
   КОДИ 

  
Дата(рік, 

місяць, 
число) 

2014|01|01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне 

товариство "Новоград-
Волинський хлiбозавод" 

за ЄДРПОУ 00377785 

Територія  за КОАТУУ 1811000000 
Організаційно-правова 
форма господарювання  за КОПФГ 112 

Вид економічної діяльності  за КВЕД 10.71 
Середня кількість 
працівників 252  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

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

Радянська, 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 31.12.2013 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 3 48 3 
первісна вартість 1001 23 72 18 
накопичена амортизація 1002 20 24 15 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 
Основні засоби: 1010 5843 6051 5783 
первісна вартість 1011 11440 12491 10796 
знос 1012 5597 6440 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 5864 6117 5804 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 1092 1157 1120 
Виробничі запаси 1101 1079 1143 1107 
Незавершене виробництво 1102 0 0 0 
Готова продукція 1103 13 14 13 
Товари 1104 0 0 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 1533 1437 1176 

Дебіторська заборгованість за 
розрахунками: 
за виданими авансами 

 
1130 

 
0 

 
0 

 
0 

з бюджетом 1135 0 18 0 
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 18 0 
з нарахованих доходів 1140 0 0 0 
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 166 165 82 
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 
Гроші та їх еквіваленти 1165 580 1719 350 
Готівка 1166 0 0 0 
Рахунки в банках 1167 0 0 0 
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 24 12 25 
Усього за розділом II 1195 3395 4508 2753 

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

Баланс 1300 9259 10625 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 253 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 6047 6652 5079 

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

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

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 7302 7654 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 0 0 400 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 328 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 36 0 

Довгострокові забезпечення витрат 
персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 2 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 2 364 400 

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 860 1445 863 

за розрахунками з бюджетом 1620 422 277 366 

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

за розрахунками зі страхування 1625 163 225 142 

за розрахунками з оплати праці 1630 355 498 317 

за одержаними авансами 1635 39 22 64 

за розрахунками з учасниками 1640 59 93 39 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від 
перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 57 47 32 

Усього за розділом IІІ 1695 1955 2607 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 9259 10625 8557 

 
Примітки д/в 

Керівник Портянко Сергiй Федорович 

Головний бухгалтер Смажук Володимир Кузьмович 



   КОДИ 

  Дата(рік, 
місяць, число) 2014|01|01 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство 
"Новоград-Волинський хлiбозавод" за ЄДРПОУ 00377785 

 (найменування)   
 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за 12 місяців 2013 р. 

 
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) 2000 38281 36099 

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 ( 25853 ) ( 24418 ) 

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

Валовий: 
 прибуток 

 
2090 

 
12428 

 
11681 

 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 267 249 

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 ( 2424 ) ( 2242 ) 



Витрати на збут 2150 ( 7108 ) ( 6696 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 1256 ) ( 935 ) 

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 

 
1907 

 
2057 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 67 34 

Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 14 ) ( 21 ) 

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 

 
1960 

 
2070 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -521 -516 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності 
після оподаткування 2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 
2350 

 
1439 

 
1554 

 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 1439 1554 

 
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 22068 21061 

Витрати на оплату праці 2505 9234 8429 

Відрахування на соціальні заходи 2510 3626 3278 

Амортизація 2515 926 799 

Інші операційні витрати 2520 752 724 

Разом 2550 36606 34291 

 
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 0.46421870 0.50131750 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію 2615 0.46421870 0.50131750 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 
Примітки д/в 

Керівник Портянко Сергiй Федорович 

Головний бухгалтер Смажук Володимир Кузьмович 



   КОДИ 

  Дата(рік, 
місяць, число) 

2014|01|01 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство 
"Новоград-Волинський хлiбозавод" за ЄДРПОУ 00377785 

 (найменування)   
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за 12 місяців 2013 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 

 
46174 

 
43376 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 282 262 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 53 26 

Надходження від відсотків за залишками 
коштів на поточних рахунках 3025 67 34 

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 67 7 

Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 

 
3100 

 
( 26343 ) 

 
( 25810 ) 

Праці 3105 ( 7707 ) ( 7111 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 3573 ) ( 3332 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 5194 ) ( 4870 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на 
прибуток 3116 ( 676 ) ( 527 ) 



Витрачання на оплату зобов'язань з податку на 
додану вартість 3117 ( 3218 ) ( 3100 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших 
податків і зборів 3118 ( 1300 ) ( 1243 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 2 ) ( 110 ) 

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 ( 556 ) ( 483 ) 

Чистий рух коштів від операційної 
діяльності 3195 3268 1989 

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 ( 1136 ) ( 827 ) 

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 -1136 -827 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 
Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 



Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 0 400 

Сплату дивідендів 3355 ( 993 ) ( 532 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з 
фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової 
діяльності 3395 -993 -932 

Чистий рух грошових коштів за звітний 
період 3400 1139 230 

Залишок коштів на початок року 3405 580 350 

Вплив зміни валютних курсів на залишок 
коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 1719 580 

 
Примітки д/в 

Керівник Портянко Сергiй Федорович 

Головний бухгалтер Смажук Володимир Кузьмович 



   КОДИ 

  Дата(рік, 
місяць, число) 2014|01|01 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство 
"Новоград-Волинський хлiбозавод" за ЄДРПОУ 00377785 

 (найменування)   
 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 
за 12 місяців 2013 р. 

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року Стаття Код 

рядка 
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 
продукцію, товари, роботи, 
послуги 

3553 0 0 0 0 

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 3365 X 0 X 0 



заборгованості з 
фінансової оренди 

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 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 
число) 2014 | 01 | 01 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Новоград-
Волинський хлiбозавод" за ЄДРПОУ 00377785 

 (найменування)   
 

Звіт про власний капітал 
за 12 місяців 2013 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 0 253 227 6047 0 0 7302 

Коригування: 
Зміна облікової 
політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 
помилок 4010 0 0 -253 0 253 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 
залишок на 
початок року 

4095 775 0 0 227 6300 0 0 7302 

Чистий 
прибуток 
(збиток) за 
звітний період 

4100 0 0 0 0 1439 0 0 1439 



Інший 
сукупний дохід 
за звітний 
період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 
(уцінка) 
необоротних 
активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 
фінансових 
інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 
курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 
сукупного доходу 
асоційованих і 
спільних 
підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 
дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 
прибутку: 
Виплати 
власникам 
(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 -1087 0 0 -1087 

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 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 



бюджету 
відповідно до 
законодавства 

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 

Придбання 
(продаж) 
неконтрольованої 
частки в 
дочірньому 
підприємстві 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у 
капіталі 4295 0 0 0 0 352 0 0 352 

Залишок на 
кінець року 4300 775 0 0 227 6652 0 0 7654 

 
Примітки д/в 

Керівник Портянко Сергiй Федорович 

Головний бухгалтер Смажук Володимир Кузьмович 



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

Текст приміток 

ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод  » 
Примітки до фінансової звітності по МСФЗ 
31 грудня 2013 р. 
 
1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПIДПРИЄМСТВО 
 
Публiчне акцiонерне товариство "Новоград-Волинський хлібозавод  " (далi - Товариство) є 
юридичною особою, створеною вiдповiдно до законодавства України.  
Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Новоград-Волинський хлібозавод" 
Скорочене найменування ПАТ "Новоград-Волинський хлібозавод " 
ЄДРПОУ:   00377785 
Назва органу, який здiйснив реєстрацiю - Пiдприємство зареєстроване виконавчим комiтетом 
Новоград-Волинської мiської ради Житомирської областi “28”квiтня 1998 року, № запису про 
включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДР 1 307 120 0000 000127  
Пiдпорядкованiсть - загальнi збори акціонерів 
Форма власності- Акціонерне Товариство 
Територiя Україна Житомирська обл.Новоград-Волинський район. 
Адреса пiдприємства - 11701, Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Радянська, буд. 
10 
Банкiвськi реквiзити - розрахунковий рахунок №26003210475 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» 
м. Київ МФО 380805. 
Телефон 04141-5-24-04 
 
Керiвник пiдприємства – Портянко Сергій Федорович 
Головний бухгалтер – Смажук Володимир Кузьмович 
Кількість працюючих на підприємстві  252 чол. 
 
IСТОРИЧНА ДОВIДКА 
Публiчне акцiонерне товариство «Новоград-Волинський хлiбозавод» засновано вiдповiдно до 
Наказу Житомирського регiонального вiддiлення Фонду державного майна України вiд 13 квiтня 
1998 року №89-ВАТ, шляхом перетворення державного пiдприємства « Новоград-Волинський 
державний хлiбозавод» у вiдкрите акцiонерне товариство .  
Статутний фонд товариства формувався в процесi приватизацiї Державного пiдприємства « 
Новоград-Волинський державний хлiбозавод», та становить сiмсот сiмдесят чотири тисячi 
дев’ятсот п’ятдесят вiсiм гривень та подiлений на три мiльйони дев’яносто дев’ять тисяч вiсiмсот 
тридцять двi iменних простих акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. 
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв було видане Житомирським територiальним 
управлiнням ДКЦПФР 13 квiтня 2011 року №10/06/1/10, форма iснування бездокументарна. 
Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 17 березня 2011 року, у зв’язку з 
необхiднiстю приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть з нормами Закону України «Про 
акцiонернi товариства», найменування ВАТ «Новоград-Волинський хлiбозавод» змiнено на 
Публiчне акцiонерне товариство «Новоград-Волинський хлiбозавод», Статут ПАТ «Новоград-
Волинський хлiбозавод» (нова редакцiя) затверджено загальними зборами акцiонерiв ВАТ 
«Новоград-Волинський хлiбозавод» 17 березня 2011 року, державна реєстрацiя проведено 
28.03.2011 року. 
Інформація про Депозитарну установу:  

 ТОВ «Джером Секьюритиз», код ЄДРПОУ 24747790. Мiсце знаходження 04070; м. Київ, 
вул. Борисоглібська,буд 5 а. 

 Публічне акціонерне товариство Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» код ЄДРПОУ 21665382. Мiсце 
знаходження 04070;м. Київ, вул. Iгорiвська,7-а. 

 
ВИДИ ДIЯЛЬНОСТI I ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦIЇ  
ПАТ “Новоград-Волинський хлібозавод” здійснює наступні види діяльності : 



 Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв, виробництво борошняних кондитерських 
виробiв, тортiв i тiстечок нетривалого зберiгання; 

 Виробництво сухарiв i сухого печива, виробництво борошняних кондитерських виробiв, 
тортiв i тiстечок тривалого зберiгання; 

 Виробництво макаронних виробiв та подiбних борошняних виробiв; 
 Оптова та роздрiбнена торгiвля продукцiєю i товарами, що виробляються в межах 

України, та за кордоном; 
 Торгiвельно-посередницькi послуги 
      Реалiзацiя власної готової продукцiї здiйснюється на на території Житомирської області . 

Цiноутворення на Пiдприємствi залежить вiд вартостi матерiально-технiчних ресурсiв; 
зносу обладнання та перiодичностi змiни зношених запасних частин; конкурентно-спроможностi 
продукцiї на ринку збуту; 

Завдяки вдосконаленню виробничих процесів, впровадженню систем комплексної 
автоматизації, підвищенню ефективності виробництва, зниженню собівартості, отриманню 
додаткових конкурентних переваг у рамках реалізації концепції бережливого виробництва в 
2013 році вдалося досягти позитивного фінансового результату - чистого прибутку у розмірі 
1439 тис. грн. 

Пiдприємство має хлiбобулочний та булочний цехи, дочiрнє пiдприємство "Торговий дiм 
ПАТ "Новоград-Волинський хлiбозавод". ДП знаходиться за адресою вул. Шевченка, 49. Змiн в 
органiзацiйнiй структурi товариства не було. Основна особливiсть продукцiї, яку виробляє 
товариство, та, що вона являється продуктом щоденного споживання i термiн реалiзацiї, якої 
становить вiд 16 до 72 годин. 

Для забезпечення стійкої роботи підприємства в наступному році в умовах  конкуренції 
здійснюється пошук нових шляхів підвищення привабливості своєї продукції, зниження 
виробничих витрат, підвищення ефективності технологічних процесів. 
 
СОЦІАЛЬНА СПРЯМОВАННІСТЬ 

На ПАТ «Новоград-Волинський хлiбозавод» був укладений колективний договір на 2013 
рік, в якому обумовлена програма соціальних гарантій для працівників заводу. 

Забезпечення безпечних та здорових умов праці працівників є обов'язком підприємства, у 
зв'язку з чим в колективному договорі на 2013 рік були прописані та виконувалися наступні 
положення: 

1. При укладанні трудового договору працівник інформувався про умови праці на 
підприємстві, наявності на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних та шкідливих 
виробничих факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров'я та його право на пільги та 
компенсацію за роботу в таких умовах відповідно до законодавства. 

2. Працюючі забезпечувалися безкоштовно, за встановленими нормами, спецодягом, 
спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, відповідних своєму призначенню за 
захисними властивостями, розмірами і зростанню, а також мийними та знешкоджувальними 
речовинами. 

3. Безкоштовно здійснювалася видача працівникам молока або інших рівноцінних 
продуктів згідно Переліку хімічних речовин, при роботі з якими в профілактичних цілях 
рекомендується вживання молока або інших рівноцінних харчових продуктів. 

4. Зберігалося за працівниками, які втратили працездатність у зв'язку з нещасним 
випадком на виробництві або професійним захворюванням, місце роботи (посада) на весь 
період до відновлення трудової здатності або до встановлення стійкої втрати професійної 
працездатності. 
 
2.  ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Дана фінансова звітність за рік, що закінчився 31.12.2013 року, підготовлена відповідно 
до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), включаючи усі прийняті і діючі на 
31.12.2013 року МСФЗ та інтерпретації Комітету з Міжнародних стандартів фінансової звітності, 
й повністю їм відповідає. Керуючись вимогами українського законодавства та враховуючи 
положення МСФЗ 1, Товариство обрало 01.01.2012 р. датою переходу на МСФЗ,  рiк, що 
закiнчився 31 грудня 2012 року – першим звiтним  перiодом за МСФЗ, за який сформовано 
першу порівняльну інформацію згідно вимог МСФЗ.  

Фінансова звітність, складена за МСФЗ, включає повний комплект фінансової звітності,  у 
т.ч. примітки до фінансової звітності. 

Складання фінансових звітів здійснюється з дотриманням таких принципів: 
- господарської одиниці (автономності підприємства); 
- безперервності діяльності; 



- грошового виміру; 
- періодичності (або облікового періоду); 
- історичної собівартості – пріоритет оцінки активів виходячи з витрат на їх виробництво та 

придбання; 
- нарахування, відповідності доходів і витрат згідно з яким для визначення фінансового 

результату звітного періоду слід зіставити доходи звітного періоду з витратами, 
здійсненими для отримання цих доходів (за винятком звіту про рух грошових коштів). 
При цьому доходи і витрати відображаються в обліку і звітності у момент їх виникнення 
незалежно від часу надходження і сплати грошей; 

- повного висвітлення; 
- зрозумілості та доречності представленої інформації; 
- суттєвості (або матеріальності); 
- послідовності (або принцип постійності); 
- обачності, уникаючи заниження оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів 

і доходів підприємства; 
- превалювання сутності над формою. 

Функціональна валюта. Функціональною валютою підприємства є національна валюта 
України – гривня (UAH). 

Валюта подання фінансової звітності. Дана звітність представлена в національній 
валюті України - гривні (UAH).  
 
3. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

Положення облікової політики, які описані нижче, застосовувалися послідовно у всіх 
звітних періодах, представлених у цій фінансовій звітності. 
Основні засоби. До основних засобів підприємство відносить активи, термін корисного 
використання яких більше одного року або операційного циклу та вартість яких перевищує 
2500 грн.  
Основні засоби обліковуються за такими групами: 

– група 1 – земельні ділянки; 
– група 3 – будівлі, споруди, передавальні пристрої; 
– група 4 – машини та обладнання, у т.ч. група обчислювальної техніки і зв'язку; 
– група 5 – транспортні засоби; 
– група 6 – інструменти, прилади, інвентар (меблі); 
– група 9 – інші основні засоби.  
Об'єкт основних засобів вважається активом (для зарахування на баланс) тоді, коли 

такий об'єкт введено в експлуатацію (доставлено в потрібне місце і доведено до стану, що 
забезпечує його функціонування згідно з намірами керівництва підприємства). 

При ухваленні рішення про реконструкцію, модернізацію, добудування, дообладнання, 
капітальний ремонт певного об'єкта основних засобів, у фінансовій звітності підприємства 
припиняється його визнання об'єктом основних засобів. 

 Керiвництвом прийнято рiшення вважати iсторичну собiвартiсть основних засобiв 
(визначену за П(С)БО) такою, що вiдповiдає справедливiй вартостi, оскiльки бiльшiсть основних 
засобiв Пiдприємства вузькоспецiалiзованi, та такi, що рiдко продаються на вiдкритому ринку 
України. 

Ліквідаційна вартість об'єктів основних засобів прирівнюється до нуля, при тому об'єкт 
основних засобів передбачається використовувати до закінчення фізичного терміну служби. 
Амортизація основних засобів. Нарахування амортизації підприємство здійснює із  
застосуванням прямолінійного методу. 

Нарахування амортизації здійснюється виходячи з терміну використання конкретного 
об'єкта основних засобів, встановленого постійно діючою заводською комісією.  

Амортизаційні відрахування є джерелом капітальних інвестицій підприємства, а при їх 
нестачі використовується прибуток підприємства, зі збільшенням у кінці звітного року іншого 
додаткового капіталу. 

Нарахування амортизації активу з визнанням витрат у сумі нарахованої амортизації 
починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об'єкт основних засобів введено в 
експлуатацію.  
Нематеріальні активи. Витрати на придбання окремого придбаного нематеріального активу 
містять ціну його придбання, включаючи ввізні мита і невідшкодовані податки на придбання, і 
витрати, які можна прямо віднести до підготовки даного активу для використання за 
призначенням. 



Витрати підприємства, пов'язані з науково - технічним забезпеченням господарської 
діяльності, списуються на витрати звітного періоду по мірі їх виконання. 

Ліквідаційна вартість нематеріальних активів прирівнюється до нуля.  
Нарахування амортизації нематеріальних активів підприємство здійснює із застосуванням 

прямолінійного методу нарахування амортизації, протягом строку їх корисного використання.  
Витрати на придбання, розробку, утримання, поліпшення нематеріальних активів з метою 

визнання та оцінки об'єкта нематеріальних активів відображаються за такими групами: група 6 
– інші нематеріальні активи. 
Запаси. Одиницею обліку запасів на підприємстві є кожне найменування цінностей 
(номенклатурний номер, замовлення – для незавершеного виробництва, товарний акт – для 
готової продукції). 

У складі витрат на виготовлення продукції враховуються витрати, безпосередньо 
пов'язані з виготовленням такої продукції, а також змінні й розподілена частина постійних 
загальновиробничих витрат, що виникають у процесі виробництва.  

Під час вибуття запасів на виробництво, продажу та іншому вибутті їх оцінка 
здійснюється за середньозваженою собівартістю відповідної одиниці запасів. Цей метод 
передбачає розрахунок вартості одиниці товару, виходячи з середніх цін. Такий розрахунок 
робиться по кожній одиниці товару. Вартiсть готової продукцiї та незавершеного виробництва 
включає вартiсть сировини, прямi витрати на оплату працi i вiдповiднi виробничi витрати. 

Нестача запасів у межах норм природнього збитку, виявлена в цехах підприємства, 
відноситься до складу загальновиробничих витрат таких цехів. Нестача запасів у межах норм 
природнього збитку, утворена на заводських складах, і нестача понад норми природнього 
збитку підрозділів відноситься на інші витрати операційної діяльності.  
Малоцінні та швидкозношувані активи. До складу малоцінних і швидкозношуваних активів 
підприємство відносить активи, термін корисного використання яких менше одного року 
(операційного циклу) або  вартістю менше 2500 грн. 

Одиницею обліку малоцінних і швидкозношуваних активів є об'єкт. Вартість малоцінних 
та швидкозношуваних активів списується з рахунків запасів і включається до складу витрат 
поточного періоду при передачі в експлуатацію, при цьому на підприємстві забезпечується 
кількісний облік таких активів. 

Визнання виручки. Датою виникнення доходів від реалізації готової продукції на 
підприємстві вважається дата відвантаження готової продукції з території ПАТ «Новоград-
Волинський хлiбозавод» і оформлення товарно-транспортної накладної на відпуск 
хлібобулочних виробів. Форма 1-ТТН (хліб). Доходи визнаються за умови виконання всiх 
наведених нижче умов:  

- пiдприємство передало покупцевi всi iстотнi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням 
продукцiєю;  

- пiдприємство бiльше не бере участь в управлiннi в тiй мiрi, яка зазвичай асоцiюється з 
правом володiння, i не контролює продану продукцiю;  

- сума доходiв може бути достовiрно визначена;  
- iснує висока вiрогiднiсть отримання економiчних вигод, пов'язаних з операцiєю;  
- понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi, 

вiдповiдно до МСБО 18 "Дохiд". 
Визнання витрат. Планування та облік витрат підприємство здійснює відповідно до 
затверджених статей витрат на підприємстві із застосуванням такої класифікації: 

– загальновиробничі витрати цехів; 
– адміністративні витрати; 
– витрати на збут; 
– інші витрати операційної діяльності; 
– фінансові витрати; 
– інші витрати. 

У виробничу собівартість продукції включаються: 
– прямі витрати (вартість сировини і матеріалів, витрати на оплату праці);  
– інші прямі витрати; 
– загальновиробничі витрати цехів (змінні та постійні розподілені). 
Калькулювання фактичної собівартості проводиться згідно методичних рекомендацій з 

формування собівартості продукції у хлібопекарській промисловості затвердженого 
Міністерством аграрної політики України (наказ №17 від 20.04.2004 р.). 

Інші виробничі витрати, які можуть бути віднесені на конкретний об'єкт, у тому числі 
єдиний соціальний внесок, а також втрати від браку у межах встановлених норм, які 
складаються з вартості остаточно забракованої з технологічних причин продукції і витрат на 



виправлення технічно неминучого браку, в разі реалізації такої продукції, включаються до 
складу собівартості реалізованої продукції.    Втрати від браку понад установлені норми 
відносяться на загальновиробничі витрати цехів-винуватців. 

Загальновиробничі витрати розподіляються на кожну одиницю виробництва виходячи з 
нормальної виробничої потужності виробничого обладнання. Нерозподілені постійні 
загальновиробничі витрати включаються до складу собівартості реалізованої продукції. При 
цьому на підприємстві встановлено метод розподілу загальновиробничих витрат цехів - для 
виробничої собівартості й витрат поточного періоду – для повної собівартості між окремими 
видами продукції пропорційно сумі основної заробітної плати основних виробничих робітників. 

Витрати, які формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих 
послуг, вважаються витратами того звітного періоду, в якому визнані доходи від реалізації 
таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг.  

Витрати, пов'язані з операційною діяльністю, які не включаються до собівартості 
реалізованої продукції, є витратами звітного періоду. 

Фінансові витрати (витрати на відсотки та інші витрати підприємства, пов'язані із 
запозиченням) не капіталізуються і визнаються витратами того звітного періоду, в якому вони 
були нараховані. 
Виплати працівникам. Виплата працівникам проводиться згідно П(С)БО 26 "Виплати 
працівникам»  та застосовується по відношенню до всіх видів винагород. Поточні та інші 
винагороди працівникам підприємства проводяться відповідно до укладеного колективного 
договору, положення про оплату праці працівників, затвердженим штатним розкладом 
підприємства, встановленими тарифними ставками, використовуючи дані табельного обліку 
робочого часу. Для фахівців та службовців оплата проводиться згідно окладів, для робітників 
основного виробництва (хлібобулочний,кондитерський цехи), вантажникам готової продукції, 
різальникам-укладальникам хлібобулочних виробів за відрядною системою оплати праці, для 
робітників суміжних служб, транспортної дільниці та будівельникам - за погодинною . 

Сума забезпечень на виплати за вислугу років і відпусток працівників визнається 
підприємством несуттєвою, відповідно резерви на виплати за вислугу років і відпусток 
працівникам за попередні роки  не створювалися. В звітному 2013 році з метою виконання 
положень облiкової полiтики та вимог МСФЗ, Пiдприємством визнано резерви на 31.12.2013 
року, та нараховано резерв на оплату відпусток в розмірі 36 тис.грн. 
Дебіторська заборгованість. Дебіторську заборгованість підприємство визнає фінансовим 
активом, якщо існує ймовірність отримання майбутніх економічних вигод і може бути достовірно 
визначена її сума. 

Показники дебіторської заборгованості відображаються у фінансовій звітності за чистою 
реалізаційною вартістю, яка дорівнює сумі дебіторської заборгованості за вирахуванням 
резерву сумнівних боргів.  

Вiдображення резерву знецiнення дебiторської заборгованостi вiд основної дiяльностi не 
проводилось в зв’язку з відсутністю простроченої заборгованості. 

Попередньо сплачені підприємством суми за передплату періодичних видань, 
відображаються на рахунках дебіторської заборгованості і списуються на витрати рівними 
частинами на період придбання. Встановлено граничний рівень суттєвості при списанні 
дебіторської та кредиторської заборгованості в сумі 100 грн. 
Звітність: Межа суттєвості для складання фінансової звітності встановлюється в розмірі 1000 
грн.  

Звіт про рух грошових коштів, складається за прямим методом, згідно з яким 
розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів або валових 
виплат грошових коштів. 

У Звіті про фінансові результати ( звіті про сукупний дохід ) відображаються доходи і 
витрати на нетто - основі за операціями: 

- вибуття основних засобів при їх продажу; 
- вибуття операційних активів при їх продажу; 

Витрати у звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід)  класифікуються за 
методом «функції витрат», у примітках до фінансової звітності для аналізу інформація 
понесених витрат розкривається за методом «характер витрат».   

Оподаткування. Витрати з податку на прибуток розраховуються виходячи з сум 
поточного податку на прибуток. 

Поточний податок на прибуток – це сума податку на прибуток, що підлягає сплаті 
(відшкодуванню) щодо оподатковуваного прибутку (податкового збитку) за звітний період 

Поточний податок на прибуток за поточний і попередні періоди визнається як зобов’язання 
на суму, що фактично була сплачена до бюджету.  



Для визначення об'єкта оподаткування операцій з пов'язаними особами, бартерних 
операцій, операцій з неплатниками податку на прибуток або з платниками податку за іншими 
ставками, відмінними від основної,  визначають звичайну ціну відповідно до статті 39 
Податкового кодексу України. 

Дохід від продажу (іншого відчуження) об'єктів основних засобів і нематеріальних 
активів визначається за ціною договору, але не нижче звичайної ціни таких об'єктів. 

Суми відстрочених податкових зобов'язань (активів) не визначаються . 
Податок на додану вартість за ставкою 20 % сплачується з різниці між сумою ПДВ 

нарахованого при реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і сумою ПДВ, яка була виставлена 
постачальниками (підрядниками) при придбанні продукції (товарів, робіт, послуг). Суми 
вхідного ПДВ, які виставляються постачальниками при придбанні продукції (товарів, робіт, 
послуг), які не підлягають оподаткуванню не приймаються до вирахування і включаються до 
вартості придбаних товарів, робіт, послуг. 

Суми ПДВ відображаються в Балансі (Звіті про фінансовий стан) розгорнуто і 
розкриваються окремо в складі оборотних активів і короткострокових зобов’язань Товариства. 
 
4.  ІНФОРМАЦІЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ 

ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» здійснює свою діяльність у межах звітного 
операційного сегменту «Виробництво хлібобулочних виробів». 

До звітного операційного сегменту відносяться результати діяльності основних 
цехів, що входять до складу виробництв, зайнятих виготовленням основних видів 
продукції, яка реалізовується зовнішнім покупцям: 

 До звітного операційного сегменту не входять допоміжні цехи, комплекс відновлення 
основних фондів і розвитку підприємства, функціональні відділи і служби, підрозділи 
складського господарства. 

Керівництво підприємства оцінює результати діяльності, активи, зобов’язання 
операційного сегменту на основі бухгалтерської звітності, підготовленої відповідно до Закону 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». 

При розкритті інформації за сегментами за 2013 рік підприємство керувалося МСФЗ 8 
«Господарські сегменти», зміни в обліковій політиці щодо визнання звітного сегменту 
відображено ретроспективно, а порівнювані результати роботи звітного сегменту за попередній 
2012 рік перераховано. 

У таблиці № 1 представлені фінансові результати звітного сегменту 
Таблиця №1 (тис. грн.) 

Найменування показника 2013 2012 
1 2 3 

Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) зовнішнім 
покупцям 38548 36348 
Всього доходів звітних сегментів 38548 36348 
фінансові доходи 67 34 
Усього доходів підприємства 38615 36382 
Витрати звітних сегментів 25853 24418 
Адміністративні витрати 2424 2242 
Витрати на збут 7108 6696 
Інші операційні витрати 1256 935 
Фінансові витрати звітних сегментів 14 21 
Усього витрат звітних сегментів 36655 34312 
Нерозподілені витрати (податок на прибуток) 521 516 
Усього витрат підприємства 37176 34828 
Фінансовий результат діяльності сегмента 1893 20369 
Фінансовий результат діяльності підприємства 1439 1554 
Активи звітних сегментів 8729 8489 
Нерозподілені активи 1896 770 
Всього активів підприємства 10625 9259 
Зобов’язання звітних сегментів 2514 1896 
Нерозподілені зобов’язання 457 61 



Всього зобов’язань підприємства 2971 1957 
Капітальні інвестиції 1130 1244 
Амортизація необоротних активів 926 799 

Прибуток сегменту є прибутком, отриманим в сегменті без розподілу адміністративних 
витрат головного офісу, заробітної плати провідного управлінського персоналу, витрат з 
податку на прибуток. 

У таблиці № 2 представлені активи і зобов’язання звітного сегменту на 31 грудня 2012 р. 
і на 31 грудня 2013 р.  

Таблиця №2 (тис.грн.) 

Діяльність у межах звітного сегменту забезпечує здійснення господарських операцій за 
основними видами діяльності. 
 
5. РОЗШИФРОВКА ОКРЕМИХ СТАТЕЙ БАЛАНСУ  
(Звіт про фінансовий стан)  
5.1. Нематеріальні активи  

Станом на 31.12.2013 року у власності ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод  » 
знаходяться інші нематеріальні активи залишковою вартістю 48 тис. грн. 

Нематеріальні активи амортизуються протягом зазначеного терміну експлуатації. 
Нематеріальні активи з невизначеним строком корисної експлуатації амортизуються не більше 
10 років. 
5.2. Основні засоби  

Таблиця №3 (тис.грн.) 

Найменування 
показника 

Земе
льні 
діля
нки 

Будівлі, 
споруди 

та 
передава

льні 
пристрої 

Машини 
та 

обладна
ння 

Транспо
ртні 

засоби 

Інструм
енти, 

прилад
и та 

інвента
р 

Інші 
основ

ні 
засоб

и 

МНМА Всьог
о 

1 2 3 4 5 6 7  8 
Залишкова 
вартість на 
01.01.2013р.  
(рядок 1010) 

65 2921 1879 903 31 44  5843 

Надійшло за рік 
(первісна вартість)  209 214 470 4 181 52 1130 
Вибуло за рік 
(залишкова 
вартість)  

 1 7     8 

Нараховано 
амортизації за рік   166 475 210 11  52 914 
Залишкова 
вартість на 
01.01.2014р.  
(рядок 1010) 

65 2963 1611 1163 24 225 0 6051 

Найменування показника 2013 2012 
1 2 3 

Активи за сегментами всього, 10625 9259 
з них:  необоротні активи 6117 5864 
            запаси 1157 1092 
            дебіторська заборгованість  1620 1699 
            Гроші та їх еквіваленти 1719 580 
            Інші оборотні активи 12 24 
Зобов`язання за сегментами всього, 2971 1957 
з них: кредиторська заборгованість  2607 1955 
Інші довгострокові зобов’язання  328 0 
Довгострокові забезпечення 36 0 
Цільове фінансування 0 2 



За звітний 2013 рік залишкова вартість основних засобів, які перебувають у власності 
ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод», зросла на 208 тис. грн. Приріст вартості основних 
засобів відбувся за рахунок придбання в фінансовий лізинг транспортних засобів, створення 
власними силами підприємства, за рахунок реконструкції та модернізації об’єктів. 

У ході інвентаризації в 2013 році інвентаризаційною комісією перевірено історичну 
вартість основних засобів, а також визначено їх строк корисного використання. Переоцінка 
основних засобів в 2013 році не проводилася. 

Станом на 31.12.2013 року об’єкти основних засобів не використовувалися для 
забезпечення виконання зобов’язань. 
 
5.3. Виробничі запаси  

Таблиця № 4 (тис.грн.) 
Найменування показника 2013 2012 

1 2 3 
Матеріальні запаси всього (рядок 1100), 1157 1092 
з них: сировина і матеріали 712 585 
           паливо, інші матеріальні запаси, товари 431 494 
           готова продукція 14 13 

Запаси оцiненi за собiвартiстю, що є найменшою оцiнкою у порiвняннi до оцiнки за чистою 
вартiстю реалiзацiї.  

Вартiсть запасiв вiдображена у Фiнансовiй звiтностi з урахуванням коригуючих записiв, 
здiйснених пiд час трансформацiї на дату першого застосування МСФЗ та у 2013 роцi. (у 
тисячах гривень) 

.Станом на 31.12.2013 року матеріальні запаси не були використані в якості забезпечення 
виконання зобов’язань. 
5.4. Дебіторська заборгованість  

Дебіторська заборгованість відображається у балансі за чистою вартістю реалізації. 
Основна частина дебіторської заборгованості виникла у результаті розрахунків із замовниками 
в межах виконання укладених контрактів на виробництво продукції, дебіторська 
заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, по виданих авансах та інша дебіторська 
заборгованість. 

Таблиця № 5 (тис.грн.) 
У тому числі по термінах виникнення  

Найменування показника 

Всього на 
кінець 
2013 
року 

до 12 
місяців до 2-х 

років  
понад 2 

роки 
понад 3 

роки 

1 2 3 4 5 6 
Дебіторська заборгованість:      
- за продукцію, товари, роботи, 
послуги (рядок 1125) 1437 1437    

- з бюджетом (рядок 1155) 18 18    
- інша поточна дебіторська 
заборгованість (рядок 1155) 165 165    

 
Таблиця №6 (тис.грн.) 

У тому числі по термінах виникнення 

Найменування показника 

Всього на 
кінець 
2012 
року 

до 12 
місяців до 2-х 

років  
понад 2 

роки 
понад 3 

роки 

1 2 3 4 5 6 
Дебіторська заборгованість:      
- за продукцію, товари, роботи, 
послуги (рядок 1125) 1533 1533    

- інша поточна дебіторська 
заборгованість (рядок 1155) 166 166    

 
Інша дебіторська заборгованість (рядок 1155) на 31.12.2013 року складається з 

розрахунків з підзвітними особами та іншими дебіторами в сумі 154 тис.грн., і з розрахунків з 
державними цільовими фондами в сумі 12 тис.грн. 



Протягом 2013 року проводилася активна робота з досудового врегулювання 
господарських спорів з контрагентами шляхом пред'явлення претензій за неоплаченими 
рахунками.  
 
5.5. Грошові кошти 

Таблиця  № 7 (тис. грн.) 

Найменування показника 2013 2012 

1 2 3 
Залишки грошових коштів всього (рядок 1165) 1719 580 
з них: в касі (рядок 1166) 0 0 
           на поточних рахунках у банку (рядок 1167) 1719 580 
           в т.ч.: гривні 1719 580 

5.6. Довгострокові і поточні фінансові інвестиції 
Таблиця №8 (тис.грн.) 

Залишок на кінець 
2013 року 

Залишок на 
кінець 2012 року Найменування показника 2013  довгост

рокові поточні 
2012 довгост

рокові поточні 
1 2 3 4 5 6 7 

Фінансові інвестиції всього, 18 18  18 18  
з них: довгострокові фінансові 
інвестиції які обліковуються за 
методом участі в капіталі інших 
підприємтсв 

18 18  18 18  

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї Публiчного акцiонерного товариства «Новоград-
Волинський хлiбозавод» облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств. Облiк 
фiнансових вкладень ведеться у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 12 «Фiнансовi iнвестицiї» та 
МСБО 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства». Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, це внесок 
в статутний капiтал ДП «Торговий дiм ПАТ «Новоград-Волинський хлiбозавод» ДП знаходиться 
за адресою вул. Шевченка, 49. Разом фiнансовi iнвестицiї складають на дату балансу 18,0 тис. 
грн. Реалiзацiя фiнансових iнвестицiй в 2013 роцi не проводилась. 
 
5.7. Власний капітал 
Власний капiтал Пiдприємства складається зi статутного капiталу (акцiонерний капiтал), 
резервного капiталу, нерозподiленого прибутку. 
Акцiонерний (статутний) капiтал. На 31 грудня 2013 р. затверджений (заявлений) i повнiстю 
сплачений статутний капiтал становить 774958 грн. подiлений на 3099832 штук простих 
iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна.  
На 31.12.2013 року акцiї розмiщенi серед акцiонерiв наступним чином: 
- власники фiзичнi особи - 2163, якi володiють 2681555 шт. акцiй, що складає 86,5% статутного 
капiталу; 
- власники юридичнi особи - 9, якi володiють 418277 шт. акцiй – 13,5% статутного капiталу, в 
тому числi 2 акцiонери, що володiють бiльше 10% акцiй Пiдприємства:  
- Iнший додатковий капiтал на 31.12.2013 становив 253 тис.грн. 
В ходi проведення трансформацiї, станом на 01.01.2013 , Товариством здiйснено переведення 
суми дооцiнки, не пов'язаної iз переоцiнкою до справедливої вартостi, яка облiковувалась у 
звiтностi складеної за П(С)БО за статтею "Iнший додатковий капiтал", до складу 
нерозподiленого прибутку в сумi 253,тис.грн.         
- Резервний капітал станом на 31.12.2013 року становить 227 тис. грн..          
- Нерозподiлений прибуток на 31.12.2013 року складає 6652 тис. грн., Нерозподілений 
прибуток збільшено у 2013 році на величину чистого прибутку 1439 тис.грн.,зменшеного суму 
нарахованих дивідендів в сумі 1087 тис.грн. 
 
5.8. Зобов’язання  та забезпечення 

Довгостроковi зобов'язання 
У складi довгострокових зобов'язань Пiдприємства вiдображено інші довгострокові 

зобов’язання . Станом на 31.12.2013 року на  Підприємстві рахуються  інші довгострокові 
зобов’язання  в сумі 328 тис. грн. Товариством в 2013 році було підписано два договори 



фінансового лізингу з Українським Лізинговим Фондом за № 2015/10/13-Н від 03.10.2013 року 
на передачу в фінансовий лізинг Автомобіля SKODA Superd загальною вартістю 
300222.00(Триста тисяч двісті двадцять дві гривні 00 коп.) в т.ч. ПДВ -50037.00 грн. та договір 
№2014/10/13-Н від 03.10.2013 року на передачу в фінансовий лізинг Автомобіля ГАЗ АС-G 
3302-206 FXX-1 загальною вартістю 170100.00(то сімдесят тисяч сто гривень 00 коп.) в т.ч. ПДВ 
-28350,00. Загальна сума лізингових платежів по цим договорам на дату заключення становить 
632355,56 грн. Станом на 31.1232013 року сума довгострокових зобов’язань по договорах 
лізингу становить 327717,80 грн.,що відповідає  показникам балансу (форма 1) 

Забезпечення 
З метою виконання положень облiкової полiтики та вимог МСФЗ, Пiдприємством визнано 

резерви на 31.12.2013 року: 
Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам  в сумі 36 тис.грн. 
Станом на звiтну дату справедлива вартiсть зобов'язань у суттєвих аспектах вiдповiдає їх 

балансовiй вартостi. 
Короткостроковi зобов'язання 
Поточнi зобов'язання ПАТ "Новоград-Волинський хлібозавод" представленi: кредиторська 

заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 1445 тис. грн.;  
з бюджетом - 277 тис. грн.; 
зi страхування - 225 тис. грн.; 
з оплати працi - 498 тис. грн.;  
поточна кредиторська заборгованість за отриманими авансами – 22 тис.грн. 
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками –93 тис.грн. 
iншi поточнi зобов'язання - 47 тис. грн. 
Разом поточнi зобов'язання: 2607 тис. грн. 
Прострочена кредиторська заборгованiсть перед бюджетом та по соцiальному страхуванню 

на дату балансу вiдсутня. Заробiтна плата виплачувалась своєчасно та в повному обсязi. 
Кредитiв та позик Пiдприємство у 2013 роцi не отримувало, заборгованостi за позиками, 
вiдсотками вiдсутнi 

 
6. Пов’язані сторони 
 
У вiдповiдностi з визначенням пов’язаних осiб, якi приводяться у МСБО 24, пов’язаними особами 
на пiдприємствi є: 
 а) фiзична особа або близький родич такої особи, або суб’єкт господарювання зв’язаний з 
пiдприємством, якщо така особа контролює пiдприємство, має в статутному капiталi не менше 
10% акцiй пiдприємства, та має суттєвий вплив на пiдприємство; 
 б) є членом провiдного управлiнського персоналу пiдприємства, або материнського 
пiдприємства. 
 в) близькi родичi фiзичної особи – члени родини, якi, за очiкуванням, можуть впливати на таку 
особу, або перебувати пiд впливом при здiйсненнi операцiй з пiдприємством. 
 В розрахунках з пов’язаними особами застосовуються звичайнi цiни, як для всiх споживачiв. 
Винагорода провідному управлінському персоналу 

Винагороди, виплачувані провідному управлінському персоналу підприємства, 
включають виплати, пов’язані з виконанням їх посадових обов’язків.  

Впродовж звітного періоду підприємством не здійснювалися операції з реалізації 
оборотних активів пов’язаним особам.  
 
7. Інформація щодо дивідендів 

Станом на 31.12.2013 р. статутний капітал товариства складає 775 грн. тис. грн. 
Статутний капітал розподілений на 3099832 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 
0,25 грн. кожна.  
На 31.12.2013 року акцiї розмiщенi серед акцiонерiв наступним чином: 
- власники фiзичнi особи - 2098, якi володiють 2681555 шт. акцiй, що складає 86,5% статутного 
капiталу; в тому числi 1 акцiонер, що володiє бiльше 10% акцiй Пiдприємства (59,93%) 
- власники юридичнi особи - 9, якi володiють 418277 шт. акцiй – 13,5% статутного капiталу, в 
тому числi 1 акцiонер, що володiє бiльше 10% акцiй Пiдприємства (12,5%) 

Статутний капітал акціонерного товариства повністю сплачений. За законом України 
«Про акціонерні товариства» виплата дивідендів за простими акціями, які є в обігу, 
здійснюється з чистого прибутку звітного року і/або нерозподіленого прибутку на підставі 
рішення загальних зборів акціонерів товариства (п.2, ст.30, розділ 6).  



Станом на 31.12.2013 року викуплені власні акції товариства відсутні.  
У таблиці № 9 розкрита сума дивідендів нарахованих впродовж звітного року та за 

минулий період. 
  Таблиця № 9 (тис.грн.) 

Найменування показника 2013 2012 
1 2 3 

Нараховано за рік (рядок 4200) 1087 586 
з них:  юридичним особам 146 79 
            фізичним особам 941 507 

За підсумками 2012 року запропоновані до затвердження в 2013 році на річних зборах 
акціонерів дивіденди у розрахунку 0,35 грн. на акцію. 
 
8. ЮРИДИЧНI ПИТАННЯ 
В процесi звичайної дiяльностi Товариство не залучене в судовi розгляди i до нього не 
висуваються iншi претензiї. 
 
9. ОПЕРАЦІЙНІ РИЗИКИ 

Процедури правового характеру 
На 31 грудня 2013 року у провадженнi судових органiв вiдсутнi судовi справи за 
участю Товариства. 
10. ПОДIЇ ПIСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ 

Пiсля 31 грудня 2013 року до дати затвердження керiвництвом фiнансової звiтностi не 
вiдбувалося подiй, якi могли би вплинути на фiнансовий стан Товариства. 

 
 

12 лютого 2014 року 
 
 
Генеральний директор                                                       Портянко Сергiй Федорович 
 
 
Головний бухгалтер                                                           Смажук Володимир Кузьмович 
 
 

 


