2697 

Залишок на 

кінець року 
4300 775 0 0 227 14213 0 0 15215 

 

Примітки д/в 

Керівник Портянко Сергiй Федорович 

Головний бухгалтер Смажук Володимир Кузьмович 
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Примітки до річної фінансової звітності станом на 31 грудня 2017 року 

1. Загальна інформація 
1.1.1. Повна назва: Публічне акціонерне товариство «Новоград-Волинський хлібозавод». 

       Скорочена назва: ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» . 

1.1.2.  Код ЄДРПОУ: 00377785  .  

1.1.3. Місцезнаходження: 11701, Житомирська обл..м. Новоград-Волинський, вул.. Героїв 

Майдану, буд.10  . 

1.1.4. Відомості про державну реєстрацію: Підприємство зареєстроване виконавчим комітетом   

Новоград-Волинської міської ради Житомирської області “28”квітня  1998 року,  № запису про включення 

відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 307 120 0000 000127. 

1.1.5. Основні види діяльності:  

- Виробництво хліба та хлібобулочних виробів, виробництво борошняних 

кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання; 

- Виробництво сухарів і сухого печива, виробництво борошняних кондитерських 

виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання; 

-  Виробництво макаронних виробів та подібних борошняних виробів; 

- Оптова та роздрібнена торгівля продукцією і товарами, що виробляються в межах 

України, та  за кордоном; 

- Торгівельно-посередницькі послуги. 

   

1.1.6. Банківські реквізити підприємства: розрахунковий рахунок №26003210475                       

в  АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ МФО 380805. 

 

2. Загальна основа формування фінансової звітності 

 
2.1.Достовірне подання та відповідність МСФЗ 
Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з 

метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків 

Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними 

економічних рішень.  

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2017 

року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти 

бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2017 року, що офіційно оприлюдненні на 

веб-сайті Міністерства фінансів України. 

Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім 

вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 січня 2017 року, дотримання 

яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, 

зіставної та зрозумілої інформації. 

При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних 

законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання 

фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ. 

2.2. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення 
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України – 

гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч. 

2.3. Припущення про безперервність діяльності 
Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, 

відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході звичайної діяльності. 

Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби 

Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до 

принципів безперервності діяльності. 

2.4. Рішення про затвердження фінансової звітності 
Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником 

Товариства  Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової 

звітності після її затвердження до випуску. 

2.5. Звітний період фінансової звітності 
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Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто 

період з 01 січня по 31 грудня 2017 року. 

 

3. Суттєві положення облікової політики 
3.1. Основа (або основи) оцінки, застосована при складанні фінансової звітності  
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості.  

 

3.2. Загальні положення щодо облікових політик 
3.2.1. Основа формування облікових політик 

Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані 

суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ наводить облікові 

політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну 

та достовірну інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики 

не слід застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим. 

Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно до 

вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних МСФЗ. 
3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках 

Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операції, інших 

події або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких 

інші політики можуть бути доречними. 

Товариство не застосовувало зміни в облікових політиках в 2017 році порівняно із обліковими 

політиками, які Товариство використовувало для складання фінансової звітності за період, що закінчився 

31 грудня 2016 року. 
3.2.3. Форма та назви фінансових звітів 

Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановленим 

НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». 
3.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах 

Згідно НП(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або 

збитку, за класифікацією, основаною на методі "функції витрат" або "собівартості реалізації", згідно з 

яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості чи, наприклад, витрат на 

збут або адміністративну діяльність.  

Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів 

здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи 

надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види грошових 

надходжень та грошових виплат формується на підставі облікових записів Товариства. 

 

3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів 
3.3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів 

Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли і тільки коли воно 

стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу 

фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку. 

Товариство визнає такі категорії фінансових активів: 

 фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату 

переоцінки у прибутку або збитку; 

 фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю. 

Товариство визнає такі категорії фінансових зобов'язань: 

 фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою собівартістю; 

 фінансові зобов'язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату 

переоцінки у прибутку або збитку. 

Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Товариство оцінює 

їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які безпосередньо належить до придбання 

або випуску фінансового активу чи фінансового зобов'язання. 

Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у 

відповідних розділах облікової політики. 
3.3.2. Грошові кошти та їхні еквіваленти 

Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках. 
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Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами. 

Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою 

вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості. 

Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті здійснюється у 

функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку України (НБУ). 
3.3.3. Дебіторська заборгованість 

Дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, який являє собою контрактне право отримати 

грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб’єкта господарювання. 

Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли Товариство 

стає стороною контрактних відношень щодо цього інструменту. Первісна оцінка дебіторської 

заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі 

очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки. 

Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за 

амортизованою собівартістю із застосуванням методу ефективного відсотка.  

Якщо є об'єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість 

активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів. 

Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між балансовою 

вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Визначення суми резерву на 

покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу дебіторів та відображає суму, 

яка, на думку керівництва, достатня для покриття понесених збитків. Для фінансових активів, які є 

істотними, резерви створюються на основі індивідуальної оцінки окремих дебіторів, для фінансових 

активів, суми яких індивідуально не є істотними - на основі групової оцінки. Фактори, які Товариство 

розглядає при визначенні того, чи є у нього об'єктивні свідчення наявності збитків від зменшення 

корисності, включають інформацію про тенденції непогашення заборгованості у строк, ліквідність, 

платоспроможність боржника. Для групи дебіторів такими факторами є негативні зміни у стані платежів 

позичальників у групі, таких як збільшення кількості прострочених платежів; негативні економічні умови 

у галузі або географічному регіоні. 
3.3.4. Зобов'язання. Кредити банків 

Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із нижченаведених 

ознак: 

 Товариство сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає погашенню 

протягом дванадцяти місяців після звітного періоду; 

 Товариство не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання протягом 

щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду. 

Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання 

зобов’язань.  

Первісно кредити банків визнаються за справедливою вартістю, яка дорівнює сумі надходжень 

мінус витрати на проведення операції. У подальшому суми фінансових зобов'язань відображаються за 

амортизованою вартістю за методом ефективної ставки відсотку, та будь-яка різниця між чистими 

надходженнями та вартістю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом періоду дії 

запозичень із використанням ефективної ставки відсотка. 

 

3.4. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів 
3.4.1. Визнання та оцінка основних засобів 

Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою 

використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і 

соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше 

одного року та вартість яких більше 6000 грн. 

Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. У подальшому основні засоби 

оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від 

зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової 

балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка 

входить до складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється 

визнання відповідного активу. 

 
3.4.2. Подальші витрати. 
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Товариство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне 

обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, 

коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які 

задовольняють критеріям визнання активу. 
3.4.3. Амортизація основних засобів. 

Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом з використанням  

щорічних норм встановлених податковим кодексом : 

Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх корисного 

використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання. Амортизацію 

активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як 

утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу. 
3.4.4. Нематеріальні активи 

Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої 

амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація нематеріальних 

активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу . 

 

 
 

4. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння 

фінансової звітності 
4.1. Забезпечення 

Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або 

конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж неможливо), що 

погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна 

достовірно оцінити суму зобов'язання. 
4.2. Доходи та витрати 

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. 

Дохід – це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження чи 

збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов’язань, результатом чого є збільшення 

чистих активів, за винятком збільшення, пов’язаного з внесками учасників. 

Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та критеріям 

визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або зменшення 

зобов’язань. 

Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати надходження 

коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу. 

Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштів. 

Витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи 

амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення чистих активів, 

за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам. 

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та одночасно 

з визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів. 

Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутніх 

економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не відповідають або 

перестають відповідати визнанню як активу у звіті про фінансовий стан. 

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають 

зобов’язання без визнання активу. 

Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні 

доходи. 
4.3. Умовні зобов'язання та активи. 

Товариство не визнає умовні зобов'язання в звіті про фінансовий стан Товариства. Інформація про 

умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні 

вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив 

розкривається, коли надходження економічних вигід є ймовірним. 

 

5. Основні припущення, оцінки та судження 
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При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які мають вплив 

на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом 

з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та 

інших факторах, що за існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких 

приймаються судження щодо балансової вартості активів та зобов’язань. Хоча ці розрахунки базуються 

на наявній у керівництва Товариства інформації про поточні події, фактичні результати можуть зрештою 

відрізнятися від цих розрахунків. Області, де такі судження є особливо важливими, області, що 

характеризуються високим рівнем складності, та області, в яких припущення й розрахунки мають велике 

значення для підготовки фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче. 

5.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ 
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, керівництво 

Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової політики, щоб інформація 

була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних рішень та достовірною, у тому 

значенні, що фінансова звітність: 

 подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки 

Товариства; 

 відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму; 

 є нейтральною, тобто вільною від упереджень; 

 є повною в усіх суттєвих аспектах. 

Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність наведених далі 

джерел та враховує їх у низхідному порядку: 

а) вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання; 

б) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, 
доходів та витрат у Концептуальній основі фінансової звітності. 

Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення інших 

органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу для 

розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, 

якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам. 

5.2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства 
Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, 

розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на звітну дату. В інших 

випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх 

грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та 

інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості». 

 

6. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості  
6.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю 

Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов’язань, 

тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець кожного 

звітного періоду. 

Класи активів та 

зобов’язань, 

оцінених за 

справедливою 

вартістю 

 

Методики оцінювання 

Метод 

оцінки 

(ринковий, 

дохідний, 

витратний) 

 

Вихідні дані 

Грошові кошти та їх 

еквіваленти 

Первісна та подальша оцінка 

грошових коштів та їх еквівалентів 

здійснюється за справедливою 

вартістю, яка дорівнює їх номінальній 

вартості 

Ринковий Офіційні курси НБУ 

Депозити (крім 

депозитів до 

запитання) 

Первісна оцінка депозиту 

здійснюється за його справедливою 

вартістю, яка зазвичай дорівнює його 

номінальній вартості. Подальша 

оцінка депозитів у національній 

валюті здійснюється за справедливою 

Дохідний 

(дисконтуванн

я грошових 

потоків) 

Ставки за депозитами, 

ефективні ставки за 

депозитними договорами 



- 31 - 

вартістю очікуваних грошових 

потоків 

Інструменти капіталу 

Первісна оцінка інструментів капіталу 

здійснюється за їх справедливою 

вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні 

операції, в ході якої був отриманий 

актив. Подальша оцінка інструментів 

капіталу здійснюється за 

справедливою вартістю на дату 

оцінки. 

Ринковий, 

витратний 

Офіційні біржові курси 

організаторів торгів на 

дату оцінки, за відсутності 

визначеного біржового 

курсу на дату оцінки, 

використовується остання 

балансова вартість, ціни 

закриття біржового 

торгового дня 

Дебіторська 

заборгованість 

Первісна та подальша оцінка 

дебіторської заборгованості 

здійснюється за справедливою 

вартістю, яка дорівнює вартості 

погашення, тобто сумі очікуваних 

контрактних грошових потоків на 

дату оцінки. 

Дохідний 

Контрактні умови, 

ймовірність погашення, 

очікувані вхідні грошові 

потоки 

Поточні зобов’язання 

Первісна та подальша оцінка 

поточних зобов’язань здійснюється за 

вартістю погашення 

Витратний 

Контрактні умови, 

ймовірність погашення, 

очікувані вихідні грошові 

потоки 

 

 

7. Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових звітах 
7.1.  Нематеріальні активи 

Зміни в нематеріальних активах за 2017 р. 

(тис. грн.) 

Нематеріальні активи 
Код 

рядка 
31.12.16 31.12.17 

1 2 3 4 

Права на знаки для товарів та послуг  1 1 

Права на об’єкти промислової власності    

Авторські та суміжні з ними права    

Інші нематеріальні активи  46 44 

Нематеріальні активи, всього 1000 46 44 

 

 (тис. грн.) 

 

Переоцінка нематеріальних активів не здійснювалась. Нематеріальні активи в заставі не 

перебувають. 

7.2 Необоротні активи 

(тис. грн.) 

Матеріальні основні активи 
Код 

рядка 
31.12.16 31.12.17 

1 2 3 4 

Землі  301  

Будинки і споруди  5086  

Машини і обладнання  1305  

Транспортні засоби  1074  

Інструменти, прилади та інвентар  32  

Інші основні засоби  2193  

Інші необоротні матеріальні активи  -  

Основні засоби, всього 1010 
9991 

 
13847 

Незавершене капітальне будівництво та обладнання, яке 

потребує монтажу  
1005   

Матеріальні основні активи, всього  9991 13847 
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(тис. грн.) 

Зміни в 

матеріальних  

основних 

активах                                                                                                                                                                    

(за видовими 

групами) 

З
ем

л
і 

Б
у

д
и

н
к

и
 і

 с
п

о
р

у
д

и
 

М
а

ш
и

н
и

  
і 

о
б

л
а
д

н
а

н
н

я
 

Т
р

а
н

сп
о

р
т
н

і 
 

за
со

б
и

 

Ін
с
т
р

у
м

ен
т
и

, 

п
р

и
л

а
д

и
  
ін

в
ен

т
а

р
 

Ін
ш

і 
о

сн
о

в
н

і 
 

за
со

б
и

 

Ін
ш

і 
н

ео
б

о
р

о
т
н

і 
 

м
а

т
ер

іа
л

ь
н

і 
а

к
т
и

в
и

 

Н
ез

а
в

ер
ш

ен
е 

к
а

п
іт

а
л

ь
н

е 
 

б
у

д
ів

н
и

ц
т
в

о
 т

а
  

о
б

л
а
д

н
а

н
н

я
, 

я
к

е 
 

п
о

т
р

еб
у

є 
м

о
н

т
а
ж

у
  

М
а

т
ер

іа
л

ь
н

і 

о
сн

о
в

н
і 

 

а
к

т
и

в
и

, 
р

а
зо

м
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вартість брутто 

на  

початок звітного  

періоду (01.01. 17 

р.)                                     

301 7360 6374 3128 168 2196   19527 

Закупівля, 

модернізація 
- 2879 1268 655 82 103 158  5145 

Перекласифікація -         

Приєднання  -         

Інші збільшення 

(% банку) 
-         

Продаж -         

Ліквідація, та 

продаж 
-  93  2 90   185 

Інші зменшення / 

збільшення 
- 1     -158  -157 

Вартість брутто 

на  

кінець звітного 

періоду (31.12. 17 

р.) 

301 10238 7549 3783 248 2209   24328 

Погашення на 

початок звітного 

періоду (01.01.17 

р.) 

- 2274 5069 2054 136 3   9536 

Поточна 

амортизація 
- 363 368 283 17 6 158  1195 

Перекласифікація -         

Продаж -         

Ліквідація -  90  2    92 

Призначені для 

збуту 
-         

Інші збільшення / 

зменшення  
-      -158  -158 

Погашення на 

кінець звітного 

періоду (31.12.17 

р.) 

- 2637 5347 2337 151 9 -  10481 

Вартість нетто 

на  

кінець звітного 

періоду (31.12.17 

р.) 

301 7601 2202 1446 97 2203   13847 

 

У звітному періоді переоцінка основних засобів не здійснювалась. В заставі перебувають основні 

засоби, загальною залишковою вартістю 508  тис. грн. без врахування дооцінки.  
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За 2017 р. до вартості основних засобів були включені відсотки за користування кредитами у розмірі    

85  тис. грн.  

Основні засоби, призначені для продажу, на кінець звітного періоду відсутні. 

7.3 Запаси 

Балансова вартість запасів: 

(тис. грн.) 

Показник 
Код 

рядка 
31.12. 16 31.12.17 

1 2 3 4 

Матеріали 1101 1754 2249 

Напівфабрикати і продукти у процесі виробництва 1102   

Готові продукти 1103 11 23 

Товари 1104  1 

Незавершене виробництво 1102   

Всього 1100 7765 2273 

Запаси в заставі не перебувають. 

 

7.5. Торгова та інша дебіторська заборгованість 

Склад короткострокової дебіторської заборгованості: 

(тис. грн.) 

Короткострокові заборгованості за поставками та інше 
Код 

рядка 
31.12.16 31.12.17 

1 2 3 4 

За поставками вітчизняним покупцям 1125 1891 2990 

За поставками іноземним покупцям 1125 - - 

Аванси на поставки  1130 - - 

Заборгованості з податку на дохід (CІT) 1135 - - 

Заборгованості перед бюджетом, за винятком податку (CІT) 1135 - - 

Інша поточна дебіторська заборгованість: 1155 1081 833 

в т.ч. заборгованість перед органами соціального страхування  1155 - - 

в т.ч. видані кошти під звіт працівникам 1155 - - 

в т.ч. видані позики співробітникам 1155 - - 

в т.ч. розрахунки за претензіями, з відшкодування завданих 

збитків 
1155 - - 

в т.ч. інше  1155 1081 833 

Короткострокові заборгованості за поставками та інше 

брутто, разом 
   

Відрахування на актуалізацію вартості заборгованостей  1125 163 163 

Короткострокові заборгованості за поставками та інше 

нетто, всього 
   

 

Вся заборгованість є поточною з терміном погашення до 12 місяців.  

Склад довгострокової дебіторської заборгованості: 

(тис. грн.) 

Показник 
Код 

рядка 
31.12.16 31.12.17 

1 2 3 4 

Довгострокові позики, надані співробітникам  - - 

Інші довгострокові позики  - - 

Довгострокова заборгованість за поставками та інше 

брутто, всього 
1040 - - 

Довгострокова заборгованість складалась із заборгованості за наданими позиками співробітникам 

та іншій юридичній особі більше, ніж на 1 рік. 

 
7.6. Грошові кошти 

(тис. грн.) 
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Показник 
Код 

рядка 
31.12.16 31.12.17 

1 2 3 4 

Грошові кошти в касі 1166   

Грошові кошти в банку: 1167 2486 1993 

Поточний рахунок гривневий    

Поточний рахунок валютний    

Корпоративні карткові рахунки    

Депозити до 1 року    

Інші грошові активи    

Грошові кошти та їх еквіваленти, всього 1165 2486 1993 

Використання грошових коштів нічим не обмежено. 

 
7.7. Інші активи 

(тис. грн.) 

Інші активи 
Код 

рядка 
31.12.16 31.12.17 

1 2 3 4 

Неотримані податкові накладні, які можуть бути враховані в 

зменшення податку на додану вартість в майбутніх періодах 
   

Інші активи  4 6 

Інші активи, всього  1190 4 6 

 
7.8 Акціонерний капітал 

Акціонерний капітал Товариства: 

(тис. грн.) 

Зміст 31.12.16 31.12.17 

1 2 3 

Зареєстрований акціонерний капітал (3099832 шт. звичайних акцій, 

номінальною вартістю  0,25   грн. кожна) 
775 775 

Вилучені акції - - 

Всього   

У звітному періоді додатковий випуск акцій не проводився. Додатковий випуск акцій не планується. 

 
7.9. Додатковий капітал 

Додатковий капітал станом на 31.12.2017 р. складається з наступного капіталу: 

  227 тис. грн. – резервний капітал, сформований відповідно до законодавства України на покриття 

збитків; 
7.10. Короткострокові резерви 

Стан короткострокових резервів у звітному періоді був наступним: 

(тис. грн.) 

Показник 
Код 

рядка 
31.12.16 31.12.17 

1 2 3 4 

Резерв на оплату відпусток працівникам  490 673 

Резерв по гарантійним ремонтам    

Всього 1660 490 673 

 

7.11. Торгова та інша кредиторська заборгованість 

 Структура кредиторської короткострокової заборгованості: 

(тис. грн.) 

Короткострокові зобов’язання за поставками та інше 
Код 

рядка 
31.12.16 31.12.17 

1 2 3 4 

Короткострокові кредити банків 1600 - - 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 1610 - - 

Заборгованість _________________ за акції 1610 - - 
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За поставками за товари, роботи, послуги перед вітчизняними 

постачальниками 
1615 1317 2781 

За поставками за товари, роботи, послуги перед іноземними 

постачальниками 
1615 - - 

Аванси, отримані на поставки  1635 26 38 

З податку на дохід  1620  204 

За бюджетними розрахунками, без податку на дохід (CІT) 1620 428 578 

За заробітною платою  1630 553 798 

Заборгованість перед органами соціального страхування 1625 144 208 

За дивідендами 1640 181 133 

Поточна заборгованість за процентами позик, кредитів 1690   

Інше 1690 190 97 

Короткострокові зобов’язання за поставками та інше, 

всього 

1695 
  

 Структура кредиторської довгострокової заборгованості: 

(тис. грн.) 

Показник 
Код 

рядка 
31.12.16 31.12.17 

1 2 3 4 

Інші довгострокові позики від пов’язаної особи  - - 

Інші довгострокові акредитиви (в іноземній валюті)  - - 

Інші довгострокові зобов’язання за придбані акції  - - 

Довгострокові зобов’язання, всього  1515 - - 

 
7.12. Дохід від реалізації 

Структура доходів: 

(тис. грн.) 

Показник 
Код 

рядка 
2017 р. 2016 р. 

1 2 3 4 

Доходи від продажу:    

готової продукції власного виробництва, товарів, послуг  67214 59560 

інших оборотних активів    

послуг з оренди    

Всього 2000 67214 59560 

 

7.13. Собівартість реалізації 

(тис. грн.) 

Собівартість реалізації 
Код 

рядка 
2017 р. 2016 р. 

1 2 3 4 

Вартість проданої готової продукції, товарів, послуг  43875 39882 

Собівартість реалізованих оборотних активів    

Собівартість надання в оренду     

Всього 2050 43875 39882 

 

7.14. Адміністративні витрати 

(тис. грн.) 

Адміністративні витрати Код рядка 2017 р. 2016 р. 

Адміністративні витрати, всього  2130 4128 3291 

 

7.15. Витрати на збут 

(тис. грн.) 
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Витрати за видами 
Код 

рядка 
2017 р. 2016 р. 

1 2 3 4 

Витрати на збут, всього 2150 13059 10982 

 

7.16. Інші операційні доходи та витрати 

  Структура інших операційних та інших доходів: 

(тис. грн.) 

Інші операційні доходи 
Код 

рядка 
2017 р. 2016 р. 

1 2 3 4 

Інше    

Інші операційні доходи, всього 2120 617 462 

 

(тис. грн.) 

Інші доходи 
Код 

рядка 
2017 р. 2016 р. 

1 2 3 4 

Інші доходи, всього 2240 - - 

 

Структура інших операційних та інших витрат: 

(тис. грн.) 

Інші операційні витрати 
Код 

рядка 
2017 р. 2016 р. 

1 2 3 4 

Інші операційні витрати, всього 2180 2056 2228 

 

(тис. грн.) 

Інші витрати 
Код 

рядка 
2017 р. 2016 р. 

1 2 3 4 

Інші витрати, всього 2270 - - 

 

7.17. Інші фінансові доходи 

Структура фінансових доходів: 

(тис. грн.) 

Інші фінансові доходи 
Код 

рядка 
2017 р. 2016 р. 

1 2 3 4 

Відсотки   172 187 

Інші фінансові доходи, всього 2220 172 187 

 

 

7.18. Фінансові витрати 

Структура фінансових витрат: 

(тис. грн.) 

Фінансові витрати 
Код 

рядка 
2017 р. 2016 р. 

1 2 3 4 

Відсотки по кредиту  84 2 

Фінансові витрати, всього 2250 84 2 

 

7.19. Звіт про рух грошових коштів  
Звіт про рух грошових коштів сформовано прямим методом шляхом розкриття інформації про 

основні види валових грошових надходжень і виплат.  
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8. Розкриття інформації про пов'язані сторони 
До пов'язаних сторін або операцій з пов'язаними сторонами належать: 

 підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під контролем, або 

ж перебувають під спільним контролем разом з Товариством; 

 асоційовані компанії; 

 спільні підприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником; 

 члени провідного управлінського персоналу Товариства; 

 близькі родичі особи, зазначеної вище; 

 компанії, що контролюють Товариства, або здійснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий 

відсоток голосів у Товаристві; 

 програми виплат по закінченні трудової діяльності працівників Товариства або будь-якого 

іншого суб'єкта господарювання, який є пов'язаною стороною Товариства. 
 

 2017 2016 

 Операції з 

пов'язаними 

сторонами 

Всього Операції з 

пов'язаними 

сторонами 

Всього 

1 2 3 4 5 

Реалізація - - - - 

Придбання сировини та матеріалів 
- - - - 

Торгова дебіторська 

заборгованість 

- - - - 

Торгова кредиторська 

заборгованість 

- - - - 

Компенсація провідному 

управлінському персоналу 

- - - - 

Короткострокові виплати 

працівникам 

- - - - 

Виплати по закінченні трудової 

діяльності 

- - - - 

Операції з пов’язаними особами не було. 

 

9. Юридичні та інші питання 
Українське законодавство, що регулює оподаткування та аспекти здійснення операцій, продовжує 

розвиватися як наслідок переходу до ринкової економіки. Положення законодавчих та нормативних актів 

не завжди чітко сформульовані, а їх інтерпретація залежить від точки зору місцевих, регіональних і 

центральних органів державної влади та інших урядових інститутів. Нерідко точки зору різних органів на 

певне питання не співпадають. Керівництво вважає, що діяльність Товариства здійснювалась цілком 

відповідно до законодавства, і всі передбачені законодавством податки були нараховані або сплачені. У 

випадках, коли порядок нарахування і сума податкових зобов’язань були невизначеними, нарахування 

здійснювалися на основі найкращих оцінок керівництва.  

Судові позови до Товариства від інших осіб з ризиками суттєвих відтоків економічних вигод 

відсутні. 

10. Управління капіталом 
Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей: 

 зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі 

забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам; 

 забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цін на послуги 

Товариства, що відповідають рівню ризику. 

Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому 

керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі отриманих 

висновків Товариство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або 

фінансування, а також виплати дивідендів та погашення існуючих позик.  
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11. Цілі та політики управління фінансовими ризиками 
Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов’язана з ризиками і вартість чистих 

активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб’єктивних 

чинників та об’єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити 

неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий 

ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками 

керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки 

його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його 

пом’якшення. 

Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов’язань, 

пов’язаних із фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або 

іншого фінансового активу.  

Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство 

аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, 

а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. 

 

12. Події після Балансу 
Події, які потребують коригування фінансової звітності чи розкриття інформації, відсутні 
 

 
 

Генеральний директор  ПАТ «Новоград- 

Волинський хлібозавод»                                                         Портянко     Сергій   Федорович                          

 Головний бухгалтер                                                               Смажук  Володимир Кузьмович  

 

 

 

 
 

 


