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Титульний аркуш 

 Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що 

подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в 

загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. 

Генеральний директор    Портянко С.Ф. 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

МП 22.04.2011 
(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2010 рік 

 

1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента  

Публiчне акцiонерне товариство "Новоград-Волинський хлiбозавод" (було Вiдкрите 

акцiонерне товариство "Новоград-Волинський хлiбозавод" до 22.03.2011р.) 

1.2. Організаційно-правова форма емітента  

 Публічне акціонерне товариство  

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  

 00377785  

1.4. Місцезнаходження емітента  

 Україна Житомирська обл. Новоград-Волинський р-н 11701 м. Новоград-

Волинський вул. Радянська, буд. 10  

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента  

 04141-53004 56181  

1.6. Електронна поштова адреса емітента  

 nvhlebzavod@meta.ua  

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 

даних Комісії 22.04.2011 
 (дата) 

2.2. Річна інформація 

опублікована у 

77 Вiдомостi Державної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку  26.04.2011 

 

(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 

2.3. Річна інформація 

розміщена на власній сторінці www.stockmarket.gov.ua 

в мережі 

Інтернет 22.04.2011 

(за наявності) (адреса сторінки)  (дата) 
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Зміст 

 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента:    

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента; X 

б) інформація про державну реєстрацію емітента; X 

в) банки, що обслуговують емітента; X 

г) основні види діяльності; X 

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;  

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств; X 

е) інформація про рейтингове агентство;  

є) інформація про органи управління емітента.  

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість 

акцій (розміру часток, паїв). X 

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці. X 

4. Інформація про посадових осіб емітента:  

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X 

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента. X 

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента. X 

6. Інформація про загальні збори акціонерів. X 

7. Інформація про дивіденди. X 

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент. X 

9. Відомості про цінні папери емітента:  

а) інформація про випуски акцій емітента; X 

б) інформація про облігації емітента;  

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  

г) інформація про похідні цінні папери;  

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів. X 

10. Опис бізнесу. X 

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність 

емітента:  

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X 

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X 

в) інформація про зобов'язання емітента. X 

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; X 

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції. X 

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових 

цінних паперів.  

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом звітного періоду.  
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14. Інформація про стан корпоративного управління. X 

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з 

розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним 

покриттям;  

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 

кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які 

відбулися протягом звітного періоду;  

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного 

року.  

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати 

чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права 

вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного 

покриття.  

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  

20. Основні відомості про ФОН.  

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  

24. Правила ФОН.  

25. Річна фінансова звітність. X 

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у 

звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при 

поданні інформації до Комісії). X 

27. Аудиторський висновок. X 

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності).  

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, 

виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості).  

30. Примітки: 

- Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi - товариство не 

здiйснює дiяльностi, що потребує лiцензування. 

- Iнформацiя про рейтингове агентство - товариство не користувалось послугами 
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рейтингових агенств. 

- Iнформацiя про органи управлiння емiтента - не заповнюють емiтенти - акцiонернi 

товариства. 

- Iнформацiя про облiгацiї емiтента - облiгацiї не випускались. 

- Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - iншi цiннi папери не 

випускались. 

- Iнформацiя про похiднi цiннi папери - похiднi цiннi папери не випускались. 

- Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - викуп власних акцiй 

протягом звiтного перiоду не здiйснювався. 

- Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв - 

випуск боргових цiнних паперiв не здiйснювався. 

- Особлива iнформацiя та iнформацiя про iпотечнi ЦП в звiтному перiодi не виникала. 

- Iпотечних операцiй товариство не здiйснювало. 

- Товариство не приймало участi в дiяльностi ФОН. 

- Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

бухгалтерського облiку (у разi наявностi) - рiчна фiнансова звiтнiсть за Мiжнародними 

стандартами бухгалтерського облiку не складалась. 

- Звiт про стан об'єкта нерухомостi - цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими 

забезпечене об'єктами нерухомостi, товариство не випускало. 
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3. Основні відомості про емітента 

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 

3.1.1. Повне найменування 

 Публiчне акцiонерне товариство "Новоград-Волинський хлiбозавод" (було 

Вiдкрите акцiонерне товариство "Новоград-Волинський хлiбозавод" до 22.03.2011р.)  

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) 

 ПАТ "Новоград-Волинський хлiбозавод"  

3.1.3. Організаційно-правова форма 

 Публічне акціонерне товариство  

3.1.4. Поштовий індекс 

 11701  

3.1.5. Область, район 

 Житомирська обл. Новоград-Волинський р-н 

3.1.6. Населений пункт 

 м. Новоград-Волинський  

3.1.7. Вулиця, будинок 

 вул. Радянська, буд. 10  

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 

3.2.1. Серія і номер свідоцтва 

 АОО 751207  

3.2.2. Дата державної реєстрації 

 28.04.1998  

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво 

 Виконавчий комiтет Новоград-Волинської мiської ради Житомирської областi  

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 

 774 958,00  

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 

 774 958,00  

3.3. Банки, що обслуговують емітента 

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за 

поточним рахунком у національній валюті 

 АТ "Райффайзен Банк Аваль" м. Київ  

3.3.2. МФО банку 

 380805  

3.3.3. Поточний рахунок 

 26003210475  
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3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за 

поточним рахунком у іноземній валюті 

 АТ "Райффайзен Банк Аваль" м. Київ  

3.3.5. МФО банку 

 380805  

3.3.6. Поточний рахунок 

 26007210482  

3.4. Основні види діяльності 

 15.81.0 - Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв; 15.81.0 - Виробництво 

кондитерських виробiв  

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств 

Найменування об'єднання: ОПХП "Укрхлiбпром". Місцезнаходження об'єднання: 

01035, м.Київ, вул.Саксаганського, 1. Об'єднання створене рiшенням установчої 

конференцiї уповноважених представникiв пiдприємств, акцiонерних товариств 

хлiбопекарної промисловостi усiх форм власностi та зареєстровано в 1998 роцi. 

Об'єднання є добровiльним договiрним об'днанням, фiнансово незалежним вiд 

пiдприємств-учасникiв. 

Головними завданнями об'єднання є: 

- представництво i захист законних iнтересiв учасникiв в державних, господарських 

та мiжнародних органiзацiях; 

- здiйснення роботи по визначенню прiоритетних проблем в галузi науково-

технiчного прогресу, спрямованих на проведення сучасної технологiчної i технiчної 

полiтики, впровадженню ресурсозберiгаючих, iнтенсивних технологiй, здiйсненню заходiв 

по органiзацiї дiяльностi на постiйнiй чи тимчасовiй основi колективiв спецiалiстiв та 

експертiв з метою дослiдження цих проблем. Сприяння в органiзацiї спiвробiтництва з 

вказаних проблем на мiждержавних рiвнях; 

- координацiя питань господарської та зовнiшньоекономiчної дiяльностi учасникiв 

з метою задоволення потреб споживачiв ринку в хлiбi, хлiбобулочних, кондитерських, 

макаронних виробах та iнших товарах народного споживання; 

- створення нормативної бази для розвитку товарного ринку та пiдвищення 

ефективностi дiяльностi пiдприємств-учасникiв; 

- створення системи технiчного iнформацiйного забезпечення та освiти учасникiв 

об'єднання. 

Об'єднання виконує такi функцiї: 

- здiйснює iнформацiйно-методичне, технiчне, технологiчне та матерiальне 

забезпечення учасникiв; 
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- розробляє стртегiю науково-технiчного прогресу хлiбопекарних пiдприємств; 

- вивчає, узагальнює та розповсюджує серед учасникiв передовий досвiд 

вiтчизняних та зарубiжних хлiбопекарiв; 

- надає допомогу у публiкацiї робiт та iнших матерiалiв по проблемах галузi; 

- розробляє нормативну документацiю на новi види хлiбобулочних та 

кондитерських виробiв; 

- проводить лабораторнi випробування нових технологiчних схем, полiпшувачiв, 

розпушувачв та добавок, розробляє рекомендацiї на доцiльнiсть їх використання; 

- орагiнзовує та проводить семiнари, конференцiї, наради керiвникiв i спецiалiстiв 

хлiбопекарських пiдприємств, а також забезпечує вiдвiдування ними виставок, як в 

Українi, так i за її межами; 

- сприяє проведенню в Українi та за її межами науково-практичних конференцiй, 

симпозiумiв, виставок, ярмарок та iнших заходiв; 

- розробляє прогнози дiяльностi та розвитку хлiбопекарних пiдприємств; 

- представляє iнтереси пiдприємств-учсникiв у взаємодiї з iншими пiдприємствами, 

установами, органiзацiями. 

ВАТ "Новоград-Волинський хлiбозавод" спiвпрацює з об'єднанням "Укрхлiбпром" 

з 2001 року, а з 2006 року є його засновником. 

Голова правлiння ВАТ "Новоград-Волинський хлiбозавод" Портянко Сергiй 

Федорович - член Ради Об'єднання, який в її роботi приймає найактивнiшу участь є 

iнiцiативним та мобiльним директором. 

На протязi спiльної спiвпрацi голова правлiння та фахiвцi хлiбозаводу приймають 

активну участь в усiх заходах, якi проводить об'єднання "Укрхлiбпром". 

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 

вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 

засновника та/або 

учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток 

акцій (часток, 

паїв), які 

належать 

засновнику 

та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

АТ IК "Євроiнвест" 23754658 
 Харківська обл. д/в р-н 61000 м.Харкiв 

вул.О.Яроша, 18а 
0,00781 

ТОВ "Мiжрегiональний 

центр фондових технологiй" 
30057700 

 Київська обл. д/в р-н 01004 м.Київ вул. 

Кропивницького, 6, оф. 2 
0,39018 

ЗАТ IФ "Гарант" 20815394 
 Львівська обл. д/в р-н 79000 м.Львiв 

вул.Грабовського, 11 
0,30647 

АТ IК "Iнвестсервiс" 21629417 
 Київська обл. д/в р-н 04050 м.Київ в. 

Пимоненка, Б. 5 
0,19356 

АТЗТ IФ "Бонус-1" 23275936 
 Київська обл. д/в р-н 04112 м.Київ 

вул.Сiм'ї Хохлових, 15 
0,05646 
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Торгово-промислова 

компанiя "Подiлля" 
23840263 

 Хмельницька обл. д/в р-н 30400 

м.Шепетiвка вул.К.Маркса, 57-а 
0,02974 

ЗВФ "Перший Слобiдський" 

IК "Слобiдська" 
23754664 

 Харківська обл. д/в р-н 61000 м.Харкiв 

вул.О.Яроша, 18-а 
0,00148 

ПП Науково-виробничв 

фiрма "Система-Борекс" 
20584078 

 Київська обл. д/в р-н 07800 смт 

Бородянка вул.Ленiна, 361 
12,50003 

ПАТ "Всеукраїнський 

депозитарiй цiнних паперiв" 
35917889 

 Київська обл. д/в р-н 04107 м.Київ вул. 

Тропiнiна, 7-Г 
0,00781 

Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який 

видав паспорт 

Відсоток 

акцій (часток, 

паїв), які 

належать 

засновнику 

та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

2099     86,50646 

Усього 100 

 

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 238. 

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб) - 2. 

Чисельнiсть працiникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, 

тижня) - 1. 

Фонд оплати працi, всього (тис. грн.) - 6455.0 

В зв'язку з пiдвищенням заробiтної плати в товариствi збiльшився фонд оплати 

працi на 22,6% до попереднього року. 

В 2010р. додатково створено 3 нових робочих мiсця (рiзальник-укладальник, маляр, 

майстер-технолог булочного цеху). Вiдповiдно до потреб виробництва, згiдно з графiком, 

пiдвищили квалiфiкацiю 8 чоловiк та 1 чол. отримав другу професiю (оператор 

газофiкованих печей). 

6. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

6.1.1. Посада 

 Голова правлiння 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування 

юридичної особи 

 Портянко Сергiй Федорович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, 

який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 ВМ 323474 22.03.1997 Новоград-Волинським МРВ УМВС 

6.1.4. Рік народження** 

 1954 
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6.1.5. Освіта** 

 Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 22 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 Новоград-Волинський хлiбозавод, директор 

Попереднє мiсце роботи - Новоград-Волинський сирзавод, головний метролог 

6.1.8. Опис 

 Обов'язки:  

- забезпечувати оперативне управлiння товариством, органiзувати його виробничо-

господарську, соцiальну та iншу дiяльнiсть;  

- органiзувати роботу правлiння, скликати його засiдання та головувати на них, 

органiзовувати ведення та зберiгання протоколiв засiдань правлiння;  

- виконувати та забезпечувати виконання рiшень органiв управлiння товариства;  

- особисто брати участь в усiх засiданях та ухваленнi рiшень правлiння. Голова 

правлiння не має права делегувати повноваження голови правлiння третiй особi (у тому 

числi iншому члену правлiння);  

- неухильно дотримувати вимог статуту та внутрiшнiх документiв товариства, 

контракту;  

- забезпечувати вiдповiднiсть рiшень, ухвалених керiвником та правлiнням, 

чинному законодавству України, статуту та внутрiшнiм документам товариства;  

- виконувати правила внутрiшнього трудового розпорядку товариства;  

- забезпечувати фiнансово-економiчну стабiльнiсть, конкурентоспроможнiсть та 

прибутковiсть товариства;  

- налагоджувати юридичне, економiчне, бухгалтерське та iнформацiйне 

забезпечення дiяльностi товариства;  

- забезпечувати товариство квалiфiкованими кадрами, створювати для найманих 

працiвникiв безпечнi та сприятливi умови працi вiдповiдно до законодавства України про 

працю та внутрiшнiх документiв товариства;  

- забезпечувати своєчасне перерахування до бюджету податкiв та iнших 

обов'язкових платежiв, а також своєчасну виплату заробiтної плати працiвникам 

товариства в повному обсязi;  

- вiд iменi товариства укладати та забезпечувати виконання колективного договору 

у товариствi вiдповiдно до вимог чинного законодавства.  

Голова правлiння має право:  

- розробляти обов'язки мiж членами правлiння;  
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- без довiреностi представляти iнтереси товариства, без доручення дiяти вiд iменi 

пiдприємства, представляти його iнтереси в органах державної влади i органах мiсцевого 

самоврядування, iнших органiзацiях, у вiдповiдностi з юридичними особами та 

громадянами;  

- приймати рiшення про укладання правочинiв на суму, що не перевищує 10% 

балансової вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

товариства;  

- розпоряджатися коштами та майном товариства в межах, визначених статутом, 

рiшеннями загальних зборiв та Наглядової ради;  

- вiдкривати рахунки у банкiвських установах;  

- пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi товариства, 

рiшення про укладання (видачу) яких прийнято уповноваженим органом товариства в 

межах його компетенцiї вiдповiдно до положень Статуту;  

- наймати та звiльняти працiвникiв товариства, вживати до них заходи заохочення 

та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та 

внутрiшнiх документiв товариства;  

- в межах своєї компетенцiї видавати накази i давати вказiвки, обов'язковi для 

виконання всiма працiвниками товариства;  

- пiдписувати вiд iменi правлiння колективний договiр, змiни та доповнення до 

нього;  

- здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи 

товариства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами товариства;  

- укладати цивiльно-правовi угоди з головою та членами наглядової ради та 

ревiзiйної комiсiї. 

Сума винагороди за 2010 рiк - 46442,83,00 грн. 

На iнших пiдприємствах не працює. 

Загальний стаж роботи 36 рокiв. 

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Змiн протягом звiтного року не було. 

Попереднє мiсце роботи - Новоград-Волинський сирзавод, головний метролог. 

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. 

У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це 

зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 
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6.1.1. Посада 

 Член правлiння, головний бухгалтер 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування 

юридичної особи 

 Смажук Володимир Кузьмович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, 

який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 ВМ 373511 26.06.1997 Новоград-Волинським МРВ УМВС 

6.1.4. Рік народження** 

 1957 

6.1.5. Освіта** 

 Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 28 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 ТОВ "Фiрма "Траст", головний бухгалтер 

6.1.8. Опис 

 Обов'язки: вiдповiдає та готує на правлiння питання по фiнансовiй дяльностi 

товариства (складання фiнансового плану розвитку товариства, внесення пропозицiй щодо 

фiнансових потокiв, аналiз дебiторської та кредиторської заборгованостi).  

Має право:  

- отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про товариство, 

необхiдну для виконання своїх функцiй;  

- в межах визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати 

питання поточної дiяльностi товариства;  

- вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку 

денного на засiданнi правлiння товариства;  

- iнiцiювати скликання засiдання правлiння товариства;  

- отримувати винагороду за виконання функцiй члена правлiння, в розмiрi 

мiнiмальної заробiтної плати гарантованої державою за повнiстю вiдпрацьовану норму 

часу. 

Винагорода, отримана за 2010 рiк, складає 11795,99 грн. 

На iнших пiдприємствах не працює. 

Загальний стаж роботи 33 роки. 

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Змiн протягом звiтного року не було. 
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Попереднє мiсце роботи - ТОВ "Фiрма "Траст", головний бухгалтер. 

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. 

У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це 

зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 

6.1.1. Посада 

 Член правлiння 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування 

юридичної особи 

 Сербiн Вiра Олексiїiвна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, 

який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 ВМ 263900 27.12.1996 Новоград-Волинським МРВ УМВС 

6.1.4. Рік народження** 

 1956 

6.1.5. Освіта** 

 Середньо-спецiальна 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 17 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 Новоград-Волинський хлiбозавод, начальник виробництва. До прийняття на роботу 

трудового стажу не мала. 

6.1.8. Опис 

 Обов'язки: вiдповiдає за виробничу i маркетингову дiяльнiсть товариства (виконаня 

планiв виробництва i реалiзацiї продукцiї).  

Має право:  

- отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про товариство, 

необхiдну для виконання своїх функцiй;  

- в межах визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати 

питання поточної дiяльностi товариства;  

- вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку 

денного на засiданнi правлiння товариства;  

- iнiцiювати скликання засiдання правлiння товариства;  

- отримувати винагороду за виконання функцiй члена правлiння, в розмiрi 
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мiнiмальної заробiтної плати гарантованої державою за повнiстю вiдпрацьовану норму 

часу. 

Винагорода, отримана за 2010 рiк, складає 9932,45 грн. 

На iнших пiдприємствах не працює. 

Загальний стаж роботи 37 рокiв. 

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Змiн протягом звiтного року не було. 

Попереднє мiсце роботи - до прийняття на роботу трудового стажу не мала. 

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. 

У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це 

зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 

6.1.1. Посада 

 Член правлiння 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування 

юридичної особи 

 Мосiйчук Володимир Васильович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, 

який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 ВМ 442281 11.12.1997 Новоград-Волинським МРВ УМВС 

6.1.4. Рік народження** 

 1949 

6.1.5. Освіта** 

 Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 28 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 Новоград-Волинський хлiбозавод, головний iнженер. Попереднє мiсце роботи: 

Новоград-Волинський завод сiльгоспмашин, майстер. 

6.1.8. Опис 

 Обов'язки: вiдповiдає та готує на правлiння питання по технiчному розвитку 

товариства (впровадження нової технiки, оновлення основних засобiв, рацiоналiзаторська 

робота, питання пов'язанi з органiзацiйно-технiчними заходами, пожежною безпекою, 

охороною працi).  
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Член правлiння має право:  

- отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про товариство, 

необхiдну для виконання своїх функцiй;  

- в межах визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати 

питання поточної дiяльностi товариства;  

- вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку 

денного на засiданнi правлiння товариства;  

- iнiцiювати скликання засiдання правлiння товариства;  

- отримувати винагороду за виконання функцiй члена правлiння, в розмiрi 

мiнiмальної заробiтної плати гарантованої державою за повнiстю вiдпрацьовану норму 

часу. 

Винагорода, отримана за 2010 рiк, складає 9216,90 грн.  

На iнших пiдприємствах не працює.  

Загальний стаж роботи 41 рiк. 

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Змiн протягом звiтного року не було. 

Попереднє мiсце роботи - Новоград-Волинський завод сiльгоспмашин, майстер. 

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. 

У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це 

зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 

6.1.1. Посада 

 Член правлiння 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування 

юридичної особи 

 Корнiйчук Валентина Арсенiвна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, 

який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 ВМ 323475 22.03.1997 Новоград-Волинським МРВ УМВС 

6.1.4. Рік народження** 

 1958 

6.1.5. Освіта** 

 Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 
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 8 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 Новоград-Волинський хлiбозавод, начальник лабораторiї. Попереднє мiсце роботи: 

до прийняття на роботу трудового стажу не мала. 

6.1.8. Опис 

 Обов'язки: вiдповiдає та готує на правлiння питання по якостi продукцiї товариства 

(освоєння нових технологiй, розробка та впровадження нових видiв продукцiї, аналiз їх 

реалiзацiї).  

Має право:  

- отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про товариство, 

необхiдну для виконання своїх функцiй;  

- в межах визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати 

питання поточної дiяльностi товариства;  

- вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку 

денного на засiданнi правлiння товариства;  

- iнiцiювати скликання засiдання правлiння товариства;  

- отримувати винагороду за виконання функцiй члена правлiння, в розмiрi 

мiнiмальної заробiтної плати гарантованої державою за повнiстю вiдпрацьовану норму 

часу. 

Винагорода, отримага за 2010 рiк складає 7139,67 грн. 

На iнших пiдприємствах не працює.  

Загальний стаж роботи 32 роки. 

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Змiн протягом звiтного року не було. 

Попереднє мiсце роботи - до прийняття на роботу трудового стажу не мала. 

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. 

У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це 

зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 

6.1.1. Посада 

 Голова Наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування 

юридичної особи 

 Мiзернюк Ольга Володимирiвна 
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6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, 

який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 ВН 490188 22.05.2010 Новоград-Волинським МРВ УМВС 

6.1.4. Рік народження** 

 1947 

6.1.5. Освіта** 

 вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 28 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 Пенсiонер. До виходу на пенсiю працювала на Новоград-Волинському хлiбозаводi, 

начальник планово-економiчного вiддiлу. 

6.1.8. Опис 

 Обов'язки:  

- неухильно дотримуватись вимог Статуту та Положення про Наглядову раду;  

- забезпечувати вiдповiднiсть рiшень, ухвалених Наглядовою радою, Положенням 

чинного законодавства України, Статуту та iнших внутрiшнiх документiв товариства;  

- належним чином органiзовувати пiдготовку питань та матерiалiв на розгляд 

засiдань Наглядової ради, домагатись прийняття дiлових рiшень та забезпечити контроль 

за їх виконанням;  

- дiяти сумлiнно, розсудливо, добросовiсно та лояльно, виключно в рамках 

повноважень, передбачених чинним законодавством України та внутрiшнiми 

документами товариства.  

Права:  

- брати участь у засiданнях правлiння товариства;  

- отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про товариство, 

необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами товариства, 

отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств товариства;  

- вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради товариства.  

Винагорода, отримана за 2010 рiк складає: 24547,00 грн.  

На iнших пiдприємствах не працює. 

Загальний стаж роботи - 39 рокiв. 

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Змiн протягом звiтного року не було. 

Попереднє мiсце роботи - до виходу на пенсiю працювала у ВАТ "Новоград-

Волинський хлiбозавод", начальник планово-економiчного вiддiлу. 
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*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. 

У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це 

зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 

6.1.1. Посада 

 Член Наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування 

юридичної особи 

 Портянко Андрiй Сергiйович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, 

який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 ВН 098608 17.07.2002 Новоград-Волинським МРВ УМВС 

6.1.4. Рік народження** 

 1986 

6.1.5. Освіта** 

 Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 0 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 ВАТ "Мередiан" iм. С.П. Корольова, iнженер-електронщик 

6.1.8. Опис 

 Обов'язки:  

- дiяти в iнтересах товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх 

повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти 

сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть;  

- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом 

товариства, Положенням, iншими внутрiшнiми документами товариства;  

- виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою 

радою товариства;  

- дотримуватися встановлених у товариствi правил та процедур щодо укладання 

правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв).  

- визначати загальнi засади iнформацiйної полiтики товариства; 

- вiдповiдати за встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, 

якi не є акцiонерами; 
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- визначати перелiк вiдомостей, що є конфiденцiйною iнформацiєю, а також 

встановлювати порядок доступу до неї; 

- здiйснювати контроль за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної 

полiтики товариства. 

Права:  

- брати участь у засiданнях Наглядової ради товариства;  

- отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про товариство, 

необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами товариства, 

отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств товариства;  

- вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради товариства.  

Винагорода, отримана за 2010 рiк складає: 3563,00 грн. 

Загальний стаж роботи 4 роки. 

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

За звiтний перiод змiн не було. 

Попереднє мiсце роботи - ВАТ "Меридiан" iм. С.П.Корольова, iнженер-

електронщик. 

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. 

У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це 

зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 

6.1.1. Посада 

 Член Наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування 

юридичної особи 

 Щелупанова Свiтлана Володимирiвна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, 

який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 ВН 387921 24.05.2007 Новоград-Волинським МРВ УМВС 

6.1.4. Рік народження** 

 1972 

6.1.5. Освіта** 

 Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 0 
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6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 Новоград-Волинський хлiбозавод, заступник головного бухгалтера. До прийняття 

на роботу трудового стажу не мала. 

6.1.8. Опис 

 Обов'язки:  

- дiяти в iнтересах товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх 

повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти 

сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть;  

- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом 

товариства, Положенням, iншими внутрiшнiми документами товариства;  

- виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою 

радою товариства;  

- дотримуватися встановлених у товариствi правил та процедур щодо укладання 

правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв).  

Права:  

- брати участь у засiданнях Наглядової ради товариства;  

- отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про товариство, 

необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами товариства, 

отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств товариства;  

- вимагати скликання позачерговлого засiдання наглядової ради товариства.  

Заступник головного бухгалтера.  

Винагорода, отримана за 2010 рiк складає: 3563,00 грн.  

На iнших пiдприємствах не працює.  

Загальний стаж роботи 19 рокiв. 

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Змiн протягом звiтного року не було. 

Попереднє мiсце роботи - до прийняття на роботу трудового стажу не мала. 

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. 

У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це 

зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 

6.1.1. Посада 

 Член Наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування 
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юридичної особи 

 Коншевець Iрина Валерiївна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, 

який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 ВМ 391048 26.08.1997 Новоград-Волинським МРВ УМВС 

6.1.4. Рік народження** 

 1976 

6.1.5. Освіта** 

 Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 0 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 Новоград-Волинський хлiбозавод, старший оператор комп'ютерного набору. 

Попереднє мiсце роботи: Житомирський iнформацiйно-обчислювальний центр, оператор 

ЕОМ. 

6.1.8. Опис 

 Обов'язки:  

- дiяти в iнтересах товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх 

повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти 

сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть;  

- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом 

товариства, Положенням, iншими внутрiшнiми документами товариства;  

- виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою 

радою товариства;  

- дотримуватися встановлених у товариствi правил та процедур щодо укладання 

правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв).  

Права:  

- брати участь у засiданнях Наглядової ради товариства;  

- отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про товариство, 

необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами товариства, 

отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств товариства;  

- вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради товариства.  

Винагорода, отримана за 2010 рiк складає: 3663,00 грн.  

На iнших пiдприємствах не працює.  

Загальний стаж роботи 16 рокiв. 

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 
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Змiн протягом звiтного року не було. 

Попереднє мiсце роботи - Житомирський iнформацiйно-обчислювальний центр, 

оператор ЕОМ. 

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. 

У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це 

зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 

6.1.1. Посада 

 Голова Ревiзiйної комiсiї 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування 

юридичної особи 

 Хролович Людмила Петрiвна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, 

який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 ВМ 134014 14.03.1996 Новоград-Волинським МРВ УМВС 

6.1.4. Рік народження** 

 1952 

6.1.5. Освіта** 

 Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 5 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 Новоград-Волинський хлiбозавод, економiст з планування, начальник ПЕВ. До 

прийняття на роботу трудового стажу не мала. 

6.1.8. Опис 

 Обов'язки голови ревiзiйної комiсiї:  

- органiзовувати роботу ревiзiйної комiсiї;  

- скликати засiдання ревiзiйної комiсiї та головувати на них, затверджувати 

порядок денний засiдань, органiзовувати ведення протоколiв засiдань ревiзiйної комiсiї;  

- доповiдати про результати проведених ревiзiйною комiсiєю перевiрок загальним 

зборам акцiонерiв та наглядовiй радi товариства;  

- пiдтримувати постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами 

товариства;  

- своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх наглядовiй 



22 

радi, правлiнню та iнiцiатору проведення позапланованої перевiрки;  

- доповiдати загальним зборам акцiонерiв та наглядовiй радi товариства про 

результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення;  

- негайно iнформувати наглядову раду та правлiння про факти шахрайства та 

зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок.  

Права ревiзiйної комiсiї:  

- отримувати вiд посадових осiб товариства iнформацiю та документацiю, 

необхiдну для належного виконання покладених на неї функцiй;  

- отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв 

товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї ревiзiйної комiсiї, пiд час 

проведення перевiрок;  

- оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та 

перевiряти їх фактичну наявнiсть;  

- iнiцiювати проведення засiдання правлiння та вимагати проведення позачергового 

засiдання наглядової ради товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз 

виникненням загрози суттєвим iнтерсам товариства або виявленням зловживань, вчинених 

посадовими особами товариства. Члени ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у 

засiданнях правлiння товариства з правом дорадчого голосу;  

- вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки 

порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства;  

- у разi необхiдностi та у межах затвердженого загальними зборами кошторису 

залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, 

аудиторiв.  

Керує роботою ревiзiйної комiсiї згiдно Статуту.  

Винагорода, отримана за 2010 рiк складає: 10659,00 грн.  

На iнших пiдприємствах не працює.  

Загальний стаж роботи 43 рокiв. 

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

За звiтний перiод змiн не було. 

Попереднє мiсце роботи - до прийняття на роботу трудового стажу не мала. 

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. 

У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це 

зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 
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6.1.1. Посада 

 Член Наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування 

юридичної особи 

 Бучинська Надiя Володимирiвна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, 

який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 ВМ 855370 29.02.2000 Новоград-Волинським МРВ УМВС 

6.1.4. Рік народження** 

 1978 

6.1.5. Освіта** 

 вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 0 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 Новоград-Волинський хлiбозавод, iнженер-технолог. До прийняття на роботи 

трудового стажу не мала. 

6.1.8. Опис 

 Обов'язки:  

- дiяти в iнтересах товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх 

повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти 

сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть;  

- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом 

товариства, Положенням, iншими внутрiшнiми документами товариства;  

- виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою 

радою товариства;  

- дотримуватися встановлених у товариствi правил та процедур щодо укладання 

правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв).  

- здiйснювати контроль за дотриманням технологiчних параметрiв виробництва, 

нормативних норм i стандартiв випуску продукцiї. 

Права:  

- брати участь у засiданнях Наглядової ради товариства;  

- отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про товариство, 

необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами товариства, 

отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств товариства;  

- вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради товариства.  
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Винагорода, отримана за 2010 рiк складає: 3563,00 грн. 

На iнших пiдприємствах не працює.  

Загальний стаж роботи 13 рокiв. 

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

За звiтний перiод змiн не було. 

Попереднє мiсце роботи - до прийняття на роботу трудового стажу не мала. 

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. 

У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це 

зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 
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6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи або повне 

найменування 

юридичної особи 

 Паспортні дані 

фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, 

орган, який видав) або 

ідентифікаційний код 

за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

Дата 

внесення 

до реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

 Від 

загально 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред’явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

предявника 

Голова правлiння Портянко Сергiй 

Федорович 

ВМ 323474 22.03.1997 

Новоград-Волинським 

МРВ УМВС 

14.09.1998  1857718 59,93 1857718 0 0 0 

Член правлiння, 

головний бухгалтер 

Смажук Володимир 

Кузьмович 

ВМ 373511 26.06.1997 

Новоград-Волинським 

МРВ УМВС 

14.09.1998  39850 1,29 39850 0 0 0 

Член правлiння Сербiн Вiра 

Олексiїiвна 

ВМ 263900 26.06.1997 

Новоград-Волинським 

МРВ УМВС 

14.09.1998  62050 2 62050 0 0 0 

Член правлiння Мосiйчук 

Володимир 

Васильович 

ВМ 442281 11.12.1997 

Новоград-Волинським 

МРВ УМВС 

14.09.1998  39900 1,29 39900 0 0 0 

Член правлiння Корнiйчук 

Валентина 

Арсенiвна 

ВМ 323475 22.03.1997 

Новоград-Волинським 

МРВ УМВС 

14.09.1998  0 0 0 0 0 0 

Голова Наглядової 

ради 

Мiзернюк Ольга 

Володимирiвна 

ВН 490188 22.05.2010 

Новоград-Волинським 

МРВ УМВС 

14.09.1998  1000 0,03 1000 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Портянко Андрiй 

Сергiйович 

ВН 098608 17.07.2002 

Новоград-Волинським 

МРВ УМВС 

14.09.1998  212391 6,85 212391 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Щелупанова 

Свiтлана 

Володимирiвна 

ВН 387921 24.05.2007 

Новоград-Волинським 

МРВ УМВС 

14.09.1998  3242 0,11 3242 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Коншевець Iрина 

Валерiївна 

ВМ 391048 26.08.1997 

Новоград-Волинським 

МРВ УМВС 

14.09.1998  1000 0,03 1000 0 0 0 

Голова Ревiзiйної 

комiсiї 

Хролович Людмила 

Петрiвна 

ВМ 134014 14.03.1996 

Новоград-Волинським 

МРВ УМВС 

14.09.1998  50 0,001 50 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Бучинська Надiя 

Володимирiвна 

ВМ 855370 29.02.2000 

Новоград-Волинським 

МРВ УМВС 

14.09.1998  1500 0,05 1500 0 0 0 

Усього 2218701 71,581  2218701 0 0 0 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних 
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7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента 

Найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Дата 

внесення 

до реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред’явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

предявника 

ПП НВФ "Система-

Борекс" 

20584078  Київська обл. д/в р-н 

07800 смт Бородянка 

вул.Ленiна, 361 

29.03.2003  387480 12,5 387480 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав паспорт** 

Дата 

внесення 

до реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред’явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

предявника 

Портянко Сергiй 

Федорович 

ВМ 323474 22.03.1997 Новоград-Волинським 

МРВ УМВС 

14.09.1998 1857718 59,93 1857718 0 0 0 

Усього 2245198 72,43  2245198 0 0 0 

 

*Зазначається "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім"я, по батькові 

**Не обов"язково для заповнення 
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8. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 14.04.2010 

Кворум зборів 73,8 

Опис Питання порядку денного: 

1. Звiт голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства i 

дочiрнього пiдприємства за 2009 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства на 

2010 рiк. 

2. Звiт голови наглядової ради про роботу за 2009 рiк. 

3. Затвердження звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2009 рiк. 

4. Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2009 рiк. 

5. Про припинення Вiдкритого акцiонерного товариства "Новоград-Волинський хлiбозавод" 

шляхом його перетворення в правонаступника - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Новоград-Волинський хлiбозавод". 

6. Про призначення комiсiї з припинення ВАТ "Новоград-Волинський хлiбозавод" та про 

порядок, умови i строки припинення ВАТ "Новоград-Волинський хлiбозавод". 

7. Про затвердження порядку, строкiв та умов обмiну акцiй ВАТ "Новоград-Волинський 

хлiбозавод" на частки у статутному капiталi його правонаступника - ТОВ "Новоград-Волинський 

хлiбозавод". 

8. Про затвердження порядку, умов i строкiв визначення цiни викупу (оцiнки) та викупу акцiй 

у акцiонерiв, якi не будуть голосувати за прийняття рiшення про припинення ВАТ "Новоград-

Волинський хлiбозавод" шляхом перетворення i звернуться до ВАТ "Новоград-Волинський 

хлiбозавод" з вiдповiдною письмовою заявою. 

9. Затвердження плану перетворення ВАТ "Новоград-Волинський хлiбозавод" в його 

правонаступника.  

10. Прийняття рiшення про переведення випуску акцiй Товариства, випущених у 

документарнiй формi iснування, у бездокументарну форму iснування та затвердження рiшення про 

дематерiалiзацiю. 

11. Обрання депозитарiю для обслуговування випуску акцiй, форма iснування яких 

змiнюється з документарної в бездокументарну форму iснування. 

12. Обрання зберiгача, у якого Товариство буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах 

власникам акцiй. 

13. Про припинення дiї договору на ведення реєстру № 2-Р вiд 17.06.2007 року укладеного з 

ТОВ "Джером Секьюритиз". 

14. Визначення дати припинення ведення реєстру. 

15. Визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв про дематерiалiзацiю. 

16. Внесення змiн до Статуту Товариства, та затвердження Статуту в новiй редакцiї. 

17. Затвердження порядку розподiлу прибутку за 2009 рiк та пропозицiї щодо нормативiв 

вiдрахувань вiд прибутку на 2010 рiк. 

18. Про вiдкриття кредитної лiнiї. 

 

Результати розгляду питань порядку денного: 

1. Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА"  прийняття рiшення: 2286265, що становить 100% вiд 

загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах. 

Рiшення прийнято одноголосно. Визнати роботу правлiння по результатах фiнансово-

господарської дiяльностi товариства i дочiрнього пiдприємства за 2009 рiк задовiльною та 

визначити основнi напрямки дiяльностi товариства на 2010 рiк. 

2. Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА"  прийняття рiшення: 2286265, що становить 100% вiд 

загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.  

Рiшення прийнято одноголосно. Визнати роботу Наглядової ради за 2009 рiк задовiльною. 

3. Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА"  прийняття рiшення: 2286265, що становить 100% вiд 

загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.  

Рiшення прийнято одноголосно. Затвердити звiт та висновки голови Ревiзiйної комiсiї про 

роботу за 2009 рiк. 

4. Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА"  прийняття рiшення: 2286265, що становить 100% вiд 

загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.  

Рiшення прийнято одноголосно. Затвердити рiчний звiт та баланс товариства за 2009 рiк. 

5. Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА"  прийняття рiшення: 0, що становить 0% вiд загальної 

кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах. "ПРОТИ" - 2286265, що становить 100% вiд 

загальної кiлькостi голосiв, якi беруть участь у зборах. 

Рiшення припинити Вiдкрите акцiонерне товариство "Новоград-Волинський хлiбозавод" 

шляхом його перетворення в правонаступника - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
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"Новоград-Волинський хлiбозавод", не прийнято. 

6. Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА"  прийняття рiшення: 0, що становить 0% вiд загальної 

кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах. "ПРОТИ" - 2286265, що становить 100% вiд 

загальної кiлькостi голосiв, якi беруть участь у зборах. 

Рiшення призначити комiсiю з припинення ВАТ "Новоград-Волинський хлiбозавод" та про 

порядок, умови i строки припинення ВАТ "Новоград-Волинський хлiбозавод",  не прийнято. 

7. Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА"  прийняття рiшення: 0, що становить 0% вiд загальної 

кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах. "ПРОТИ" - 2286265, що становить 100% вiд 

загальної кiлькостi голосiв, якi беруть участь у зборах. 

Рiшення затвердити порядок, строки та умови обмiну акцiй ВАТ "Новоград-Волинський 

хлiбозавод" на частки у статутному капiталi його правонаступника - ТОВ "Новоград-Волинський 

хлiбозавод", не прийнято. 

8. Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА"  прийняття рiшення: 0, що становить 0% вiд загальної 

кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах. "ПРОТИ" - 2286265, що становить 100% вiд 

загальної кiлькостi голосiв, якi беруть участь у зборах. 

Рiшення затвердити порядок, умови i строки визначення цiни викупу (оцiнки) та викупу акцiй 

у акцiонерiв, якi не будуть голосувати за прийняття рiшення про припинення ВАТ "Новоград-

Волинський хлiбозавод" шляхом перетворення i звернуться до ВАТ "Новоград-Волинський 

хлiбозавод" з вiдповiдною письмовою заявою, не прийнято. 

9. Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА"  прийняття рiшення: 0, що становить 0% вiд загальної 

кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.  "ПРОТИ" - 2286265, що становить 100% вiд 

загальної кiлькостi голосiв, якi беруть участь у зборах. 

Рiшення затвердити план перетворення ВАТ "Новоград-Волинський хлiбозавод" в його 

правонаступника не прийнято. 

10.1. Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА"  прийняття рiшення: 2286065, що становить 99,99% вiд 

загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах. "ПРОТИ" - 200, що становить 0,01% вiд 

загальної кiлькостi голосiв, якi беруть участь у зборах. 

Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв. Прийняти рiшення про переведення випуску акцiй 

Товариства, випущених у документарнiй формi iснування, у бездокументарну форму iснування. 

10.2. Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА"  прийняття рiшення: 2286165, що становить 99,99% вiд 

загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах. "ПРОТИ" - 100, що становить 0,01% вiд 

загальної кiлькостi голосiв, якi беруть участь у зборах. 

Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв. Затвердити рiшення про переведення випуску iменних 

акцiй Товариства, випущених у документарнiй формi iснування, у бездокументарну форму 

iснування. Доручити правлiнню забезпечити проведення дематерiалiзацiї випуску акцiй товариства 

в термiни, порядку та вiдповiдно до вимог, встановлених чинним законодавством України. 

Доручити головi правлiння Портянко Сергiю Федоровичу пiдписувати вiд товариства документи, 

необхiднi для здiйснення дiй щодо дематерiалiзацiї випуску акцiй Товариства. 

11. Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА"  прийняття рiшення: 2286265, що становить 100% вiд 

загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.  

Рiшення прийнято одноголосно. Обрати депозитарiй Вiдкрите акцiонерне товариство 

"Нацiональний депозитарiй України" для обслуговування випуску акцiй, форма iснування яких 

змiнюється з документарної в бездокументарну форму iснування. 

Доручити головi правлiння Портянко Сергiю Федоровичу пiдписати договiр з депозитарiєм 

Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" про обслуговування емiсiї. 

12. Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА"  прийняття рiшення: 2286215 що становить 100% вiд 

загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.  

Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв. Обрати зберiгача товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Джером Секьюритиз", у якого Товариство буде вiдкривати рахунки в цiнних 

паперах власникам акцiй. 

Доручити головi правлiння Портянко Сергiю Федоровичу пiдписати договiр iз зберiгачем 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Джером Секьюритиз"  про вiдкриття рахункiв у цiнних 

паперах. 

13. Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА"  прийняття рiшення: 2286265, що становить 100% вiд 

загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.  

Рiшення прийнято одноголосно. Припинити дiю договору на ведення реєстру № 2-Р вiд 

17.06.2007 року укладеного з ТОВ "Джером Секьюритиз" з дати припинення ведення реєстру. 

14. Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА"  прийняття рiшення: 2286265, що становить 100% вiд 

загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.  

Рiшення прийнято одноголосно. Визначити дату припинення ведення реєстру 27 липня 2010 

року. 

Пiсля дати припинення ведення реєстру проведення будь-яких операцiй у системi реєстру 

власникiв iменних цiнних паперiв, випуск яких дематерiалiзований, не здiйснюється. З дати 

припинення ведення реєстру сертифiкати акцiй ВАТ "Новоград-Волинський хлiбозавод" признати 



29 

недiйсними. Вилучення та знищення сертифiкатiв акцiй буде здiйснюватись правлiнням емiтента у 

порядку установленому чинним законодавством. 

15. Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА"  прийняття рiшення: 2286265, що становить 100% вiд 

загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.  

Рiшення прийнято одноголосно. Доручити правлiнню персонально повiдомити акцiонерiв про 

дематерiалiзацiю простими листами не пiзнiше 10 календарних днiв вiд дати прийняття рiшення.  

16.1. Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА"  прийняття рiшення: 2286265, що становить 100% вiд 

загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.  

Рiшення прийнято одноголосно. Пункт 4.3. Статуту викласти в наступнiй редакцiї: "Форма 

iснування акцiй - бездокументарна". 

16.2. Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА"  прийняття рiшення: 2286265, що становить 100% вiд 

загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.  

Рiшення прийнято одноголосно. Доручити головi правлiння Портянко Сергiю Федоровичу 

провести реєстрацiю змiн до Статуту товариства в державних органах влади у визначений строк. 

Уповноважити голову правлiння Портянко Сергiя Федоровича вiд iменi акцiонерiв пiдписати змiни 

до Статуту товариства. 

17.1. Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА"  прийняття рiшення: 2286065, що становить 99,99% вiд 

загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах. "ПРОТИ" - 200, що становить 0,01% вiд 

загальної кiлькостi голосiв, якi беруть участь у зборах. 

Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв. Затвердити наступний порядок розподiлу прибутку за 

2009 рiк: 5% - направити у резервний фонд; 65% - на розвиток виробництва; 30% - на виплату 

дивiдендiв. 

17.2. Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА"  прийняття рiшення: 2286265, що становить 00,01% вiд 

загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.  

Рiшення прийнято одноголосно. Сума дивiдендiв за 2009 рiк становить 330600,00 грн.; на 1 

акцiю - 0,1066 грн. Початок виплати дивiдендiв 14.04.2010р. Виплата проводиться до 14.10.2010р. 

грошима шляхом перерахування коштiв на особовий рахунок акцiонера або виплатою в касi 

товариства. 

17.3. Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА"  прийняття рiшення: 2284715, що становить 99,93% вiд 

загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах. "ПРОТИ" - 1550, що становить 0,07% 

вiд загальної кiлькостi голосiв, якi беруть участь у зборах. 

Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв. Встановити нормативи вiдрахувань вiд прибутку на 

2010 рiк: 5% - направити у резервний фонд; 70% - на розвиток виробництва; 25% - на виплату 

дивiдендiв. 

18. Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА"  прийняття рiшення: 2286265, що становить 100% вiд 

загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.  

Рiшення прийнято одноголосно. Дати згоду на вiдкриття кредитної лiнiї в ВАТ "Райффайзен 

банк Аваль" в сумi до 2 млн. грн.  

 

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв за звiтний перiод не скликались. 

 

9. Інформація про дивіденди 

 

За результатами звітного 

періоду 

За результатами періоду, 

що передував звітному 

за простими 

акціями 

за 

привілейов

аними 

акціями 

за простими 

акціями 

за 

привілейов

аними 

акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 330 600,000 0,000 219 450,000 0,000 

Нараховані дивіденди на одну акцію, грн. 0,107 0,000 0,071 0,000 

Сума виплачених дивідендів, грн. 274 283,830 0,000 206 712,000 0,000 

Дата складення переліку осіб, які мають 

право на отримання дивідендів 

14.04.2010  22.04.2009  

Дата виплати дивідендів 14.04.2010  22.04.2009  

Опис Сума нарахованих дивiдендiв за 2009 рiк - 330,6 тис. грн. 

Нарахованi дивiденди на одну акцiю - 0,107 грн. 

Дата початку виплати дивiдендiв - 14.04.2010 р. 

Дата закiнчення виплати дивiдендiв - 14.10.2010 р. 

Виплата здiйснювалась шляхом перерахування на особистi рахунки та при зверненнi 

акцiонерiв - готiвкою, через касу товариства.  

(17.03.2011р. на Загальних зборах акцiонерiв прийнято рiшення про виплату 

дивiдендiв за 2010 рiк.) 
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10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім"я та по батькові фізичної особи 

ТОВ "Джером Секьюритиз" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24747790 

Місцезнаходження  Київська обл. д/в р-н 04070 м.Київ вул. Iгорiвська, 7-А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ 493215 

Назва державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 21.10.2009 

Міжміський код та телефон 044-5903009 

Факс 044 590-30-07 

Вид діяльності Професiйна депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних 

паперiв 

Опис Загальними зборами акцiонерiв протокол № 14 вiд 

14.04.2010р. були затвердженi умови договору з ТОВ 

"Джером Секьюритиз" на надання послуг зберiгача 

цiнних паперiв ВАТ "Новоград-Волинський хлiбозавод". 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім"я та по батькові фізичної особи 

ПП "Аудиторська фiрма "Алгоритм" 

Організаційно-правова форма Приватне підприємство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34648905 

Місцезнаходження  Житомирська обл. д/в р-н 11700 м.Новоград-

Волинський вул.Шевченка, 54 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

3923 

Назва державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 21.12.2006 

Міжміський код та телефон 04141-53465 

Факс 04141 5-34-65 

Вид діяльності Аудиторськi послуги емiтенту 

Опис Згiдно протоколу Наглядової ради № 1 вiд 29.01.2010р. 

пiдписано договiр з аудиторською фiрмою "Алгоритм", 

яка здiйснила аудиторську перевiрку. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім"я та по батькові фізичної особи 

ВАТ "Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Відкрите акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження  Київська обл. д/в р-н 01001 м. Київ вул. Б. Грiнченка, 3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ №189650 

Назва державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006 

Міжміський код та телефон 044-3777016 

Факс 044-2791249 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку 

Опис Загальними зборами акцiонерiв протокол № 14 вiд 

14.04.2010р. були затвердженi умови договору з ВАТ 

"Нацiональний депозитарiй України" на надання послуг 

щодо обслуговування випуску цiнних паперiв ВАТ 

"Новоград-Волинський хлiбозавод". 
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Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім"я та по батькові фізичної особи 

Приватна аудиторська фiрма "Iнтелект" 

Організаційно-правова форма Приватне підприємство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31231755 

Місцезнаходження  Житомирська обл. Богунський р-н 10001 м. Житомир 

вул. Київська, 79 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

А00 №134538 

Назва державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон 0412-361533 

Факс 0412-466227 

Вид діяльності Аудиторськi послуги емiтенту 

Опис Згiдно протоколу Наглядової ради № 11 вiд 16.02.2011р. 

пiдписано договiр з приватною аудиторською фiрмою 

"Iнтелект", яка здiйснила аудиторську перевiрку. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім"я та по батькові фізичної особи 

ТОВ "Джером Секьюритиз" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24747790 

Місцезнаходження  Київська обл. д/в р-н 04070 м. Київ вул. Iгорiвська, 7-А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ 483501 

Назва державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.07.2009 

Міжміський код та телефон 044-5903009 

Факс 044 590-30-07 

Вид діяльності Професiйна депозитарна дiяльнiсть з ведення реєстру 

власникiв iменних цiнних паперiв. 

Опис Загальними зборами акцiонерiв протокол № 10 вiд 

11.04.2007р. були затвердженi умови договору з ТОВ 

"Джером Секьюритиз" на ведення реєстру акцiонерiв 

ВАТ "Новоград-Волинський хлiбозавод". Послугами 

реєстратора користувались до 27.07.2010р. 
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11. Відомості про цінні папери емітента 
11.1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування органу, 

що зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип 

цінного 

папера 

Форма існування 

та форма 

випуску 

Номінальн

а вартість 

(грн.) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн.) 

Частка у 

статутном

у капіталі 

(у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25.08.2010 10/06/1/10 Житомирське ТУ 

ДКЦПФР 

UA 4000070460 Акції 

Іменні 

прості 

Бездокументарна; 

Іменні 

0,250 3099832 774 958,000 100 

Опис Торгiвля цiнними паперами не здiйснювалась. Лiстинг цiнних паперiв на фондових бiржах не проводився. 
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11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів 
Загальна кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів 

(штук) 

4000 

у тому числі: 

- сертифікатів акцій 

4000 

- сертифікатів облігацій 0 

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 

  - Облігації підприємств 0 

  - Облігації внутрішньої державної позики України 0 

  - Облігації зовнішньої державної позики України 0 

  - Облігації місцевих позик 0 

  - Інвестиційні сертифікати 0 

  - Ощадні (депозитні) сертифікати 0 

  - Похідні цінні папери (деривативи) 0 

  - Іпотечні облігації 0 

  - Іпотечні сертифікати 0 

  - Сертифікати ФОН 0 

  - Казначейські зобов'язання України 0 

  - Векселі 0 

  - Заставні 0 

  - Приватизаційні цінні папери 0 

  - Товаророзпорядчі цінні папери 0 

  - Інше 0 

Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів 

(штук) 

3228 

у тому числі: 

- сертифікатів акцій 

3228 

- сертифікатів облігацій 0 

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 

  - Облігації підприємств 0 

  - Облігації внутрішньої державної позики України 0 

  - Облігації зовнішньої державної позики України 0 

  - Облігації місцевих позик 0 

  - Інвестиційні сертифікати 0 

  - Ощадні (депозитні) сертифікати 0 

  - Похідні цінні папери (деривативи) 0 

  - Іпотечні облігації 0 

  - Іпотечні сертифікати 0 

  - Сертифікати ФОН 0 

  - Казначейські зобов'язання України 0 

  - Векселі 0 

  - Заставні 0 

  - Приватизаційні цінні папери 0 

  - Товаророзпорядчі цінні папери 0 

  - Інше 0 

Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у 

звітному періоді 

18 

у тому числі: 

- сертифікатів акцій 

18 

- сертифікатів облігацій 0 

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 

 

12. Опис бізнесу 
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, 

виділ) 

Пiдприємство було створено в 1944 роцi. ВАТ "Новоград-Волинський хлiбозавод" 

засновано вiдповiдно до наказу РВ ФДМУ по Житомирськiй областi вiд 13.04.1998р. № 

89-ВАТ шляхом перетворення державного пiдприємства "Новоград-Волинський 

державний хлiбозавод" у вiдкрите акцiонерне товариство. 
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Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, 

представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням 

найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в 

організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом 

Пiдприємство має хлiбобулочний та кондитерський цехи, дочiрнє пiдприємство 

"Торговий дiм "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.  

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце 

протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій 

Пропозицiї щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб за звiтнiй перiод не 

поступало. 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод 

оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

На пiдприємствi прийнята облiкова полiтика вiдповiдно до наказу № 9 вiд 05 сiчня 

2010 року. А саме: 

 Визнання, оцiнку та облiк основних засобiв здiйснювати вiдповiдно до П(С)БО 7 

"Основнi засоби". Одиницею облiку визначити окремий об'єкт основних засобiв та iнших 

матерiальних необоротних активiв. Групування основних засобiв в аналiтичному облiку 

проводити згiдно з вимогами iнструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського 

облiку активiв, капiталу, зобов'язання та господарських операцiй пiдприємств i 

органiзацiй, затверджений згiдно наказу Мiнiстерство фiнансiв України вiд 30.11.99р. № 

291 . 

 Для вiдокремлення в складi основних засобiв вiд малоцiнних та швидкозношуючих 

предметiв встановити вартiсну межу у розмiрi 1000 грн. 

 Амортизацiю об'єктiв основних засобiв нараховувати за методом зменшення 

залишку згiдно груп i норм амортизацiї передбачених Законом України "Про 

оподаткування прибутку пiдприємств" зi змiнами внесеними Законом України вiд 

24.12.2002р. № 349-IV. 

 Амортизацiю малоцiнних та швидкозношуючих необоротних активiв нараховувати 

у першому мiсяцi їх використання у розмiрi 100% їх вартостi. 

 Визнання оцiнки та облiку нематерiальних активiв здiйснювати згiдно П(С)БО 

"Нематерiальнi активи". Одиницею обiгу визначити окремий  об'єкт нематерiальних 

активiв. 

 Амортизацiю нематерiальних активiв нараховувати прямолiнiйним методом, 

термiн корисного використання кожного об'єкта i чинники, що впливають на нього, 

вiдображати в актi, складеному iнвентаризацiйною комiсiєю. 

 Лiквiдацiйну вартiсть об'єктiв основних засобiв та нематерiальних активiв 

прийняти рiвною нулю. 

 Переоцiнку (дооцiнку та уцiнку) балансової вартостi основних засобiв, 

нематерiальних активiв, iнших матерiальних необоротних активiв до їхньої  справедливої 

вартостi проводити один раз на рiк станом на 31 грудня, якщо їхня залишкова вартiсть 

вiдхиляється  вiд справедливої бiльш нiж на 20%. Справедливу вартiсть зазначених 

активiв формувати на рiвнi вiльних ринкових цiн на аналогiчнi активи з урахуванням 

рекомендацiй викладених у додатку П(С)БО 19 "Об'єднання пiдприємств". Розрахунок, 

необхiдний для переоцiнки зазначених активiв та вiдображення її результатiв в облiку, 

складає постiйно дiюча iнвентаризацiйна комiсiя i затверджує голова комiсiї. 

 Переоцiнку запасiв проводити один раз на квартал на пiдставi рiшення постiйно 

дiючої iнвентаризацiйної комiсiї. 

 Фiнансовi iнвестицiї вiдображати в облiку i звiтностi вiдповiдно до П(С)БО 12 
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"Фiнансовi iнвестицiї" з урахуванням вимог П(С)БО 13 "Фiнансовi iнвестицiї". 

 Визнання, оцiнку та облiк дебiторської заборгованостi здiйснювати вiдповiдно до 

П(С)БО 10"Дебiторська заборгованiсть". Резерв сумнiвних боргiв формувати один раз на 

рiк на дату балансу виходячи iз платоспроможностi окремих дебiторiв. На 2010 рiк 

встановити такi коефiцiєнти: прострочення платежiв до 3 мiсяця - 1%, вiд 3 до 6 мiсяцiв - 

5%, бiльше 6 мiсяцiв - 8%. Коефiцiєнти встановлюються щодо дебiторської заборгованостi 

станом на 31.12.2009р. i протягом року не змiнюються. 

 Товарно-матерiальнi цiнностi визнавати, оцiнювати та облiковувати згiдно з 

вимогами П(С)БО 9 "Запаси". Одиницею запасiв визначити кожне найменування 

цiнностей. 

 Транспортнi витрати, пов'язанi з доставкою придбаних запасiв, вiдображати у 

складi собiвартостi одиниць запасiв, а у випадку неможливостi вiднесення таких витрат до 

конкретних одиниць запасiв - нагромаджувати на окремому № 201/3 субрахунку запасiв i 

розподiляти на рахунки витрат пропорцiйно вибулих. 

 Предмети строком використання менше одного року, що супроводжують 

виробничий процес протягом звiтного перiоду, облiковувати на рахунку 22 "Малоцiннi та 

швидкозношуванi предмети". У момент передачi таких активiв в експлуатацiю списувати 

їх з балансу з одночасною органiзацiєю їх оперативного кiлькiсного облiку за мiсцями 

експлуатацiї i матерiально - вiдповiдальними особами протягом строку фактичного 

використання таких предметiв. 

 Готову продукцiю та незавершене виробництво вiдображати в бухгалтерському 

облiку та балансi за фактичною виробничою собiвартiстю. 

 Запаси, якi не принесуть економiчних вигод у майбутньому визначати 

нелiквiдними i списувати в бухгалтерському облiку. 

 Оцiнку вибуття, сировини, матерiалiв, напiвфабрикатiв iнших виробничих запасiв i 

заготовок продукцiї здiйснювати за  середньозваженою собiвартiстю. 

 Спецодяг, виданий у пiдзвiт працiвникам, облiковувати на особистих картках, 

останнiх протягом усього встановленого термiну його використання. Списання  спецодягу 

з пiдзвiту до закiнчення встановлених термiнiв його використання здiйснювати тiльки на 

пiдставi актiв про його непридатнiсть. Акт здавати в бухгалтерiю вiдповiдно до графiка 

документообороту. 

 До складу грошових коштiв у фiнансовiй звiтностi згiдно П(С)БО 4 "Звiт про рух 

грошових коштiв", включати грошовi кошти на розрахунковому рахунку та в касi, якi не 

обмеженi у використаннi протягом поточного перiоду. 

 Кошти та iншi активи, не вказанi вище, вiдображати в облiку i звiтностi згiдно з 

вимогами вiдповiдних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. 

 Визнання, оцiнку та облiк зобов'язання здiйснювати вiдповiдно до П(С)БО 11 

"Зобов'язання". 

 Виплату заробiтної плати проводити згiдно П(С)БО  №26 "Виплати працiвникам", а 

також  вiдповiдно до колективного договору: 

- за окладами - для фахiвцiв i службовцiв; 

- за вiдрядно-премiальними тарифами  - для робiтникiв основного 

виробництва (хлiбобулочний, кондитерський цехи); 

- за погодинно-премiальними тарифами - для робiтникiв допомiжних служб. 

Включати до системи оплати працi перелiк витрат на виплату основної та 

додаткової заробiтної плати й iнших видiв заохочень i виплат, виходячи з тарифних ставок 

у виглядi премiї, заохочень, виплати за виконання робiт (послуг) з договорами цивiльно-

правового характеру, будь-якi iншi виплати в грошовiй чи натуральнiй формi, якi  можуть 

бути встановленi за домовленiстю сторiн. 

 Визнання та вiдображення в облiку доходiв здiйснювати вiдповiдно до П(С)БО 15 

"Дохiд" на пiдставi принципу нарахування та вiдповiдностi. 

 Визнання та вiдображення в бух облiку витрат здiйснювати вiдповiдно до вимог 

П(С)БО 16 "Витрати на пiдставi принципу нарахування та вiдповiдностi". 
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 Для забезпечення складання звiту  про фiнансовi результати за формою 

передбаченою П(С)БО 3 "Звiт про фiнансовi результати", облiк витрат вести за допомогою 

рахункiв класу 9 "Витрати дiяльностi". 

 Застосувати попереднiй метод облiку витрат на виробництво i калькулюванню 

фактичної собiвартостi продукцiї. 

 Розрахунок виробничої собiвартостi здiйснювати для кожного об'єкта облiку 

витрат. 

 У цiлях визначення виробничої собiвартостi продукцiї встановити такий перелiк 

змiнних i постiйних загальновиробничих витрат. 

 Змiннi загальновиробничi витрати: 

- основна i додаткова зарплата допомiжного виробничого персоналу; 

- вiдрахування на соцiальне страхування допомiжному виробничому 

персоналу; 

- витрати на водопостачання для технологiчного процесу; 

- витрати, пов'язанi з енергозабезпеченням технологiчного процесу. 

 Постiйнi загальновиробничi витрати: 

- заробiтна плата та iншi виплати апарату управлiння цеху; 

- вiдрахування на соцiальне страхування апарату управлiння цеху; 

- витрати на опалення, освiтлення, водопостачання та iншi посади третiх осiб 

на утримання виробничих примiщень; 

- операцiйна оренда основних засобiв виробничого призначення; 

- амортизацiя основних засобiв виробничого призначення; 

- амортизацiя нематерiальних активiв виробничого призначення; 

- витрати на поточний ремонт та технiчне обслуговування обладнання цехiв. 

 Встановити порядок розподiлу загальновиробничих витрат пропорцiйно основнiй 

заробiтнiй платi основного виробничого персоналу. 

 Оцiнку залишкiв незавершеного виробництва здiйснювати по кожному з видiв 

готової продукцiї та статей калькуляцiї з визначенням фактичної вартостi залишкiв 

сировини та матерiалiв i розрахунком вартостi витрат iнших статей калькуляцiї 

пропорцiйно вартостi сировини та матерiалiв. 

Капiталiзацiю фiнансових витрат згiдно П(С)БО № 31 фiнансовi витрати в 2010р. 

не проводити, а визнати витратами того звiтного перiоду, в якому вони були нарахованi. 

Бухгалтерський облiк вести на основi Плану рахункiв бухгалтерського облiку 

активiв, капiталу, зобов'язання та господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй та 

iнструкцiї № 291 за журнально-ордерною формою з примiненням комп'ютерної обробки 

за допомогою програми 1С-Бухгалтерiя. 

Для податкового облiку встановити порядок накопичення даних про валовi доходи 

i валовi витрати для цiлей оподаткування на пiдприємствi даних первинних документiв, 

що фiксують здiйснення господарських операцiй шляхом накопичення в регiстрах 

довiльної форми. 

Розрахунок приросту (убутку) балансової вартостi купованих сировини, товарiв, 

матерiалiв, залишки готової продукцiї, товарiв в торгiвлi проводити на кiнець звiтного 

кварталу. 

 

Текст аудиторського висновку 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 

НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ «ІНТЕЛЕКТ» 
ЗА НАСЛІДКАМИ АУДИТУ РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

ВАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» за 2010 рік 

  
Дата видачі : 15 березня  2011 р.  № 4                             м. Новоград-Волинський 
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Основні відомості про аудиторську фірму 

 

Назва Приватна аудиторська фірма «ІНТЕЛЕКТ» 

Код ЄДРПОУ 31231755. 

Реєстраційні дані 
Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А00  № 

134538. 

Дата та № видачі 

свідоцтва 

№ 2468, видане згідно з рішенням  Аудиторської палати України  

№ 98 від 26.01.2001 р., термін дії до 30.11.2015 р. 

Місце проведення 

державної реєстрації 
Виконавчий комітет Житомирської міської Ради. 

Місцезнаходження 

Україна, 10001 м. Житомир, Богунський район, вул.. 

Київська, 79. 
e-mail: intellektaf@meta.ua 

Телефон /факс (0412) 36-15-33;  050-377-90-45;   (0412) 466-227 

          

Інформація про аудиторів, що брали участь в аудиторській перевірці: 

- аудитор Дмитренко Ольга Григоріївна, сертифікат серії А № 004411,  виданий 30.11.2000 

р., термін дії до 30.11.2014 р. 

- аудитор Мархай Тетяна Анатоліївна ,сертифікат аудитора  № 004587 виданий 

Аудиторською палатою України  від 30 .03.2001 р., термін дії до 30 березня 2015 р.                                                                                       

 

Основні відомості  про емітента 

Найменування 

Товариства 
ВАТ “Новоград-Волинський хлібозавод” 

Код ЄДРПОУ 00377785 

Місцезнаходження м. Новоград-Волинський, вул. Радянська ,10. 

Тел/факс 5-30-04  5-61-81 

Свідоцтво про державну 

реєстрацію 
А00 № 751207 

Дата реєстрації 28.04.1998р. 

Дата внесення змін до 

установчих документів 
Зміни вносились 20.04.2010 р.   

Основні види діяльності  

15.81.0 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів 

 
Виробництво борошняних кондитерських виробів нетривалого 

зберігання ,свіжих пирогів, тістечок, тортів тощо  

Кількість засновників 2108 

Банківські установи 
ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ  МФО 380805     

Р/р 26003210475 

Чисельність працівників 

станом на  31 грудня 

2010 р. 

238 

Остання дата 

опублікування 

інформації про діяльність 

товариства, назва друк. 

органу 

д/в Відомості Державної комісії з цінних паперів та Фондового 

ринку :  29.04.2010 р.;28.04.2010 р. розміщено в мережі Інтернет 

на сайті www.stokmarket.gov.ua 

Дата подання до Комісії 

останнього річного звіту 
17.05.2010 р. 

Дата проведення 

останніх зборів 

акціонерів 

14.04.2010 р. 

Розмір статутного 

капіталу  

775,0 тис. грн.  

сплачений в повному обсязі 

Платник якого податку На загальній системі оподаткування 
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 Основні відомості  про умови договору на проведення аудиту 

Дата та номер договору на проведення 

аудиту 

 № 3 від 22.02.2011 р. 

Дата початку та дата закінчення аудиту 23.02.11 р. – 15.03.11 р. 

Масштаб проведення аудиту За 2010 р. Вибірково 

Підстава для проведення аудиту Рішення ДКЦПФР № 1528 від 19.12.2006 року  

    

Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi ВАТ «Новоград-Волинський 

хлібозавод», склад та елементи якої передбаченi П(С)БО1, що включають Баланс станом на 

31.12.2010 р., Звiт про фiнансовi результати, Звiт про рух грошових коштiв, Звiт про власний 

капiтал, Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за рiк, що минув на зазначену дату, опис 

важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки. Управлiнський персонал 

(керiвництво суб'єкта господарювання) несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне 

представлення фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог нацiональних Положень (стандартiв) 

бухгалтерського облiку (далi - П(С)БО), в основу яких покладена європейська (континентальна) 

модель бухгалтерського облiку. 

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне 

представлення цієї фінансової звітності, що підготовлено у відповідності до Національних 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших законодавчих вимог. 

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 відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які 

відповідають обставинам. Відповідальність за цю звітність та за фінансово-господарську 

діяльність, організацію,  методологію обліку, несуть: голова правління  та  головний 

бухгалтер.  

У  звітному  періоді  працювали: 
- голова  правління:      Портянко Сергій Федорович - весь звітний період, що перевірявся        

- головний  бухгалтер:  Смажук Володимир Кузьмович - весь звітний період, що 

перевірявся 

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цієї фінансової звітності на основі 

результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до 

Міжнародних стандартів аудиту, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700 «Висновок 

незалежного аудитора щодо повного пакету фінансових звітів загального призначення», 701 

«Модифікація висновку незалежного аудитора», 720 «Інша інформація в документах, що містять 

перевірені фінансові звіти», а також враховувалися «Вимоги до аудиторських висновків, які 

подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації 

учасниками фондового ринку» та інші норми, які стосуються аудиторської практики. Ці стандарти 

й положення вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання 

аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить 

суттєвих викривлень 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських 

доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження 

аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів 

внаслідок шахрайства і помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи 

внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових 

звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою 

висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит 

включає також і оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових 

оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів. 

Вiдповiдно до МСКЯ 1 та Положення з нацiональної практики контролю якостi 

аудиторських послуг 1 на Аудиторськiй фiрмi затверджена та дiє система контролю якостi на усiх 

стадiях здiйснення аудиту фiнансової звiтностi з призначенням вiдповiдального за дотримання 

контролю якостi. Обсяг аудиторської перевiрки вiдповiдно до вимог Положення включає в себе 

розкриття iнформацiї щодо видiв активiв, зобов'язань, власного капiталу, тощо у вiдповiдностi з 

чинним законодавством та П(С)БО i характеризується наступними даними. На основi проведених 

аудиторами тестiв можна зазначити, що бухгалтерський та податковий облiк, в цiлому, ведеться 
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товариством вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову 

звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. № 996-XIV (далi - Закон № 996), затверджених П(С)БО та 

iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.  

 
Обсяг перевірки 

Аудит фінансової звітності здійснювався у відповідності з діючими міжнародними  

стандартами аудиту, які прийняті Аудиторською палатою України (рішення АПУ «Про 

застосування Міжнародних стандартів аудиту видання 2006 року» № 168/7 від 30.11.2006 

р.) в якості Національних стандартів аудиту та підлягають обов’язковому застосуванню 

суб’єктами аудиторської діяльності до фінансової звітності, зокрема Міжнародних 

стандартів аудиту № 700, 701,720 . 

Перевірка  спланована і проведена  з метою збирання достатньої інформації про те, 

що звіти Товариства, яке перевіряється, не містять суттєвих помилок, і дозволяють 

скласти за ними висновок про реальне фінансове становище Підприємства. 
Застосовуючи тестування Аудитором перевірено інформацію, що підтверджує цифровий 

матеріал, на якому ґрунтується звітність, а також зроблено оцінку відповідності застосованих 

принципів обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в 

Україні, що діяли протягом періоду перевірки. 

Під час перевірки досліджено бухгалтерські принципи оцінки матеріальних статей 

балансу, використані керівництвом Товариства: оцінка основних засобів, запасів, тощо.  

Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану 

підставу для висловлення нашої думки. 

Користувачем наведених у висновку відомостей можуть бути : 
- Ревізійна комісія Товариства; 

- Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України; 

- Акціонери Товариства; 

- Інші користувачі за визначенням Товариства 

 

Аудиторською перевіркою встановлене слідуюче 
1. Стан бухгалтерського обліку та звітності 
У відповідності зі ст.8 Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність” 

від 16.07.99 року №996-ХІV ведення бухгалтерського обліку на підприємстві забезпечується 

бухгалтерською службою, очолюваною головним бухгалтером. Бухгалтерський облік в Товаристві 

ведеться за журнально-ордерною формою рахівництва. Є журнали –ордери за кожний місяць та 

заповнена за рік Головна книга. Обробка даних ведеться на паперових та електронних носіях, 

ручним обліком та за допомогою програмного забезпечення «1С: Бухгалтерія» для обробки 

інформації на окремих ділянках обліку. 

Бухгалтерський облік ведеться в відповідності з вимогами вищевказаного Закону та 

Положення “Про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні” та інших нормативних 

документів з питань бухгалтерського обліку. Товариством на протязі 2010 р. забезпечено 

незмінність облікової політики для чого його керівником було видано наказ № 9 від 05.01.2010 р. З 

моменту введення в дію Наказу зміни до облікової політики Товариства не вносились. Облік 

доходів та витрат проводився відповідно до законодавства України, що діяло на протязі 2010 р. 

Організація та методологія бухгалтерського обліку ВАТ «Новоград-Волинський 

хлібозавод» відповідає вимогам Закону України « Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 

в Україні» (№996-XІV від 16.07.1999 року), Положень(стандартів) бухгалтерського обліку в 

Україні (П(С) БО). Фінансова та статистична звітність за 2010 рік складалась своєчасно. 

Показники всіх форм фінансової звітності узгоджені і відповідають даним обліку. 

Товариством не застосовується П(С) БО 22 «Вплив інфляції» П(С) БО 23 «Розкриття інформації 

щодо пов’язаних осіб»  

Усі статті балансу достовірно оцінені і дають правдиве і неупереджене уявлення про стан 

підприємства. 

Фінансова звітність складена за дійсними обліковими даними і з врахуванням змін, та 

відображає фактичний фінансовий стан на 1 січня 2011 року по результатах операцій за період з 01 

січня по 31 грудня 2010 року. 
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 2. Розкриття інформації за видами активів 

 2.1 Облік основних засобів, нематеріальних активів та їх зносу (амортизації) 

Облік основних засобів в Товаристві ведеться з застосуванням типових форм 

первинної облікової документації, та адаптованих для потреб Товариства і відповідає 

вимогам чинного законодавства. 
Основні засоби відображаються в обліку по фактичних затратах  на їх придбання, 

доставку, монтаж чи установку. 

Аналітичний та фінансовий облік основних засобів здійснювався відповідно до Положення 

(стандарту) бухгалтерського обліку № 7 “Основні засоби” затвердженого Наказом Мінфіну 

України від 27.04.2000 р. № 92. Податковий облік – згідно Закону України “Про оподаткування 

прибутку підприємств” від 27.05.1997 № 283/97-ВР.  

Стан зносу виробничих фондів в Товаристві характеризується наступними показниками: 

тис. грн. 

№  

з /п 
Групи основних засобів 

Залишок на 31.12.2010 р. 

% зносу Первісна (переоцінена) 

вартість 

Знос 

1 Будинки, споруди та перед. пристрої 4107,0 1145,0 27,9 

2 Машини та обладнання 3897,0 2265,0 58,1 

3 Транспортні засоби 1249,0 802,0 64,2 

4  Прилади, інвентар (меблі) 179,0 149,0 83,2 

5 Інші основні засоби 4,0 2,0 50 

Всього 9436,0 4363,0 46,2 

6 Малоцінні необоротні мат. активи 166,0 166,0 100 

7 Земельні ділянки 65,0 - - 

Разом 9667,0 4529,0 46,9 

 

Аналітичний облік основних засобів відповідає встановленим вимогам, на  підприємстві 

ведуться інвентарні картки об’єктів основних засобів, оборотно-сальдові відомості руху основних 

засобів, відомість обліку нарахування сум амортизації кожного об’єкту, журнал ордер № 13. Дані 

синтетичного обліку по рахунках 103,104,105,106,109 та 131 в Головній книзі, відповідають даним 

аналітичного обліку. Переоцінка основних засобів протягом 2010 р. не проводилась. Витрати на 

ремонт та поліпшення об’єктів основних фондів у сумі 556,8 грн. відображені як витрати періоду. 

Протягом 2010 року Товариство в бухгалтерському та податковому обліку 

використовувало податковий метод нарахування амортизації основних засобів. Методика 

розрахунку суми зносу відповідає вимогам П(с) БО 7 “Основні засоби” та ст.8 Закону України 

«Про оподаткування прибутку підприємств» від 28 грудня 1994 р. №334/94-ВР з наступними 

змінами і доповненнями, а також обраній обліковій політиці. 

Вибірковою перевіркою правильності оприбуткування основних засобів, їх 

ліквідації чи іншого вибуття, нарахування  амортизаційних відрахувань, обліку витрат на 

їх ремонт та інші поліпшення, відхилень від встановленого порядку не виявлено. 

Інвентаризація основних засобів в Товаристві проведена станом на 01.11.2010 р. 

відповідно до наказу від  29.10.2010 р.  № 146.  
Перевіркою відомостей викладених у наявних у Товариства матеріалів, що складені в ході 

інвентаризації, розбіжностей з вимогами Інструкції по інвентаризації основних засобів, 

нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та 

розрахунків (затверджена Наказ Міністерства фінансів України від 11.08.1994 року N 69, 

зареєстрована в МЮ України 26.08.1994 р. за № 202/412) не встановлено. 

На балансі Товариства станом на 31.12.2010 р. перебувають малоцінні необоротні 

матеріальні активи, що враховуються на балансовому рахунку 112 на суму 166,0 тис.грн., 

накопичена амортизація за такими активами складає 100 % на суму – 166,0 тис.грн. 

Визначення цих активів відповідає критеріям П(С)БО 7, строк корисного використання 

більше 1 року. 

 
2.2 Облік запасів 

Аудит підтверджує, що на  ВАТ “Новоград-Волинський хлібозавод” облік наявних запасів  

здійснювався за їх видами відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 
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"Запаси" затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 р. N 246 з 

змінами і доповненнями та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку 

активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої 

наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р.  N 291 (20 – “Виробничі запаси”, 

22 – “Малоцінні та швидкозношувані предмети”).     

Структура залишків запасів характеризується слідуючими показниками: 

(тис. грн.) 

№ 

п/п 
Види активів 

        На 

01.01.2010 р. 

          На 

31.12.2010 р. 
Приріст + (убуток -) 

1 Виробничі запаси  774,0 958,0 184,0 

2 Незавершене виробництво - -  

3 Готова продукція 13,0 13,0 - 

 Разом 787,0 971,0 184,0 

 

Дооцінка запасів протягом 2010 р. в Товаристві не проводилась. 

Списання запасів при формуванні собівартості реалізованої готової продукції, відпуску  у 

виробництво та при використанні на власні потреби, провадиться за методом середньозваженої 

собівартості.  

Вибірковою перевіркою правильності відображення в обліку надходження та вибуття  

сировини, готової продукції, матеріалів, палива, запасних частин, запасів у незавершеному 

виробництві, тощо -  розбіжностей не встановлено.  

 

2.3 Стан дебіторської заборгованості за розрахунками  

Дебіторська заборгованість за реалізовані товари, роботи, послуги обліковується на рах. 36 

– “Розрахунки з покупцями та замовниками”, рах. 37 – “Розрахунки з іншими дебіторами” з 

використанням принципу обережності за чистою вартістю реалізації. Станом на 31.12.2010 року 

дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги) становить 975,0 тис. грн. і відповідає 

даним фінансової звітності.  Заборгованість дебіторів відшкодовується на протязі 11-12 днів, тому 

резерв сумнівних боргів у 2010 році не нараховувався . 

До складу іншої дебіторської заборгованості відноситься заборгованість: 

- інша поточна заборгованість - 120,0 тис. грн. в тому числі безпроцентна позика 

працівникам підприємства – 78,0 тис.грн. До складу інших оборотних активів Підприємством 

включені розрахунки за податковими зобов’язаннями в сумі 13,0 тис. грн. (податкові зобов’язання 

з ПДВ нараховані на наявну попередню оплату).  Заборгованість наявна та адекватна визначенню 

дебіторської заборгованості за П(С)БО 10, відображена в фінансовій звітності повністю.  

Витрати майбутніх періодів в сумі 13,0 тис. грн. включають витрати на підписку 

періодичних видань та витрати по обов’язковому страхуванню, що визнаються витратами шляхом 

систематичного розподілу їх вартості між відповідними звітними періодами відповідно до П(С)БО 

16. 

 

2.4 Облік грошових коштів. 

Облік касових операцій в Товаристві ведеться відповідно до Порядку ведення 

касових операцій у національній валюті в Україні затвердженого Постановами  НБУ  № 

637 від 15.12.2004 р. 
Облік розрахунків з підзвітними особами здійснюється відповідно до вимог нормативних 

документів з використанням рахунку 372 – “Розрахунки з підзвітними особами”. 

Вибірковою перевіркою дотримання Товариством нормативних вимог з ведення касових 

операцій та веденні обліку на поточних рахунках в банках порушень не встановлено. 

Облік коштів Товариством ведеться з використанням рахунків 3 класу – “Кошти, 

розрахунки та інші активи”: 30 – “Каса”, 31 – “Рахунки в банках”, 33 – “Інші кошти”. 

Визначення, оцінка грошових коштів у фінансовій звітності відповідає даним аналітичного 

та синтетичного обліку. Грошові потоки поділяються на грошові надходження та видатки від  

здійснення операційної – 1181 тис. грн.,  інвестиційної (758) тис. грн. та фінансової – (337)  тис. 

грн. діяльності. Загалом збільшення залишків грошових коштів відбулося на суму 86 тис.грн. 

Інформація про грошові потоки відображена у звіті про рух грошових коштів згідно вимог П(С)БО 

4. 
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3. Розкриття інформації про зобов’язання . 

 

Визнання, облік та оцінка зобов’язань, порядок розкриття інформації про них у фінансовій 

звітності визначається згідно П(С)БО 11 “Зобов’язання”. В обліку Товариства виділені: 

- довгострокові зобов’язання.  

Наглядовою радою Товариства 27.07.2007 року було прийнято рішення про 

одержання кредиту для поповнення обігових коштів і розвиток бізнесу на загальну суму 

2 000 тис. грн. на строк до 09.08.2012 році .  

Залишок непогашеної заборгованості станом на 31.12.2010 р. по вищевказаних 

кредитах становить 1000,0 тис. грн.   Відсотки, що належали до сплати, за цими 

кредитними договорами у 2010 році склали 176,0 тис.грн.   Відсотки нараховуються і 

визнаються витратами у момент їх перерахування в установи банку. 
-  поточні зобов’язання  

        - кредиторська  заборгованість за товари, роботи, послуги  становить -  358 тис. грн. 

        - поточна заборгованість за розрахунками : 

а) за одержаними авансами                                                          -   76  тис. грн.; 

б) з бюджетом                                                                           - 306  тис. грн.; 

в) зі страхування                                                                       - 115 тис. грн.; 

г) з оплати праці                                                                       -  279 тис. грн.; 

д) з учасниками                                                                          -  26 тис. грн. 

ж) інші поточні зобов’язання                                                   -  52 тис. грн.     

Зобов’язання в фінансовій звітності відображені за сумою погашення. Кредиторська 

заборгованість, за якою минув строк позовної давності відсутня. 

Оплата праці в Товаристві здійснюється відповідно до штатного розпису та з 

використанням погодинних і відрядних розцінок. Вибірковою перевіркою правильності 

нарахування заробітної плати, нарахувань сум внесків  на загальнообов’язкове державне 

страхування та утримання податку з доходів фізичних осіб  порушень не виявлено. 

 

4. Розкриття інформації про власний капітал 

 

4.1. Облік доходів від реалізації товарів та готової продукції, фінансових результатів  

 

Облік доходів від реалізації товарів, робіт та послуг Товариством ведеться у відповідності 

до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій затвердженої наказом 

Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р.  N 291 на рахунках класу 7 – “Доходи і 

результати діяльності”: 701- “Дохід від реалізації готової продукції”, 702 – “Дохід від реалізації 

товарів”, 704 – “Вирахування з доходу”. 

Аналітичний облік доходів від реалізації ведеться за видами товарів, робіт, послуг. 

На рахунку 71 – “Інший операційний доход” ведеться облік доходів від реалізації інших 

оборотних активів, дохід від операційної оренди, доходи від списання кредиторської 

заборгованості, інші доходи від операційної діяльності. На рахунку 73 – “Інші фінансові доходи” 

ведеться облік доходів від реалізації необоротних активів, інших доходів від звичайної діяльності. 

На рахунку 79 – “Фінансові результати” ведеться облік фінансових результатів діяльності 

Товариства від звичайної діяльності та надзвичайних подій. За кредитом рахунку відображаються 

суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, за дебетом  - суми в порядку закриття рахунків 

обліку витрат, а також належна сума нарахованого податку на прибуток. Сальдо рахунку при його 

закритті списується на рахунок 44 – “Нерозподілені прибутки”(непокриті збитки). 

За результатами роботи в 2010 р. Товариство одержало  прибуток в розмірі 1259 тис. грн. , 

нарахувало відповідно до норм податкового законодавства податок на прибуток в сумі  565 тис. 

грн. 

Облік доходів від реалізації товарів та інших оборотних активів визнається в разі наявності 

умов, що покупцеві передані ризики й вигоди, пов’язані з правом власності на товар та інший 

актив, що сума доходу може бути достовірно визначена, а також що є впевненість, що в результаті 

операції відбудеться збільшення економічних вигод Товариства, а витрати пов’язані з такими 

операціями, можуть бути достовірно визначені. 
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 Основні показники господарської діяльності Товариства за 2010 р. 

№ з/п Показники Сума,тис. грн. 

1 Виручка від реалізації продукції (робіт,послуг) 33088 

2 ПДВ 5515 

3 Інші вирахування з доходу 176 

4 Собівартість реалізованої продукції 18222 

5 Фінансовий результат від реалізації 9175 

6 Інші операційні доходи 184 

7 Витрати періоду 7989 

8 Фінансовий результат від операційної діяльності 1370 

9 Інші фінансові доходи 65 

10 Фінансові витрати 176 

11 
Фінансовий результат від звичайної діяльності до 

оподаткування 
1259 

12 Податок на прибуток від звичайної діяльності 565 

13 Чистий прибуток (збиток) 694 

  

Товариством розкрита інформація щодо прибутковості окремих господарських сегментів, а 

саме господарського: виробництво, торгівельна діяльність та інші види господарювання. Згідно 

даних форми №6 «Додаток до приміток річної звітності «Інформація за сегментами» за 2010 рік    

дохід від реалізації продукції власного виробництва (хлібобулочних та кондитерських виробів) 

склав 27397 тис. грн.  

Фінансовий результат діяльності ВАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» реальний і 

точно відображений у фінансовій звітності за 2010 рік. 

 

4.2 Облік витрат виробництва 

Облік витрат Товариством здійснюється відповідно до Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 16 "Витрати" затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 

грудня 1999 р. N 318. Перевіркою встановлено, що облік ведеться з використанням рахунків  9 

класу і відповідає встановленому порядку. Прямі виробничі витрати відображаються через 

рахунки 9 класу безпосередньо на рахунку 23 – “Виробництво”.  

Основною діяльністю у 2010 році ВАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» є виробництво 

хлібобулочних , кондитерських виробів та їх збут. Тому витрати Товариства поділяються на : 

- собівартість реалізованої готової продукції     - 18222 тис.грн.,  у тому числі.   

Загально виробничі витрати розподіляються за видами продукції пропорційно витратам на 

заробітну плату персоналу цехів (дільниць) і відповідає вимогам відповідного нормативу 

(стандарту); 

- адміністративні витрати                                                               1918 тис.грн.; 

- витрати на збут                                                                             5008 тис.грн.; 

- інші операційні витрати                                                                1063 тис.грн. 

Виробнича собівартість продукції формується по елементно із матеріальних витрат,витрат 

на оплату праці, відрахувань на соціальні заходи, амортизації, інших операційних витрат, 

визначення і оцінка яких відповідає критеріям п(С)БО 16 «Витрати».  

При здійсненні Товариством господарської діяльності у 2010 році були нараховані і 

сплачені відсотки за користування кредитами банку в сумі 176 тис.грн. Всього витрати за 2010 рік 

складають 26387 тис.грн.  

 

4.3 Власний капітал 

Розмір власного капіталу ВАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» згідно синтетичного 

обліку станом на 31.12.2010 року складає 5510 тис. грн., в тому числі : 

4.3.1 Статутний капітал – 775 тис.грн., який поділено на 3099832 простих іменних акцій 

номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Товариство має право змінювати    (збільшувати або 

зменшувати) розмір Статутного капіталу. 

Дані про емісію цінних паперів 
1. Рішення що до додаткової емісії акцій не приймалось  

2. Тип та категорія цінних паперів, що випускаються – прості іменні акції. 

3. Форма випуску – бездокументарна. 

4. Випуск акцій на пред’явника не здійснювався. 
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5. Випуск привілейованих акцій не здійснювався. 

6. Продаж акцій у 2010 році не здійснювався. 

7. Місце підписки на акції – місце знаходження емітента. 

8. Виплата дивідендів по акціях ВАТ здійснюється за рішенням загальних зборів 

акціонерів. Дата початку виплати дивідендів встановлюється загальними зборами. 

9. Облік цінних паперів, власників акцій здійснює ВАТ «Національний депозитарій 

України» договір № Е-559 від 24.06.2010 р. Ліцензія АВ №189650 від 19.09.2006 р. № 823 код 

ЄДРПОУ 30370711 ( 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка.3 . 

Записи про зміни прав власності достовірні, проводяться своєчасно.  

10. Товариством на протязі 2010 року викуп акцій за рахунок власного прибутку не 

проводився. 

11. Відомостей про обмеження щодо прав володіння цінними паперами немає. 

12. Справи про банкрутство не порушувалось. 

 

 

№ 

п/п 

 

Власники акцій 

 

К-ть 

осіб 

 

Кількість 

акцій, шт. 

Вартість 

акцій за 

номіналом, 

(грн. коп..) 

В % до 

Загального 

розм.. 

статутного 

фонду 

1 2 3 4 5 6 

1 Фізичні особи 2099 2681555 670388,75 86,50 

1.1 
з них, що мають більше 10% від 

статутного капіталу 
1 1857718 464429,50 59,9 

2 Юридичні особи 8 418035 104508,75 13,49 

2.1 
З них, що мають більше 10% від 

статутного фонду 
1 387480 96870 12,5 

3 
Номінальні утримувачі-

депозитарії 

 

1 

 

242 

 

60,50 

 

0,01 

4 Всього 2108 3099832 774958 100 

 

Чистий прибуток за результатами діяльності у 2010 році, який належить власникам 

простих іменних акцій становить 694 тис. грн. Середньорічна кількість акцій, що перебувала в 

обігу в 2010 р. дорівнює 3099832 шт., а скоригований чистий прибуток на одну просту акцію – 

0,22 грн. Товариство не планує додаткового випуску акцій, тому скоригована середньорічна 

кількість простих акцій складатиме 3099832 штук. 

За підсумками календарного  2009 року ВАТ “Новоград-Волинський хлібозавод” згідно 

рішення загальних зборів акціонерів від  14.04.2010 року протокол  № 14 було нараховано 

дивіденди в сумі 330,6 тис.грн.  пропорційно внеску до статутного фонду товариства кожного з 

учасників Строк і порядок розподілу прибутку та виплати  дивідендів регулюються ст. 37 Закону 

№ 1576-XII що передбачено статутом  товариства. . 

4.3.2 Інший додатковий капітал (дооцінка активів та інший додатковий капітал) 564 

тис.грн.  

4.3.3 Резервний капітал                                        227 тис.грн.; 

Сума резервного капіталу  в порівнянні з 2009 роком збільшиласть на 56 тис.грн  за 

рахунок відрахувань від суми чистого прибутку. 

4.3.4 Нерозподілений прибуток збільшено у 2010 році на величину чистого 

прибутку 694 тис.грн., зменшеного на суму нарахованих дивідендів в сумі 329 тис.грн. та 

на суму відрахувань до резервного капіталу 56 тис. грн., та становить - 3944 тис. грн. (Звіт 

про власний капітал Ф.№4). 

 
5. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства 
Розрахунок вартості чистих активів ВАТ «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». 
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Під вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка 

визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його 

зобов’язань ,прийнятих до розрахунку. 

 Відповідно до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів 

акціонерних товариств, за даними бухгалтерської звітності (Балансу (ф. №1), було визначено 

вартість  чистих активів підприємства , яка на 31.12.2010 року  складає 5510 тис. грн., і перевищує 

розмір статутного капіталу в сім разів. Така норма відповідає вимогам ст. 155 Цивільного кодексу 

України. 

 

6. Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом 2010 року та можуть 

вплинути на фінансово-господарський стан товариства (ст..41 Закону України «Про цінні 

папери та фондовий ринок») 

За період з 01.01.2010 по 31.12.2010 року дій, що можуть вплинути на фінансово 

господарський стан емітента та могли призвести до значної зміни вартості його цінних паперів не 

відбулося. 

- філій, представництв товариство  в 2010 році не утворювало; 

- справи про банкрутство не порушувались; 

- змін у складі посадових осіб емітента не проводилось. 

 

7. Заключна частина аудиторського висновку 

Активи та  зобов’язання підприємства підтверджені  даними  оборотно-сальдового балансу 

(відомості), Головної книги, даними синтетичних регістрів обліку, аналітичними даними. 

Проведена  інвентаризація  відображає реальний склад майна та зобов’язань  підприємства  

на дату проведення інвентаризації. В обліку заведені  всі  необхідні  для господарської діяльності 

рахунки бухгалтерського обліку за встановленим Планом рахунків, рахунки класу 8 не  

використовуються., аналітичний  і  синтетичний   облік між  собою  тотожні.    

Бухгалтерська та статистична звітність складаються своєчасно. Дані окремих форм 

звітності ВАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» узгоджені між собою. 

Фінансова звітність Товариства ґрунтується на достовірних облікових даних, які не містять 

протиріч. Інформація, що розкривається в фінансовій звітності є зіставною, тобто фінансова 

інформація розкривається за звітний 2010 рік та період аналогічний періоду попереднього 2009 

року. При складанні фінансової звітності були дотримані принципи послідовності та 

неперервності діяльності. Фінансова звітність підписана уповноваженими особами.     

Ніяких подій, що вказують на порушення діючого законодавства, що регулює принципи 

бухгалтерського обліку та складання бухгалтерської звітності в Україні, а також в статутних 

документах підприємства, не виявлено. 

За період з 01.01.2011 р. по дату аудиту не відбулося подій, які істотно б вплинули на 

фінансову звітність підприємства. 

На нашу думку,  річна фінансова звітність Товариства за 2010 рік, яка включає баланс 

станом на кінець дня 31 грудня 2010 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових 

коштів та звіт про власний капітал за рік, що закінчився зазначеною датою, опис важливих 

аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки, представляє достовірно в усіх 

суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на кінець дня 31.12.2010 р. та його 

фінансові результати на зазначену дату у відповідності до вимог Національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку.  

 

Директор аудиторської фірми 

«ІНТЕЛЕКТ»        Дмитренко Ольга Григоріївна  

(сертифікат на право здійснення аудиту № 004411)  

ПАФ «ІНТЕЛЕКТ» здійснює діяльність на підставі Свідоцтва про включення до реєстру 

аудиторських фірм та аудиторів України № 2468, яке  чинне  до  30.11.2015 р.  

 

Аудитор      Мархай Тетяна Анатоліївна 

Сертифікат №004587 (рішення АПУ № 100  від 30 .03.2001 рчинне до 30 березня 2015 року 

 

вул. Київська,79 місто Житомир, Україна 
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Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає 

емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання 

послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; 

основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, 

захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали 

збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових 

технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в 

галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку 

емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що 

займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання 

Товариство виробляє 146 найменувань продукцiї, в тому числi: 35 хлiбобулочних, 

39 здобно-булочних, 80 кондитерських найменувань. За звiтнiй рiк освоєно 37 нових видiв 

продукцiї.  

Зросли обсяги виробництва упакованої та нарiзаної продукцiї на 480,7 тони, або на 

58,5%. 

Обсяги реалiзацiї за звiтний перiод зросли на 27,7%. 

Вiдбулись структурнi змiни в реалiзацiї хлiбобулочних виробiв в розрiзi регiонiв. За 

2010 рiк в порiвняннi з минулим роком знижено обсяги реалiзацiї по мiсту на 5,5%, по 

Новоград-Волинському району - на 1,0%, Баранiвському  району - на 1,2%, 

Ємiльчинському району - на 0,6%, Корецькому - на 0,6%,  проте зросли обсяги реалiзацiї 

по Житомирському регiону - на 8,5%, Коростенському - на 0,1% та Червоноармiйському 

району - на 0,3%.  

В структурi собiвартостi борошно складає 35,8%. Основними постачальниками 

борошна являються: ДАК "Хлiб України",  ТОВ "Житниця", ДП Радививiльське КХП,  

ТОВ "Бердичiвзернопродукт", Аграрний фонд, ТОВ "Подiлля елеватор", ТОВ "Магура-

плюс". 

Витрати на виробництво 1 тони продукцiї за звiтний перiод зросли на 1,0%, 

зростання вiдбулось по всiх статтях витрат, крiм палива. 

Вартiсть борошна зросла: пшеничного в/г - на 19,4%, пшеничного 1/г - на 26,7%, 

житнього - на 38,8%. Вартiсть iншої сировини зросла: олiї - на 41,9%, цукру - на 27,3%, 

масла селянського - на 32,5%. 

Зростання iнших складових витрат вiдбулось за рахунок зростання цiн та тарифiв 

на природний газ на 13,7%, газ-метан на 20,0%. Зросли витрати на заробiтну плату з 

нарахуваннями по товариству на 23,0%, по Українi - на 23,91%. 

Допомiжна сировина (дрiжджi, масло рослинне, яйце) закуповувалось через ТОВ 

"Бакалiя-Дрiжджi-Сервiс", iнша сировина - у приватних пiдприємцiв, з якими укладались 

договора. 

Середня цiна 1т хлiбобулочних виробiв за 2010 рiк становить 3363 грн. Темп росту 

становить 9,2% до попереднього року. Таке зростання вiдбулось за рахунок 

асортиментних коливань.  

Враховуючи вище викладене рiвень рентабельностi вiд виробництва продукцiї за 

звiтний рiк становить 9,5%. 

Пiдприємство послуг стороннiм органiзацiям не надає, вiд сезоних змiн не 

залежить. 

 

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять 

років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані 

з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови 

придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування 

В 2006 роцi товариство придбало:  

- за власнi кошти:  
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     - заварочна машина Х-ЗЗМ-300 - 24661 грн.;  

     - тiстомiсильна машина Г4-МТМ-330-01 - 83300 грн.;  

- за кредитнi та власнi кошти:  

     - паровий котел SR-800 кредитнi кошти 47500 грн., власнi 116756 грн.;  

     - капiтальний ремонт даху хлiбобулочного цеху кредитнi кошти 452330 грн., 

власнi - 180283 грн.;  

В 2006 роцi списано: дозатор для води, машина шлiфувальна, комплект 

зварювального обладнання, будiвля столярної майстернi, шафа холодильна ШХ-08, 

машина тiстомiсильна А2-КТБ-1.  

 

В 2007 роцi придбано:  

- за власнi кошти:  

     - тiстомiсильна машина Г4-МТМ-330-01 - 104407 грн.;  

     - тележка SWO 19 на 18 рiвнiв - 23653 грн.  

- за рахунок кредиту:  

     - автомобiль ГАЗ-3302-414 - 75000 грн.;  

- за кредитнi та власнi кишти:  

     - будiвлi магазину "Паляниця" кредитнi кошти 122293 грн., власнi - 303485 грн.;  

     - капiтальний ремонт даху хлiбобулочного цеху кредитнi кошти 48630 грн., 

власнi - 201518 грн.;  

     - пiч MIWE Roll-in 1/0608-TL кредитнi кошти 173167 грн., власнi кошти - 24502 

грн.;  

За 2007р. списано: автомобiль ГАЗ-5327, пальник газовий БГ-Г-0,5, пiч 

хлiбопекарська "Бокс-600", машина тiстомiсильна А2-КТ-2Б, котел паровий Е 1/9, 

посадчик тiстозаготовок, округлювач тiстозаготовок.  

 

За 2008 рiк товариство ппридбало:  

- за власнi кошти: 

     - автомобiль ГАЗ-3302-414Х-96+Г;  

     - вагонетка на 18 рiвнiв; 

     - дiльник тiста SD-180; 

     - електрошафа сушильна СНО-4.6.5; 

     - кабiна ГАЗ-3307; 

     - кабiнка для душа; 

     - компресор РМ-3126.03; 

     - паровий кател SR-500; 

     - промiжний бункер для тiста; 

     - фургон хлiбний; 

     - хiмводопiдготовка Дуплекс автомат.; 

     - холодильна установка С-150; 

     - проведено капiтальнйий ремонтдаху х/б цеху та примiщення котельнi.   

     - пiч "MIWE" 1/0608-TL. 

- за рахунок кредиту 

     -хлiборiзка.  

За 2008 рiк списано: автомобiль ГАЗ-5228, установку газобалонну, насос АН 2/16, 

котел паровий Е 1,0-09Г-3, шнек живлення, вiтрину холодильну, насос Г2 ОПБ 

 

На технiчне переобладнання в 2009 рiк витрачено 823,8 тис. грн., введено в 

експлуатацiю технiчних заходiв на суму 1142,7 тис.грн.  

Виконано наступнi заходи: 

- замiнено люльки в шафi попереднього розстоювання на лiнiї №4; 

- проведено капiтальний ремонт дiлителя №4; 

- встановлено дозатор водозмiшуючий "ДВЗ-1"; 
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- завершено роботи по встановленню та введенню в експлуатацiю парового котла 

SR-500; 

- проведено реконструкцiю вузла облiку газу; 

- замiнено станцiю хiмводопiдготовки "Дуплекс"; 

- придбано упаковочну машину "Galaxy"; 

- придбано морозилку "Liebherr G-2713" для виробництва круасанiв; 

- придбано новий автомобiль ГАЗ-3302-414Х-96; 

- завершено капiтальний ремонт даху хлiбобулочного цеху;  

- завершено капiтальний ремонт примiщення котельнi. 

Внаслiдок виконання технiчних заходiв по економiї ТЕР та зростання обсягiв 

виробництва в 2009 роцi одержано економiю природного газу на 1 тону продукцiї в 

порiвняннi з 2008 р. 14,8 куб. м., на весь випуск економiя палива становить 96318 куб. м. 

на суму 252276 грн. 

 

На технiчне переобладнання в 2010 роцi витрачено 757,6 тис. грн., а саме: 

- придбано 3 автомобiлi "Газель" на 120 лоткiв; 

- замiнено насос НШ-10 пiд заварочною площадкою; 

- замiнено ламiнатор в кондитерському цеху; 

- замiнено мережевi насоси; 

- замiнено бойлер; 

- замiнено оргтехнiку; 

- зроблено реконструкцiю примiщення приймання їжi в екпедицiї хлiбобулочного 

цеху. 

- придбано машину iнтенсивного тiстоприготування "Прима-160" 

- списано: водонагрiвач швидкiсний, болгарка "Метабо VVX-19", ламiнатор в 

кондитерському цеху. 

Внаслiдок виконання технiчних заходiв по економiї ТЕР та значного зростання 

обсягiв виробництва в 2010 роцi,  одержано економiю природного газу на 1 тону продукцiї 

в порiвняннi з 2009 р. 7,8 м3,  на весь випуск  економiя палива становить  59288 м3 на 

суму 164931 грн. 

За 2010 р. одержано економiю електроенергiї на 1 тону продукцiї 4,7 квт/год, на 

весь випуск 35725  кВт/год  на суму  27,9 тис. грн.  В цiлому економiя ТЕР за 2010 рiк 

склала 192,8 тис.грн. 

 

На 2011 рiк планується виконати заходи по технiчному розвику виробництва на 

суму 591 тис. грн., а саме: 

- Замiна тiстомiсильної машини в кондитерському цеху на "Прима 160Р"; 

- Встановлення дiжоперекидача в кондитерський цех А2-ХДЕ; 

- Придбання аргонового зварювального апарату; 

- Замiна ланцюгiв в печi №2 та розстоювальнiй шафi №2; 

- Замiна оргтехнiки; 

- Перенесення електрошафи мукосiйки; 

- Встановлення дозатора води ДВС-10 в хлiбобулочному цеху; 

- Придбання ваги в лабораторiю i кондитерський цех; 

- Ремонт платформи ваги автомобiльної; 

- Встановлення дозатора борошна i шнека подачi в кондитерському цеху; 

- Замiна заварочної машини ХЗМ - 300; 

По економiї ТЕР планується  

 - Встановлення додаткових конденсаторiв на електродвигуни 1 i 2 лiнiй; 

По будiвельним роботам: 

- Ремонт стелi пiчного вiддiлення х/б цеху; 

- Будiвництво примiщення начальника виробництва хлiбобулочного цеху; 

- Будiвництво холодильникiв на складi; 
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- Встановлення протипожежних дверей в борошнопросiювальнiй. 

 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-

які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь 

використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних 

засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на 

використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального 

будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини 

таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, 

прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих 

потужностей після її завершення 

Основнi засоби товариства облiковуються на балансi за фактичною юридичною 

адресою товариства вул. Радянська, 10., м. Новоград-Волинський. Транспортна дiльниця 

знаходиться за адресою вул.Герцена, 46, м. Новоград-Волинський.  

Добова виробнича потужнiсть хлiбобулочного цеху - 47,6 т, булочно-

кондитерського - 845 кг. Коефiцiєнт завантаження 42,3% i 83,9% вiдповiдно.  

Виробничi викиди в атмостферу знаходяться в межах допустимих затверджених 

норм. Однак з проведенням робiт по економiї газу, викиди зменшились на 10%. 

Товариство протягом останнiх 5 рокiв постiйно оновлює основнi засоби за рахунок 

як власних коштiв так i залучених банкiвських кредитiв. 

 

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь 

залежності від законодавчих або економічних обмежень 

1. Регулювання обласною держадмiнiстрацiєю цiн на основнi види хлiба шляхом 

обмеження рiвня рентабельностi має значний негативний вплив на фiнансовий стан 

товариства.  

2. Вiдсутнiсть державної пiдтримки:  

- сiльськогосподарських виробникiв, негативно впливає на цiнову полiтику;  

- машинобудiвникiв харчової та переробної промисловостi, несприяє плiднiй працi 

в розробцi нового технологiчного обладнання, а iноземне - дороге.  

3. Потребує удосконалення правової бази податкового законодавства.  

4. Створення широкої мережi приватних пiдприємств роздрiбної торгiвлi негативно 

впливає на фiнансовий стан товариства. 

 

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і 

компенсацій за порушення законодавства 

Сплачено штраф Житомиробленерго за перевищення використання лiмiтiв 

електроенергiї на суму 36 грн. 28 коп. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність 

робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за 

оцінками фахівців емітента 

 Аналiз майнового стану пiдприємства 

 Товариство володiє основними засобами , якi зношенi на 46,9%. В даному перiодi 

вiдбулося незначне оновлення необоротних активiв (коефiцiєнт оновлення 0,07). Якщо 

балансова вартiсть основних засобiв на початок перiоду становила 5255 тис. грн., то 

наприкiнцi перiоду з урахуванням зносу їхня вартiсть - 5138 тис. грн. Залишкова вартiсть 

основних засобiв за балансом зменшилася на 117 тис. грн. за рахунок нарахованих 

амортизацiйних вiдрахувань. Знос основних засобiв вiдповiдно, на початок звiтного 

перiоду становив 3837 тис. грн., на кiнець - 4529 тис. грн. Всього нараховано 

амортизацiйних вiдрахувань на суму 692 тис. грн. 

 

 Аналiз лiквiдностi пiдприємства 
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 Аналiз лiквiдностi пiдприємства в 2010 роцi свiдчить про незначне зменшення 

активiв, та разом з тим зменшились i поточнi зобов'язання пiдприємства в порiвняннi з 

2009 роком , що вказує на достатнiсть (коефiцiєнт покриття 1,95 при нормативному 1-2) 

ресурсiв пiдприємства. .Даний показник говорить про те , що на одну гривню поточної 

заборгованостi на пiдприємствi є 1,95 грн. оборотних активiв. Значення коефiцiєнта 

швидкої лiквiдностi на початок перiоду становить 0,83 , що є меншим за нормативне i 

свiдчить що за рахунок грошових коштiв та очiкуваних фiнансових надходжень може 

бути погашено лише 83% поточних зобов'язань пiдприємства. На кiнець звiтного перiоду 

значення цього показника становить 1,15. що вiдповiдає його нормативному значенню, i 

свiдчить про можливiсть повнiстю погасити поточнi зобов'язання пiдприємства за рахунок 

грошових коштiв i очiкуваних фiнансових надходжень (дебiторська заборгованiсть). 

.Даний показник вiдображає також платiжнi можливостi пiдприємства щодо сплати 

поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахункiв з дебiторами. 

Перевищення оборотних активiв пiдприємства (2361 тис. грн) над поточними 

зобов'язаннями (1212 тис. грн) показує спроможнiсть пiдприємства платити за поточними 

зобов'язаннями, а також наявнiсть надiйного фiнансового "тилу" у виглядi фiнансових 

ресурсiв. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi збiльшився: на кожну гривню заборгованостi 

є 0,23 грн. абсолютно лiквiдних активiв (коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,23 при 

нормативному 0,2-0,3). Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi свiдчить про можливiсть 

пiдприємства погасити 23 % своїх поточних зобов'язань за рахунок наявних грошових 

коштiв. Отже можна говорити про позитивну тенденцiю до збiльшення лiквiдностi 

пiдприємства та покращення його платоспроможностi за умови дотримання тiєї ж 

полiтики i нарощування суми наявних грошових коштiв. Оборотний капiтал в 

аналiзуємому перiодi збiльшився на 544 тис. грн. та становить 1149 тис. грн. Розмiр 

чистого оборотного капiталу свiдчить про можливiсть пiдприємства в повному об'ємi 

сплачувати свої поточнi зобов'язання та розширювати свою дiяльнiсть. 

  

 Аналiз платоспроможностi (фiнансової стiйкостi) пiдприємства 

 Фiнансова стiйкiсть пiдприємства передбачає, що ресурси вкладенi у 

пiдприємницьку дiяльнiсть, повиннi окупитися за рахунок грошових надходжень, а 

отриманий прибуток забезпечувати фiнансування та незалежнiсть пiдприємства вiд 

зовнiшнiх джерел фiнансування . Аналiз платоспроможностi Товариства свiдчить про 

високу питому вагу власного капiталу (71 %) в загальнiй сумi засобiв вкладених в 

дiяльнiсть пiдприємства. В порiвняннi з 2009 роком пiдприємство являється вiдносно 

незалежним вiд залучених засобiв (коефiцiєнт фiнансування 0,40 при нормативi < 1 ) 

,тобто на кожну гривню власних коштiв, вкладених в активи товариства припадає 40 коп. 

позикових коштiв. Цей показник в динамiцi нестабiльний, вiдмiчаються незначнi 

коливання як в сторону збiльшення ,так i в сторону зменшення (2007-2010 рр.) ,що 

свiдчить як про посилення так i про зниження залежностi ВАТ вiд кредиторiв. 

 В 2010 роцi оборотнi активи пiдприємства в порiвняннi з 2009 роком збiльшились , 

але збiльшились також i поточнi зобов'язання, що значно вплинуло на фiнансову стiйкiсть 

пiдприємства . Зокрема коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами ( 0,95) 

та коефiцiєнт маневреностi власного капiталу ( 0,21) мають додатнi показники та в 

порiвняннi з минулим роком вiдповiдно 0,55 та 0,123 збiльшились, що свiдчить про 

достатню забезпеченiсть пiдприємства власними оборотними засобами та збiльшення 

використання власного капiталу (коштiв акцiонерiв) для фiнансування поточної дiяльностi 

пiдприємства. 

 

 Аналiз дiлової активностi пiдприємства 

 Платоспроможнiсть, фiнансова стiйкiсть i стабiльнiсть фiнансового стану в певнiй 

мiрi обумовлюються його дiловою активнiстю. 

Критерiями дiлової активностi є рiвень ефективностi використання капiталу, 

стiйкiсть економiчного зростання, ступiнь виконання завдання за основними показниками 
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дiяльностi, забезпечення заданих темпiв економiчного зростання , що на даному етапi 

пiдприємством реалiзується не в повнiй мiрi. 

Основними показниками дiлової активностi є обсяг реалiзованої продукцiї ( робiт 

послуг), прибуток , розмiр активiв (авансованого капiталу) , якi в перевiряємому перiодi 

значно збiльшились про що свiдчать вiдповiднi коефiцiєнти : 

 1. оборотностi дебiторської заборгованостi (коефiцiєнт 30,3 при середнiй величинi 

7,15 ), тобто протягом звiтного року дебiторська заборгованiсть перетворювалась в 

грошовi кошти щонайменше 30 раз, середня кiлькiсть днiв, необхiдна для погашення 

заборгованостi дебiторами склала 12 днiв; 

 2. оборотностi кредиторської заборгованостi (коефiцiєнт 23,7 при середнiй 

величинi 7,15 тобто протягом звiтного року пiдприємство розраховувалось зi своїми 

кредиторами щонайменше 24 рази, середнiй розрахунковий перiод в 2010 р. склав 15 днiв. 

 3. висока ефективнiсть використання активiв (коефiцiєнт 3,7 при середньому 

значеннi 0,94). що свiдчить про ефективне використання ресурсiв на пiдприємствi, дохiд 

на 1 грн. активiв склав 3,70 грн. 

 4. оборотнiсть запасiв (коефiцiєнт 20,7 або 18 днiв при середньому 4,62 ), що 

свiдчить про те, що за звiтний перiод запаси поповнювалися пiдприємством щонайменше 

18 раз. Цей показник в динамiцi збiльшився , що свiдчить про пiдвищення темпiв 

нарощування запасiв на складах товариства. 

 

 Аналiз рентабельностi пiдприємства  

 Рентабельнiсть є якiсним показником ефективностi роботи пiдприємства. 

Рентабельнiсть активiв тим вище, чим вище прибутковiсть продаж, ефективнiсть 

використання необоротних активiв i оборотнiсть оборотних активiв, i чим меншi загальнi 

витрати на 1 грн. продажу та питомi витрати за економiчними елементами.  Показники 

рентабельностi пiдприємства свiдчать про те , що воно є стабiльно рентабельним : 

 1. коефiцiєнт рентабельнiсть активiв - становить 0,09. Тобто в 2010 р., кожна 

гривня вкладена в активи приносить товариству всього 9 коп. прибутку; 

 2. коефiцiєнт рентабельнiсть капiталу дещо зменшився з 0,25 в 2009 роцi до 0,13 в 

2010 роцi, що свiдчить про зменшення величини прибутку яка припадає на 1 грн. власного 

капiталу та зменшення ефективностi його використання ; 

 3. рентабельнiсть дiяльностi пiдприємства в 2010 роцi теж зменшилась з 5,1 % в 

2009 р. до 2,5 % в 2010 р., тобто з 1 гривнi продажу отримано 2,5 коп. чистого прибутку. 

 4. коефiцiєнт рентабельностi продукцiї становить 0,089 при нормативному > 0, це 

свiдчить, що Товариство отримало 8,9 коп. валового прибутку з 1 гривнi понесених 

витрат. 

 Зниження показникiв рентабельностi свiдчить про наявнi резерви у використаннi 

основних засобiв, запасiв, трудових ресурсiв у господарськiй дiяльностi пiдприємства, 

тобто факторiв iнтенсифiкацiї виробництва та дiяльностi в цiлому 

 За результатами аналiзу, господарська дiяльнiсть Товариства є прибутковою, це дає 

можливiсть утворювати додатковi джерела засобiв, якi в кiнцевому результатi сприяють 

змiцненню фiнансового стану Пiдприємства. 

 

 

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів 

(контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані 

прибутки від виконання цих договорів 

Всi договори, укладенi в звiтному роцi, виконанi. 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо 

розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис 

істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

На 2011 рiк планується виконати заходи по технiчному розвику виробництва на 
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суму 591 тис. грн., а саме: 

- Замiна тiстомiсильної машини в кондитерському цеху на "Прима 160Р"; 

- Встановлення дiжоперекидача в кондитерський цех А2-ХДЕ; 

- Придбання аргонового зварювального апарату; 

- Замiна ланцюгiв в печi №2 та розстоювальнiй шафi №2; 

- Замiна оргтехнiки; 

- Перенесення електрошафи мукосiйки; 

- Встановлення дозатора води ДВС-10 в хлiбобулочному цеху; 

- Придбання ваги в лабораторiю i кондитерський цех; 

- Ремонт платформи ваги автомобiльної; 

- Встановлення дозатора борошна i шнека подачi в кондитерському цеху; 

- Замiна заварочної машини ХЗМ - 300; 

По економiї ТЕР планується  

 - Встановлення додаткових конденсаторiв на електродвигуни 1 i 2 лiнiй; 

По будiвельним роботам: 

- Ремонт стелi пiчного вiддiлення х/б цеху; 

- Будiвництво примiщення начальника виробництва хлiбобулочного цеху; 

- Будiвництво холодильникiв на складi; 

- Встановлення протипожежних дверей в борошнопросiювальнiй. 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на 

дослідження та розробку за звітний рік 

Дослiджень та розробок товариство не проводить. 

 

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його 

дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, 

сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається 

справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це 

зазначається 

02 листопада 2009 року адмiнiстративна справа в Житомирському окружному 

адмiнiстративному судi за позовом ВАТ "Новоград-Волинський хлiбозавод" до Новоград-

Волинської об'єднаної державної податкової iнспекцiї про визнання протиправними та 

скасування податкових повiдомлень - рiшень. 

08 квiтня 2010 року позов задоволено Житомирським окружним адмiнiстративним 

судом. 

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового 

стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про 

результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі 

аналітичної довідки в довільній формі 

Висока дисциплiнованiсть, пошук нових форм органiзацiї i управлiня, зменшення 

умовно-постiйних витрат, економiя паливно-енергетичних ресурсiв, чiтка робота служби 

технiчного контролю дозволяє виробляти продукцiю високої якостi та економiчно 

обгрунтованої помiрної цiни i цим завойовувати ринок. 
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13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента 
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн.) 

Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 

Основні засоби, всього 

(тис. грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
5 190,000 5 073,000 0,000 0,000 5 190,000 5 073,000 

  будівлі та споруди 3 051,000 2 962,000 0,000 0,000 3 051,000 2 962,000 

  машини та обладнання 1 805,000 1 632,000 0,000 0,000 1 805,000 1 632,000 

  транспортні засоби 298,000 447,000 0,000 0,000 298,000 447,000 

  інші 36,000 32,000 0,000 0,000 36,000 32,000 

2. Невиробничого 

призначення: 
65,000 65,000 0,000 0,000 65,000 65,000 

  будівлі та споруди 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  машини та обладнання 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  транспортні засоби 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  інші 65,000 65,000 0,000 0,000 65,000 65,000 

Усього 5 255,000 5 138,000 0,000 0,000 5 255,000 5 138,000 

Опис 

Облiк основних засобiв в Товариствi ведеться з застосуванням типових форм первинної облiкової 

документацiї, та адаптованих для потреб товариства i вiдповiдає вимогам чинного законодавства.  

Основнi засоби вiдображаються в облiку по фактичних затратах на їх придбання, доставку, монтаж 

чи установку.  

Аналiтичний та фiнансовий облiк основних засобiв здiйснювався вiдповiдно до Положення 

(стандарту) бухгалтерського облiку № 7 "Основнi засоби" затвердженного Наказом Мiнфiну 

України вiд 27.04.2000р. № 92. Податковий облiк - згiдно Закону України "Про оподаткування 

прибутку пiдприємств" вiд 27.05.1997 № 283/97-ВР.  

Стан зносу виробничих фондiв в товариствi характеризується слiдуючими показниками:  

1. Будинки, споруди та передавальнi пристрої:  

- первiсна вартiсть на 31.12.2010р. - 4107 тис. грн.;  

- знос - на 31.12.10р. - 1145 тис. грн.;  

- знос - 27,9%.  

2. Машини та обладнання:  

- первiсна вартiсть на 31.12.2010р. - 3897 тис. грн.;  

- знос - на 31.12.10р. - 2265 тис. грн.;  

- знос - 58,1%.  

3. Трансопртнi засоби:  

- первiсна вартiсть на 31.12.2010р. - 1249 тис. грн.;  

- знос - на 31.12.10р. - 802 тис. грн.;  

- знос - 64,2%.  

4. Прилади, iнвентар (меблi):  

- первiсна вартiсть на 31.12.2010р. - 179 тис. грн.;  

- знос - на 31.12.10р. - 149 тис. грн.;  

- знос - 83,2%.  

5. Iншi основнi засоби:  

- первiсна вартiсть на 31.12.2010р. - 4 тис. грн.;  

- знос - на 31.12.10р. - 2 тис. грн.;  

- знос - 50%.  

6. Земельнi дiлянки:  

- первiсна вартiсть на 31.12.2010р. - 65 тис. грн.  

В цiлому: 

- первiсна вартiсть основних засобiв 9436,0 тис. грн.; 

- ступiнь зносу 46,2%; 

- сума нарахованного зносу 4363 тис. грн. 

Переоцiнка основних засобiв протягом 2010 р. не проводилась. Витрати на ремонт та полiпшення 

об'єктiв основних фондiв у сумi 556,8 грн. вiдображенi як витрати перiоду. 

Протягом 2010 року Товариство в бухгалтерському та податковому облiку використовувало 

податковий метод нарахування амортизацiї основних засобiв. Методика розрахунку суми зносу 

вiдповiдає вимогам П(с) БО 7 "Основнi засоби" та ст.8 Закону України "Про оподаткування 

прибутку пiдприємств" вiд 28 грудня 1994 р. №334/94-ВР з наступними змiнами i доповненнями, а 

також обранiй облiковiй полiтицi. 
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13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.) 5 510,000 4 908,000 

Статутний капітал (тис. грн.) 775,000 775,000 

Скоригований статутний капітал (тис. грн.) 0,000 0,000 

Опис Вартiсть чистих активiв пiдприємства за попереднiй та звiтний перiоди розраховано згiдно 

методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, 

затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 485 вiд 

17.11.2004р. Чистi активи акцiонерного товариства за поперднiй перiод становлять 4908 тис. 

грн., а за звiтний перiод становлять 5510 тис. грн.  

Висновок Вартiсть чистих активiв перевищує розмiр статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам 

законодавства. 

 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента 

 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу 

(тис. грн.) 

Відсоток за 

користування 

коштами (відсоток 

річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 1 000,000 X X 

у тому числі:     

Кредит 10.08.2007 1 000,000 17 09.08.2012 

Зобов’язання за цінними паперами X 0,000 X X 

у тому числі: 

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 

X 0,000 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0,000 X X 

за сертификатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0,000 X X 

за векселями (всього) X 0,000 X X 

за іншими цінними паперами (у 

тому числі за похідними цінними 

паперами)(за кожним видом): 

X 0,000 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0,000 X X 

Податкові зобов’язання X 306,000 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0,000 X X 

Інші зобов’язання X 906,000 X X 

Усього зобов’язань X 1 212,000 X X 

Опис  
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13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п  
Основний вид продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у 

натураль

ній формі 

(фізична 

од.вим.) 

у 

грошовій 

формі 

(тис. 

грн.) 

у 

відсотках 

до всієї 

вироблен

ої 

продукції 

у 

натураль

ній формі 

(фізична 

од.вим.) 

у 

грошовій 

формі 

(тис. 

грн.) 

у 

відсотках 

до всієї 

реалізова

ної 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Хлiб "Дарницький" 

подовий, 0,760 

1939,4 

тон 
5 341,80 19,30 

1939,8 

тон 
5 322,40 21,50 

2 
Хлiб бiлий 1г, формовий, 

0,730 

1772,2 

тон 
5 082,20 18,40 

1771,9 

тон 
5 042,70 20,30 

3 
Хлiб пшеничний в/г, 

формовий, 0,650 
998,8 тон 3 051,80 11,00 998,9 тон 3 051,10 12,30 

4 
Батон "Новоградський", 

0,500 
754,8 тон 3 243,20 11,70 755,4 тон 3 235,50 13,00 

5 

Батон "Новоградський", 

нарiзаний упакований, 

0,500 

620,9 тон 2 895,60 10,50 620,9 тон 2 888,20 11,60 

 

 

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№з/п Склад витрат 
Відсоток від загальної собівартості 

реалізованої продукції (у відсотках) 

1 2 3 

1 Основна сировина 35,8 

2 Допомiжна сировина 7,1 

3 Основна зарплата 8,4 

4 Загально-виробничi витрати 11,5 

5 Адмiнiстративнi витрати 7,6 

6 Витрати на збут 19,4 
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Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2008 2 1 

2 2009 1 0 

3 2010 1 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних 

зборах? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія X  

Акціонери  X 

Реєстратор  X 

Депозитарій  X 

Інше 

(запишіть) 

д/в 

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх 

представників для участі в останніх загальних зборах? (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних 

зборах останнього разу? 

 Так Ні 

Підняттям карток X  

Бюлетенями (таємне голосування)  X 

Підняттям рук  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному 

періоді? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Внесення змін до статуту товариства  X 

Прийняття рішення про зміну типу товариства  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення 

про припинення їх повноважень 
 X 

Обрання голови та членів ревізійної комісії(ревізора), 

прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень 
 X 

Інше 

(запишіть) 

позачерговi збори не скликались 
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Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного 

голосування? (так/ні) ні 

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

  (осіб) 

1 Кількість членів наглядової ради 5 

2 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 4 

3 Кількість представників держави 0 

4 
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків 

акцій 
0 

5 
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків 

акцій 
5 

6 Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  9 

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 

Стратегічного планування  X 

Аудиторський  X 

З питань призначень і винагород  X 

Інвестиційний  X 

Інші (запишіть) Комiтети не створювались 

Інші (запишіть) д/в 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає 

за роботу з акціонерами? (так/ні)  так 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою X  

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 

Інші (запишіть) д/в 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах 

акціонерного товариства? 

  Так Ні 

1 Галузеві знання і досвід роботи в галузі X  

2 Знання у сфері фінансів і менеджменту X  

3 Особисті якості (чесність, відповідальність) X  

4 Відсутність конфлікту інтересів X  

5 Граничний вік  X 

6 Відсутні будь-які вимоги  X 

7 Інші (запишіть)  X 
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Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він 

ознайомився зі своїми правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
 X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та 

обов'язками 

X  

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний 

строк або не було обрано нового члена 
 X 

Інше (запишіть) д/в 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)  так 

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  4 

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів 

загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління? 

  

Загальні 

збори 

акціонерів 

Засідання 

наглядової 

ради 

Засідання 

правління 

1 Члени правління (директор) ні ні ні 

2 Загальний відділ ні ні ні 

3 
Члени наглядової ради (голова наглядової 

ради) 
ні ні ні 

4 Юридичний відділ (юрист) ні ні ні 

5 Секретар правління ні ні ні 

6 Секретар загальних зборів ні ні ні 

7 Секретар наглядової ради ні ні ні 

8 Корпоративний секретар так так так 

9 
Відділ або управління, яке відповідає за 

роботу з акціонерами 
ні ні ні 

10 Інше (запишіть) д/в ні ні ні 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з 

органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) 

належить вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальні 

збори 

акціонерів 

Наглядова 

рада 

Виконавчий 

орган 

Не 

належить 

до 

компетен

ції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів 

діяльності (стратегії) 
ні так ні ні 

Затвердження планів діяльності 

(бізнес-планів) 
ні ні так ні 
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Затвердження річного фінансового 

звіту або балансу або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та відкликання голови 

правління 
так ні ні ні 

Обрання та відкликання членів 

правління 
так ні ні ні 

Обрання та відкликання голови 

наглядової ради 
так ні ні ні 

Обрання та відкликання членів 

наглядової ради 
так ні ні ні 

Обрання та відкликання голови та 

членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди 

для голови та членів правління 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди 

для голови та членів наглядової 

ради 

так ні ні ні 

Прийняття рішення про 

притягнення до майнової 

відповідальності членів правління 

ні так ні ні 

Прийняття рішення про 

додатковий випуск акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, 

реалізацію та розміщення власних 

акцій 

так ні ні ні 

Затвердження аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо 

яких існує конфлікт інтересів 
ні так ні ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх 

суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи 

або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного 

товариства?(так/ні)  так 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 

  Так Ні 

1 Положення про загальні збори акціонерів X  

2 Положення про наглядову раду X  

3 Положення про виконавчий орган (правління) X  

4 Положення про посадових осіб акціонерного товариства X  

5 Положення про ревізійну комісію X  

6 Положення про акції акціонерного товариства X  

7 Положення про порядок розподілу прибутку X  

8 
Інше 

(запишіть) 

д/в 
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Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

  

Інформація 

розповсюд

жується на 

загальних 

зборах 

Публікується 

у пресі, 

оприлюд- 

нюється в 

загальнодост

упній базі 

даних 

ДКЦПФР 

про ринок 

цінних 

паперів 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен-

ня безносе-

редньо в 

акціонерном

у товаристві 

Копії 

документів 

надаються на 

запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства 

1 

Фінансова 

звітність, 

результати 

діяльності 

так так так так ні 

2 

Інформація 

про 

акціонерів, 

які володіють 

10 відсотків 

та більше 

статутного 

капіталу 

ні ні ні так ні 

3 

Інформація 

про склад 

органів 

управління 

товариства 

так так так так ні 

4 

Статут та 

внутрішні 

документи 

ні ні ні так ні 

5 

Протоколи 

загальних 

зборів 

акціонерів 

після їх 

проведення 

ні ні ні так ні 

6 

Розмір 

винагороди 

посадових 

осіб 

акціонерного 

товариства 

ні ні ні так ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)  ні 
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Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

  Так Ні 

1 Не проводились взагалі  X 

2 Менше ніж раз на рік  X 

3 Раз на рік X  

4 Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Правління або директор  X 

Інше (запишіть) д/в 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох 

років? (так/ні)  ні 

 

З якої причини було змінено аудитора? 

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  X 

Інше (запишіть) Аудитора не змiнювали 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році? 

 

 Так Ні 

Ревізійна комісія X  

Наглядова рада  X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X 

Стороння компанія або сторонній консультант  X 

Перевірки не проводились  X 

Інше (запишіть) д/в 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу? 

 

 Так Ні 

З власної ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 

відсотків голосів 
 X 

Інше (запишіть) д/в 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні 

послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового 

менеджменту? (так/ні)  так 
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ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів 

протягом наступних трьох років? 

  Так Ні 

1 Випуск акцій  X 

2 Випуск депозитарних розписок  X 

3 Випуск облігацій  X 

4 Кредити банків X  

5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X 

6 Інше (запишіть)  X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом 

наступних трьох років? 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  

Так, плануємо розпочати переговори  

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років 
X 

Не визначились  
 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових 

бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  так 
 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  так 
 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України (далі - особа)? 

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень особи  X 

Не задовольняли умови договору з особою  X 

Особу змінено на вимогу:   

акціонерів  X 

суду  X 

Інше 

(запишіть) 

Особу, яка веде облiк прав власностi на акцiї у депозитарнiй системi 

України, змiнили, у зв'язку з дематерiалiзацiєю акцiй. 
 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні)  ні 
 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) 

корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом 

управління прийнятий: Кодекс вiдсутнiй i не приймався 
 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 

(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином 

його оприлюднено: д/в 
 

Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління у вашому акціонерному товаристві? 

д/в 
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КОДИ 

Дата 31.12.2010 

Підприємство 

Публiчне акцiонерне товариство "Новоград-Волинський 

хлiбозавод" (було Вiдкрите акцiонерне товариство 

"Новоград-Волинський хлiбозавод" до 22.03.2011р.) 
за ЄДРПОУ 00377785 

Територія Житомирська область, НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ за КОАТУУ 1811000000 

Форма власності ПРИВАТНА ВЛАСНIСТЬ за КОПФГ 10 

Орган державного 

управління 

ДЕРЖАВНІ АДМІНІСТРАЦІЇ ОБЛАСТЕЙ, МІСТ КИЄВА І 

СЕВА 
за СПОДУ 1005 

Вид економічної 

діяльності 

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів 
за КВЕД 15.81.0 

Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума  

Адреса 
Україна Житомирська обл. Новоград-Волинський р-н 11701 

м. Новоград-Волинський вул. Радянська, буд. 10 
 

Баланс 
Станом на 31.12.2010 p. 

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001 

 

Актив 

Код 

рядка 

На початок звітного 

періоду 

На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи:    

    залишкова вартість 010 0 0 

    первісна вартість 011 16 16 

    накопичена амортизація 012 ( 16 ) ( 16 ) 

Незавершене будівництво 020 61 176 

Основні засоби:    

    залишкова вартість 030 5 255 5 138 

    первісна вартість 031 9 092 9 667 

    знос 032 ( 3 837 ) ( 4 529 ) 

Довгострокові біологічні активи:    

    справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 

    первісна вартість 036 0 0 

    накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 18 18 

    інші фінансові інвестиції 045 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0 

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0 

Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ) ( 0 ) 

Відстрочені податкові активи 060 9 16 

Гудвіл 065 0 0 

Інші необоротні активи 070 0 0 

Гудвіл при консолідації 075 0 0 

Усього за розділом I 080 5 343 5 348 

II. Оборотні активи    

Виробничі запаси 100 774 958 

Поточні біологічні активи 110 0 0 

Незавершене виробництво 120 0 0 

Готова продукція 130 13 13 

Товари 140 0 0 

Векселі одержані 150 0 0 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    

    чиста реалізаційна вартість 160 566 975 

    первісна вартість 161 566 975 

    резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 ) 

Дебіторська заборгованість за рахунками:    

    за бюджетом 170 0 0 

    за виданими авансами 180 0 0 

    з нарахованих доходів 190 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 200 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 146 120 

Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти:    

    в національній валюті 230 196 282 
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    у т. ч. в касі 231 0 0 

    в іноземній валюті 240 0 0 

Інші оборотні активи 250 7 13 

Усього за розділом II 260 1 702 2 361 

III. Витрати майбутніх періодів 270 23 13 

ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 

Баланс 280 7 068 7 722 

 

Пасив Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кінець 

звітного періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал    

Статутний капітал 300 775 775 

Пайовий капітал 310 0 0 

Додатковий вкладений капітал 320 0 0 

Інший додатковий капітал 330 564 564 

Резервний капітал 340 171 227 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 3 635 3 944 

Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 370 ( 237 ) ( 0 ) 

Накопичена курсова різниця 375 0 0 

Усього а розділом I 380 4 908 5 510 

Частка меншості 385 0 0 

II. Забезпечення таких витрат і платежів    

Забезпечення виплат персоналу 400 0 0 

Інші забезпечення 410 0 0 

Вписуваний рядок - сума страхових резервів 415 0 0 

Вписуваний рядок - сума часток перестраховиків у страхових 

резерва 
416 0 0 

Цільове фінансування 420 0 0 

Усього за розділом II 430 0 0 

ІІІ. Довгострокові зобов'язання    

Довгострокові кредити банків 440 1 063 1 000 

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0 

Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0 

Усього за розділом ІІІ 480 1 063 1 000 

IV. Поточні зобов'язання    

Короткострокові кредити банків 500 0 0 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0 

Векселі видані 520 0 0 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 242 358 

Поточні зобов’язання за розрахунками:    

    з одержаних авансів 540 45 76 

    з бюджетом 550 343 306 

    з позабюджетних платежів 560 0 0 

    зі страхування 570 134 115 

    з оплати праці 580 304 279 

    з учасниками 590 12 26 

    із внутрішніх розрахунків 600 0 0 

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами 

вибуття, утримуваними для продажу 
605 0 0 

Інші поточні зобовязання 610 17 52 

Усього за розділом IV 620 1 097 1 212 

V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 

Баланс 640 7 068 7 722 

Примітки:  

 

Керівник   Портянко Сергiй Федорович 

Головний бухгалтер  Смажук Володимир Кузьмович 
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КОДИ 

Дата 31.12.2010 

Підприємство 

Публiчне акцiонерне товариство "Новоград-Волинський 

хлiбозавод" (було Вiдкрите акцiонерне товариство "Новоград-

Волинський хлiбозавод" до 22.03.2011р.) 
за ЄДРПОУ 00377785 

Територія Житомирська область, НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ за КОАТУУ 1811000000 

Орган державного 

управління 

ДЕРЖАВНІ АДМІНІСТРАЦІЇ ОБЛАСТЕЙ, МІСТ КИЄВА І 

СЕВА 
за СПОДУ 1005 

Вид економічної 

діяльності 

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів 
за КВЕД 15.81.0 

Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума  

Звіт про фінансові результати 
за 2010 рік 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Форма N 2 
Код за ДКУД 180100

3 

Стаття Код 

рядка 

За звітний період За попередній 

період 

1 2 3 4 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 33 088 25 913 

Податок на додану вартість 015 ( 5 515 ) ( 4 319 ) 

Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 ) 

 025 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші вирахування з доходу 030 ( 176 ) ( 135 ) 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
035 27 397 21 459 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 18 222 ) ( 14 041 ) 

Валовий прибуток: 

   прибуток 
050 9 175 7 418 

   збиток 055 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні доходи 060 184 222 

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 

сільськогосподарської діяльності 

061 0 0 

Адміністративні витрати 070 ( 1 918 ) ( 1 628 ) 

Витрати на збут 080 ( 5 008 ) ( 3 634 ) 

Інші операційні витрати 090 ( 1 063 ) ( 572 ) 

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів 

сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 

сільськогосподарської діяльності 

091 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансові результати від операційної діяльності: 

   прибуток 
100 1 370 1 806 

    збиток 105 ( 0 ) ( 0 ) 

Доход від участі в капіталі 110 0 0 

Інші фінансові доходи 120 65 69 

Інші доходи 130 0 0 

Фінансові витрати 140 ( 176 ) ( 250 ) 

Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 160 ( 0 ) ( 0 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності до 

оподаткування: 

   прибуток 

170 1 259 1 625 

    збиток 175 ( 0 ) ( 0 ) 

    у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від 

переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок  

припинення діяльності 

176 0 0 

    у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від 

переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок  

припинення діяльності 

177 ( 0 ) ( 0 ) 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180  ( 565 ) ( 523 ) 

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185  0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності: 190 694 1 102 
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   прибуток 

    збиток 195 ( 0 ) ( 0 ) 

Надзвичайні: 

   доходи 
200 0 0 

    витрати 205 ( 0 ) ( 0 ) 

Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 ) 

Частка меншості 215 0 0 

Чистий: 

   прибуток 
220 694 1 102 

    збиток 225 ( 0 ) ( 0 ) 

Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 

 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника 
Код 

рядка 
За звітний період 

За попередній 

період 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 230 15 742 11 616 

Витрати на оплату праці 240 6 455 5 264 

Відрахування на соціальні заходи 250 2 312 1 861 

Амортизація 260 773 715 

Інші операційни витрати 270 929 369 

Разом 280 26 211 19 825 

 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За попередній 

період 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300 3099832 3099832 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 3099832 3099832 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 0,22388 0,3555 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 0,22388 0,3555 

Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0 

Примітки:  

 

Керівник   Портянко Сергiй Федорович 

Головний бухгалтер  Смажук Володимир Кузьмович 
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КОДИ 

Дата 21.04.2011 

Підприємство 

Публiчне акцiонерне товариство "Новоград-

Волинський хлiбозавод" (було Вiдкрите акцiонерне 

товариство "Новоград-Волинський хлiбозавод" до 

22.03.2011р.) 

за ЄДРПОУ 00377785 

Територія Житомирська область, НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ за КОАТУУ 1811000000 

Орган 

державного 

управління 

ДЕРЖАВНІ АДМІНІСТРАЦІЇ ОБЛАСТЕЙ, МІСТ 

КИЄВА І СЕВА 
за СПОДУ 1005 

Вид економічної 

діяльності 

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів 
за КВЕД 15.81.0 

Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума  

Звіт про рух грошових коштів 
Звіт про рух грошових коштів за 2010 рік 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період 

попереднього року 

І. Рух коштів у результаті операційної д іяльності  

Надходження від:    

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 32806 25633 

Погашення векселів одержаних 015   

Покупців і замовників авансів 020 76 47 

Повернення авансів 030 27  

Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 65 69 

Бюджету податку на додану вартість 040   

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових 

платежів) 

045 35 42 

Отримання субсидій, дотацій 050   

Цільового фінансування 060 7 6 

Борників неустойки (штрафів, пені) 070   

Інші надходження 080 9  

Витрачання на оплату:    

Товарів (робіт, послуг) 090 19497 14249 

Авансів 095   

Повернення авансів 100 9 34 

Працівникам 105 5372 4229 

Витрат на відрядження 110 87 23 

Зобов'язань з податку на додану вартість 115 2351 1861 

Зобов'язань з податку на прибуток 120 562 523 

Відрахувань на соціальні заходи 125 2415 1925 

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових 

платежів) 

130 1026 837 

Цільових внесків 140   

Інші витрачання 145 525 56 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 1181 2060 

Рух коштів від надзвичайних подій 160   

Чистий рух коштів від операційноїдіяльності 170 1181 2060 
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II. Рух коштів у результаті інвестиційноїд іяльності  

Реалізація:  

- фінансових інвестицій 180   

- необоротних активів 190   

- майнових комплексів 200   

Отримані:  

- відсотки 210   

-дивіденди 220   

Інші надходження 230   

Придбання:  

- фінансових інвестицій 240   

- необоротних активів 250 758 824 

- майнових комплексів 260   

Інші платежі 270   

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -758 -824 

Рух коштів від надзвичайних подій 290   

Чистий рух коштів від інвестиційноїдіяльності 300 -758 -824 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності  

Надходження власного капіталу 310   

Отримані позики 320  17 

Інші надходження 330  58 

Погашення позик 340 63 992 

Сплачені дивіденди 350 274 207 

Інші платежі 360   

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -337 -1124 

Рух коштів від надзвичайних подій 380   

Чистий рух коштів від фінансовоїдіяльності 390 -337 -1124 

Чистий рух коштів за звітній період 400 86 112 

Залишок коштів на початок року 410 196 114 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420  -ЗО 

Залишок коштів на кінець року 430 282 196 

Примітки:  

 

Керівник   Портянко Сергiй Федорович 

Головний бухгалтер  Смажук Володимир Кузьмович 



69 

КОДИ 

Дата 31.12.2010 

Підприємство 

Публiчне акцiонерне товариство "Новоград-Волинський 

хлiбозавод" (було Вiдкрите акцiонерне товариство "Новоград-

Волинський хлiбозавод" до 22.03.2011р.) 
за ЄДРПОУ 00377785 

Територія Житомирська область, НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ за КОАТУУ 1811000000 

Орган 

державного 

управління 

ДЕРЖАВНІ АДМІНІСТРАЦІЇ ОБЛАСТЕЙ, МІСТ КИЄВА І 

СЕВА 
за СПОДУ 1005 

Вид економічної 

діяльності 

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів 
за КВЕД 15.81.0 

Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума  

 

Звіт про власний капітал 
за 2010 рік 

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005 

Стаття 
Код 

рядка 

Статутний 

капітал 

Пайовий 

капітал 

Додатковий 

вкладений 

капітал 

Інший 

додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок на початок року 010 775 0 0 564 171 3 635 0 -237 4 908 

Коригування:           

Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року 

050 775 0 0 564 171 3 635 0 -237 4 908 

Переоцінка активів:           

Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка незавершеного 

будівництва 

080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка незавершеного 

будівництва 

090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка нематеріальних 

активів 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка нематеріальних 

активів 

110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період 

130 0 0 0 0 0 694 0 0 694 
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Розподіл прибутку:           

Виплати власникам 

(дивіденди) 

140 0 0 0 0 0 -329 0 0 -329 

Спрямування прибутку до 

статутного капіталу 

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 

капіталу 

160 0 0 0 0 56 -56 0 0 0 

 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:           

Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу 
190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:           

Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій (часток) 
220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплений 

акцій (часток) 
230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 

вартості акцій 
250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі:           

Списання невідшкодованих 

збитків 
260 0 0 0 0 0 0 0 237 237 

Безкоштовно отримані 

активи 
270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 56 309 0 237 602 

Залишок на кінець року 300 775 0 0 564 227 3 944 0 0 5 510 

Примітки:  

 

Керівник   Портянко Сергiй Федорович 

Головний бухгалтер  Смажук Володимир Кузьмович 
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КОДИ 

Дата 31.12.2010 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "Новоград-Волинський хлiбозавод" (було Вiдкрите 

акцiонерне товариство "Новоград-Волинський хлiбозавод" до 22.03.2011р.) 
за ЄДРПОУ 00377785 

Територія Житомирська область, НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ за КОАТУУ 1811000000 

Орган державного управління ДЕРЖАВНІ АДМІНІСТРАЦІЇ ОБЛАСТЕЙ, МІСТ КИЄВА І СЕВА за СПОДУ 1005 

Галузь ДЕРЖАВНІ АДМІНІСТРАЦІЇ ОБЛАСТЕЙ, МІСТ КИЄВА І СЕВА за КОПФГ 10 

Вид економічної діяльності Виробництво хліба та хлібобулочних виробів за КВЕД 15.81.0 

Середньооблікова чисельність працюючих 0 Контрольна сума  

Одиниця виміру тис.грн. 

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
за 2010 pік 

I. Нематеріальні активи Форма N 5 Код за ДКУД 1801008 

Групи нематеріальних активів 
Код  

рядка 

Залишок на 

початок року 

Надійшло 

за рік 

Переоцінка 

(дооцінка +, уцінка 

-) 

Вибуло за рік 
Нарахова

но 

амортиза

ції за рік 

Втрати 

від 

зменшен

ня 

кориснос

ті за рік 

Інші зміни за рік 
Залишок на кінець 

року 

первісна 

(пероціне

на) 

вартість 

накопи-

чена 

аморти-

зація 

первісної 

(пере-

оціненої 

вартості) 

накопи-

ченої 

аморти-

зації 

первісна 

(пере-

оцінена 

вартість) 

накопи-

чена 

аморти-

зація 

первісної 

(пере-

оціненої 

вартості) 

накопи-

ченої 

аморти-

зації 

первісна 

(пере-

оцінена 

вартість) 

накопи-

чена 

аморти-

зація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Права користування природними 

ресурсами 

010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права на об'єкти промислової 

властивості 

040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Авторське право та суміжні з ним 

права 

050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші нематеріальні активи 070 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 

Разом 080 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 

Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0 

  вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0 

  вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0 

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0 

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження 

права власності 

(085) 
0 
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II. Основні засоби 

Групи основних засобів 
Код  

рядка 

Залишок на 

початок року 

Н
ад

ій
ш

л
о

 з
а 

р
ік

 

Переоцінка 

(дооцінка +, 

уцінка -) 

Вибуло за рік 

Н
ар

ах
о

в
ан

о
 а

м
о

р
ти

за
ц

ії
 з

а 

р
ік

 

В
тр

ат
и

 в
ід

 з
м

ен
ш

ен
н

я
 

к
о

р
и

сн
о

ст
і 

Інші зміни за рік 
Залишок на 

кінець року 

у тому числі 

одержані за 

фінансовою 

орендою 

передані в 

оперативну 

оренду 

п
ер

в
іс

н
а 

(п
ер

о
ц

ін
ен

а)
 

в
ар

ті
ст

ь
 

зн
о

с 

п
ер

в
іс

н
о

ї 
(п

ер
е-

о
ц

ін
ен

о
ї)

 

в
ар

то
ст

і 

зн
о

су
 

п
ер

в
іс

н
а 

(п
ер

е-

о
ц

ін
ен

а)
 

в
ар

ті
ст

ь
 

зн
о

с 

п
ер

в
іс

н
о

ї 
(п

ер
е-

о
ц

ін
ен

о
ї)

 

в
ар

то
ст

і 

зн
о

су
 

п
ер

в
іс

н
а 

(п
ер

е-

о
ц

ін
ен

а)
 

в
ар

ті
ст

ь
 

зн
о

с 

п
ер

в
іс

н
а 

(п
ер

е-

о
ц

ін
ен

а)
 

в
ар

ті
ст

ь
 

зн
о

с 

п
ер

в
іс

н
а 

(п
ер

е-

о
ц

ін
ен

а)
 

в
ар

ті
ст

ь
 

зн
о

с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Земельні ділянки 100 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0 0 0 0 0 

Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 4 034 984 73 0 0 0 0 161 0 0 0 4 107 1 145 0 0 549 137 

Машини та обладнання 130 3 724 1 919 258 0 0 85 65 411 0 0 0 3 897 2 265 0 0 167 98 

Транспортні засоби 140 937 639 312 0 0 0 0 163 0 0 0 1 249 802 0 0 0 0 

Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 184 149 11 0 0 16 15 15 0 0 0 179 149 0 0 3 3 

Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші основні засоби 180 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 

Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 144 144 23 0 0 1 1 23 0 0 0 166 166 0 0 19 19 

Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші необоротні матеріальні активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом 260 9 092 3 837 677 0 0 102 81 773 0 0 0 9 667 4 529 0 0 738 257 

 

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження 

права власності 

(261) 
0 

 вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0 

 залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 0 

 первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 0 

 основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0 

 первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0 

 залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0 

З рядка 260 графа 5  вартість основних засобів, придбаних за рахунок  цільового фінансування (266) 0 

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0 

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0 

Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0 
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III. Капітальні інвестиції 
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року 

1 2 3 4 

Капітальне будівництво 280 0 0 

Придбання (виготовлення) основних засобів 290 757 176 

Придбання (виготовлення) інших необоротних 

матеріальних засобів 
300 0 0 

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 0 0 

Придбання (вирощування) довгострокових 

біологічних активів 
320 0 0 

Інші 330 0 0 

Разом 340 757 176 

 
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0 

Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0 

 

IV. Фінансові інвестиції 

Найменування показника 
Код 

рядка 
За рік 

На кінець року 

довгострокові поточні 

1 2 3 4 5 

А. Фінансові інвестиції за методом участі 

в капіталі в: 

асоційовані підприємства 

350 0 0 0 

дочірні підприємства 360 0 18 0 

спільну діяльність 370 0 0 0 

Б. Інші фінансові інвестиції в: 

частки і паї у статутному капіталі інших 

підприємств 

380 0 0 0 

акції 390 0 0 0 

облігації 400 0 0 0 

інші 410 0 0 0 

Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 18 0 

 

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: 

      за собівартістю  

(421) 
0 

      за справедливою вартістю (422) 0 

      за амортизованою вартістю (423) 0 

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: 

      за собівартістю 

(424) 
0 

      за справедливою вартістю (425) 0 

      за амортизованою собівартістю (426) 0 

 

V. Доходи і витрати 
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати 

1 2 3 4 

А. Інші операційні доходи і витрати 

Операційна оренда активів 
440 102 102 

Операційна курсова різниця 450 0 0 

Реалізація інших оборотних активів 460 9 6 

Штрафи, пені, неустойки 470 0 0 

Утримання об'єктів житлово-комунального 

соціально-культурного призначення 
480 0 0 

Інші операційні доходи і витрати 490 73 955 

у тому числі:  

відрахування до резерву сумнівних боргів 
491 X 0 

непродуктивні витрати і втрати 492 X 0 

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за 

інвестиціями в: 

асоційовані підприємства 

500 0 0 

дочірні підприємства 510 0 0 

спільну діяльність 520 0 0 

В. Інші фінансові доходи і витрати 530 0 X 
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Дивіденди 

Проценти 540 X 176 

Фінансова оренда активів 550 0 0 

Інші фінансові доходи і витрати 560 65 0 

Г. Інші доходи та витрати 

Реалізація фінансових інвестицій 
570 0 0 

Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0 

Результат оцінки корисності 590 0 0 

Неопераційна курсова різниця 600 0 0 

Безоплатно одержані активи 610 0 X 

Списання необоротних активів 620 X 0 

Інші доходи і витрати 630 0 0 

 
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0 

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними 

(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами 

(632) 
0 % 

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції 

основної діяльності 

(633) 
0 

 

VI. Грошові кошти 
Найменування показника Код рядка На кінець року 

1 2 3 

Каса 640 0 

Поточний рахунок у банку 650 282 

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 0 

Грошові кошти в дорозі 670 0 

Еквіваленти грошових коштів 680 0 

Разом 690 282 

 
З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких 

обмежено 

(691) 
0 

 

VII. Забезпечення і резерви 

Види забезпечень і резервів 
Код 

рядка 

Залишок 

на 

початок 

року 

Збільшення за 

звітний рік 
Викорис-

тано  у 

звітному 

році 

Сторновано 

використану 

суму у 

звітному 

році 

Сума очікуваного 

відшкодування 

витрат іншою 

стороною, що 

врахована при 

оцінці 

забезпечення 

Залишок 

на кінець 

року 

н
ар

ах
о

в
ан

о
 

(с
тв

о
р

ен
о

) 

д
о

д
ат

к
о

в
і 

в
ід

р
ах

у
-

в
ан

н
я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Забезпечення на виплату 

відпусток працівникам 
710 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних 

витрат на додаткове пенсійне 

забезпечення 

720 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних 

витрат на виконання 

гарантійних зобов’язань 

730 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних 

витрат на реструктуризацію 
740 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних 

витрат на виконання 

зобов’язань щодо 

обтяжливих контрактів 

750 0 0 0 0 0 0 0 

 760 0 0 0 0 0 0 0 

 770 0 0 0 0 0 0 0 

Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0 

Разом 780 0 0 0 0 0 0 0 
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VIII. Запаси 

Найменування показника 
Код 

рядка 

Балансова 

вартість на 

кінець року 

Переоцінка за рік 

збільшення 

чистої вартості 

реалізації* 

уцінка 

1 2 3 4 5 

Сировина і матеріали 800 879 0 0 

Купівельні напівфабрикати та 

комплектуючі вироби  
810 0 0 0 

Паливо 820 19 0 0 

Тара і тарні матеріали 830 28 0 0 

Будівельні матеріали  840 0 0 0 

Запасні частини 850 24 0 0 

Матеріали сільськогосподарського 

призначення 
860 0 0 0 

Поточні біологічні активи 870 0 0 0 

Малоцінні та швидкозношувані 

предмети 
880 8 0 0 

Незавершене виробництво 890 0 0 0 

Готова продукція 900 13 0 0 

Товари 910 0 0 0 

Разом 920 971 0 0 

* Визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" 

 

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:  

      відображених за чистою вартістю 

реалізації  

(921) 

0 

      переданих у переробку (922) 0 

      оформлених в заставу (923) 0 

      переданих на комісію (924) 0 

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0 

Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0 

 

IX. Дебіторська заборгованість 

Найменування показника 
Код 

рядка 

Всього на 

кінець року 

у т.ч. за строками не погашення  

до 12 

місяців 

від 12 до 18 

місяців 

від 18 до 36 

місяців 

1 2 3 4 5 6 

Дебіторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги 
940 975 975 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 950 120 120 0 0 

 
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0 

Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0 

 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Сума 

1 2 3 

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 1 

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному 

році 
970 1 

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо 

винуватців за якими на кінець року не прийнято 

(позабалансовий рахунок 072) 

980 0 

 

XI. Будівельні контракти 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Сума 

1 2 3 

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0 

Заборгованість на кінець звітного року:   
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 валова замовників 1120 0 

 валова замовникам 1130 0 

 з авансів отриманих 1140 0 

Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0 

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за 

незавершеними будівельними контрактами 
1160 0 

 

XII. Податок на прибуток 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Сума 

1 2 3 

Поточний податок на прибуток 1210 572 

Відстрочені податкові активи: 

 на початок звітного року 
1220 9 

 на кінець звітного року 1225 16 

Відстрочені податкові зобов’язання: 

 на початок звітного року 
1230 0 

 на кінець звітного року 1235 0 

Включено до Звіту про фінансові результати - 

усього 
1240 565 

 у тому числі: 

     поточний податок на прибуток 
1241 565 

     зменшення (збільшення) відстрочених       

податкових активів 
1242 0 

     збільшення (зменшення) відстрочених      

податкових зобов’язань 
1243 0 

Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0 

 у тому числі: 

     поточний податок на прибуток 
1251 7 

     зменшення (збільшення) відстрочених      

податкових активів 
1252 -7 

     збільшення (зменшення) відстрочених      

податкових зобов’язань 
1253 0 

 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Сума 

1 2 3 

Нараховано за звітний рік 1300 773 

Використано за рік - усього 1310 773 

в тому числі на: 

 будівництво об’єктів 
1311 0 

 придбання (виготовлення) та поліпшення  

 основних засобів 
1312 773 

 з них машини та обладнання 1313 0 

 придбання (створення) нематеріальних  

 активів 
1314 0 

 погашення отриманих на капітальні  

 інвестиції позик 
1315 0 

 1316 0 

 1317 0 
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XIV. Біологічні активи 

Групи біологічних активів 
Код 

рядка 

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю 

залишок на 

початок року 

надійшл

о за рік 

вибуло за рік нарахов

ано 

амортиз

ації за 

рік 

втрати 

від 

зменше

ння 

корисно

сті 

вигоди 

від 

відновл

ення 

корисно

сті 

залишок на 

кінець року залишок 

на 

початок 

року 

надійшл

о за рік 

зміни 

вартості 

за рік 

вибуло 

за рік 

залишок 

на 

кінець 

року 
первісна 

вартість 

накопич

ена 

амортиз

ація 

первісна 

вартість 

накопич

ена 

амортиз

ація 

первісна 

вартість 

накопич

ена 

амортиз

ація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Довгострокові біологічні активи - 

усього 

в тому числі: 

1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   інші довгострокові біологічні 

активи 

1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Поточні біологічні активи - усього 

в тому числі: 

1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

   тварини на вирощуванні та 

відгодівлі 

1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

   біологічні активи в стані 

біологічних перетворень (крім тварин 

на вирощуванні та відгодівлі) 

1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

 1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

   інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового 

фінансування 

(1431) 
0 

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна 

вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених 

унаслідок надзвичайних подій 

(1432) 

0 

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують 

передбачені законодавством обмеження права власності 

(1433) 
0 
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XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів 

Найменування показника 
Код  

рядка 

Вартість 

первісного 

визнання 

Витрати, 

пов'язані з 

біологічними 

перетвореннями 

Результат від первісного 

визнання 
Уцінка 

Виручка від 

реалізації 

Собівартість 

реалізації 

Фінансовий результат (прибуток +, 

збиток -) від 

дохід витрати реалізації 
первісного визнання 

та реалізації 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Продукція та додаткові біологічні 

активи рослинництва - усього 

1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

у тому числі:           

зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

з них: 

    пшениця 

1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   додаткові біологічні активи 

рослинництва 

1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

Продукція та додаткові біологічні 

активи тваринництва - усього 

1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

у тому числі:           

приріст живої маси - усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

з нього: 

    великої рогатої худоби 

1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   додаткові біологічні активи 

тваринництва 

1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

 1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

Сільськогосподарська продукція та 

додаткові біологічні активи - разом 

1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

Керівник  Портянко Сергiй Федорович 

Головний бухгалтер Смажук Володимир Кузьмович
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