
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) 

23.04.2014 М.П. 
(дата) 

 
Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2013 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство "Новоград-Волинський хлiбозавод" 
2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 
3. Код за ЄДРПОУ 

00377785 
4. Місцезнаходження 

Житомирська , Новоград-Волинський р-н., 11701, м. Новоград-Волинський, вул. Радянська, буд. 
10 

5. Міжміський код, телефон та факс 
0414153004 0414156181 

6. Електронна поштова адреса 
nvhlebzavod@meta.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.04.2014 

 (дата) 

2. Річна інформація опублікована у    

 (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці nvhlib.com.ua в мережі Інтернет 23.04.2014 

  (адреса сторінки)   (дата) 
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Зміст 

1. Основні відомості про емітента: X 

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря X 

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість 
акцій (розміру часток, паїв) X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди X 

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

12. Відомості про цінні папери емітента: 
1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери  

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 
що виникала протягом звітного періоду  

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на  
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кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які 
відбулися протягом звітного періоду 
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного 
року 

 

20. 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 

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

23. Основні відомості про ФОН  

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

27. Правила ФОН  

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність  

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (у разі наявності) X 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва) 

 

33. Примітки 

- Iнформацiя проодержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi - 
товариство не здiйснює дiяльностi, що потребує лiцензування. 
- Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб - товариство не 
брало участi у створеннi юридичних осiб. 
- Iнформацiя про рейтингове агентство - товариство не користувалось 
послугами рейтингових агенств. 
- 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 забезпечення випуску боргових цiнних паперiв - випуск 
боргових цiнних паперiв не здiйснювався. 
- Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi 
папери, що виникала протягом звiтного перiоду - Особлива iнформацiя 
протягом року не виникала. Iпотечнi цiннi папери не випускались. 
- Iпотечних операцiй товариство не здiйснювало. 
- Товариство не приймало участi в дiяльностi ФОН. 
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- Рiчна фiнансова звiтнiсть складалась за мiжнародними стандартами 
фiнансової звiтностi. 
- Звiт про стан об'єкта нерухомостi - цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань 
за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, товариство не випускало. 
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III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 
Публiчне акцiонерне товариство "Новоград-Волинський хлiбозавод" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 
АО1 №326750 

3. Дата проведення державної реєстрації 
28.04.1998 

4. Територія (область) 
Житомирська  

5. Статутний капітал (грн) 
774958 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 
0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0 
8. Середня кількість працівників (осіб) 

252 
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

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

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

10.73 Виробництво макаронних виробiв та подiбних борошняних виробiв 
10. Органи управління підприємства 

Генеральний директор. Наглядова рада: голова наглядової ради та 6 членiв наглядової ради. 
Ревiзiйна комiсiя: голова ревiзiйної комiсiї та 3 члени ревiзiйної комiсiї.  

11. Банки, що обслуговують емітента: 
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 
у національній валюті 

АТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ 

2) МФО банку 
380805 

3) поточний рахунок 
26003210475 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 
у іноземній валюті 

АТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ 
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5) МФО банку 

380805 
6) поточний рахунок 

26007210482 

IV. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 
(для акціонерних товариств) 

Дата введення посади 
корпоративного секретаря 

Дата призначення особи на посаду 
корпоративного секретаря 

Прізвище, ім'я, по батькові особи, 
призначеної на посаду корпоративного 

секретаря 

1 2 3 

01.04.2004 22.04.2007 Шинкарук Людмила Анатолiївна 

Опис Досвiд роботи - 4 роки. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Попереднє мiсце роботи - Баранiвський вiддiл земельних ресурсiв, землевпорядник. 
Попереднiй корпоративний секретар - Мiзернюк Ольга Володимирiвна, була 

звiльнена у зв'язку з обранням головою наглядової ради. 

V. 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 61000Україна м. Харкiв 
вул. О.Яроша, буд. 18а 0.007810000000 

ТОВ "Мiжрегiональний 
центр фондових технологiй" 30057700 

01004Україна м. Київ вул. 
Кропивницького, буд. 6, оф. 

2 
0.390180000000 

ЗАТ IФ "Гарант" 20815394 79000Україна м. Львiв вул. 
Грабовського, буд. 11 0.306470000000 

ЗАТ IК "Iнвестсервiс" 21629417 
04053Україна м. Київ пров. 
Бехтеревський, буд. 14, кв. 

Г 
0.193560000000 

АТЗТ IФ "Бонус-1" 23275936 04112Україна м. Київ вул. 
Сiм'ї Хохлових, буд. 15 0.056460000000 

Торгово-промислова 
компанiя "Подiлля" 23840263 30400Україна м. Шепетiвка 

вул. К.Маркса, буд. 57-а 0.029740000000 

ЗВФ "Перший Слобiдський" 
IК "Слобiдська" 23754664 61000Україна м. Харкiв 

вул. О.Яроша, буд. 18-а 0.001480000000 

ПП Науково-виробнича 
фiрма "Система-Борекс" 20584078 01004Україна м. Київ вул. 

Червоноармiйська, буд. 21 12.500030000000 

ДП "Простор" ВАТ 
"Хмельницька МТС" 33394726 30400Україна м. Шепетiвка 

вул. К.Маркса, 57-А 0.007810000000 

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  86.506460000000 

Усього 100.000000000000 
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VІ. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада 
Генеральний директор 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Портянко Сергiй Федорович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

ВМ 323474 22.03.1997 Новоград-Волинським МРВ УМВС 
4) рік народження** 

1954 
5) освіта** 

Вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 

25 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Новоград-Волинський хлiбозавод, директор Попереднє мiсце роботи - Новоград-Волинський 
сирзавод, головний метролог 

8) дата обрання та термін, на який обрано 
17.03.2011 5 рокiв 

9) Опис 
До компетенцiї Генерального директора належить: затвердження штатного розкладу та посадових 
окладiв працiвникiв, планiв, кошторисiв та бюджетiв Товариства, включаючи рiчнi плани, 
кошториси та бюджети; 
затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для їх виконання; 
визначення умов оплати працi працiвникiв Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та 
представництв Товариства, за винятком осiб, якi входять до складу Наглядової ради та Ревiзiйної 
комiсiї; 
затвердження типових (стандартних) договiрних цiн на продукцiю та тарифiв на послуги i роботи 
Товариства; 
пiдготовка та подання на розгляд Наглядової ради пропозицiй та проектiв документiв, стосовно 
яких має бути прийняте рiшення Наглядової ради або Загальних зборiв; 
надання рiчного звiту та балансу Товариства Наглядовiй радi, на затвердження Загальними 
зборами; 
встановлення систем заохочення працiвникiв; 
призначення на посаду керiвникiв дочiрнiй пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства; 
проведення колективних переговорiв та укладання Колективного договору у Товариствi; 
органiзацiя ведення дiловодства, бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства; 
прийом та/або звiльнення працiвникiв (крiм осiб, що входять до складу Наглядової та Ревiзiйної 
комiсiї); 
ведення облiку кадрiв Товариства, затвердження посадових iнструкцiй; 
накладення стягнень на працiвникiв (крiм осiб, що входять до складу Наглядової ради та 
Ревiзiйної комiсiї). 



 
8 

Генеральний директор має право в межах повноважень, наданих Статутом, рiшеннями Загальних 
зборiв та Наглядової ради: 
без довiреностi представляти iнтереси Товариства у вiдносинах з усiма державними органами, 
юридичними i фiзичними особами, та вчиняти вiд його iменi всi юридичнi дiї; 
розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах та у порядку, визначеному Статутом, 
рiшенням Загальних Зборiв та Наглядової Ради Товариства; 
пiдписувати доручення, договори (угоди) та iншi документи вiд iменi Товариства в межах та у 
порядку, визначеному Статутом, рiшенням Загальних Зборiв та Наглядової Ради Товариства; 
вiдкривати, управляти та/або закривати банкiвськi та iншi рахунки Товариства; 
першого пiдпису фiнансових документiв. 
Сума винагороди за 2013 рiк - 430265 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. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Голова наглядової ради 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Мiзернюк Ольга Володимирiвна 
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
ВН 490188 22.05.2010 Новоград-Волинським МРВ УМВС 

4) рік народження** 
1947 

5) освіта** 
Вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 
28 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
Пенсiонер. До виходу на пенсiю працювала на Новоград-Волинському хлiбозаводi, начальник 
планово-економiчного вiддiлу. 
8) дата обрання та термін, на який обрано 

17.03.2011 3 роки  
9) Опис 

Органiзовувала роботу наглядової ради, здiйснювала зв'язок з акцiонерами товариства, 
здiйснювала контроль за розкриттям iнформацiї, пiдготовку та проведення загальних зборiв 
акцiонерiв. 
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 
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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 наглядової ради; отримувати повну, достовiрну та своєчасну 
iнформацiю про дiяльнiсть товариства, необхiдну для виконання своїх функцiй.  
Знайомитись з документами товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнього 
пiдприємства; вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради товариства.  
Винагорода, отримана за 2013 рiк складає 76770,00 грн.  
На iнших пiдприємствах не працює.  
Загальний стаж роботи - 41 рокiв.  
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.  
Змiн протягом звiтного року не було. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член наглядової ради, головний бухгалтер 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Смажук Володимир Кузьмович 
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
ВМ 373511 26.06.1997 Новоград-Волинським МРВ УМВС 

4) рік народження** 
1957 

5) освіта** 
Вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 
31 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
ТОВ "Фiрма "Траст", головний бухгалтер 

8) дата обрання та термін, на який обрано 
17.03.2011 3 роки  

9) Опис 
Обов'язки:  
вiдповiдає та готує на засiдання наглядової ради 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 наглядової ради вирiшувати питання 
поточної фiнансової дiяльностi товариства;  
- вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на 
засiданнi наглядової ради товариства;  
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- iнiцiювати скликання засiдання наглядової ради товариства;  
- отримувати винагороду за виконання функцiй члена наглядової ради в розмiрi мiнiмальної 
заробiтної плати гарантованої державою.  
Винагорода, отримана за 2013 рiк, складає 13835 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 перiоду не було. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 
Член наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Сербiн Вiра Олексiївна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

ВМ 263900 27.12.1996 Новоград-Волинським МРВ УМВС 
4) рік народження** 

1956 
5) освіта** 

Середньо-спецiальна 
6) стаж керівної роботи (років)** 

20 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Новоград-Волинський хлiбозавод, начальник виробництва. До прийняття на роботу трудового 
стажу не мала. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 
17.03.2011 3 роки 

9) Опис 
Здiйснювала контроль за виробничою i маркетинговою дiяльнiстю товариства. 
Має право:  
- отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про товариство, необхiдну для 
виконання своїх функцiй;  
- вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на 
засiданнi наглядової ради товариства;  
- iнiцiювати скликання засiдання наглядової ради товариства;  
- отримувати винагороду за виконання функцiй члена наглядової ради в розмiрi мiнiмальної 
заробiтної плати гарантованої державою.  
Винагорода, отримана за 2013 рiк, складає 13835,00 грн.  
На iнших пiдприємствах не працює.  
Загальний стаж роботи 40 рокiв.  
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.  
Змiн протягом звiтного перiоду не було. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
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особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член наглядової ради 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Мосiйчук Володимир Васильович 
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
ВМ 442281 11.12.1997 Новоград-Волинським МРВ УМВС 

4) рік народження** 
1949 

5) освіта** 
Вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 
28 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
Пенсiонер. До виходу на пенсiю працював на Новоград-Волинському хлiбозаводi, заступник 
голови правлiння з технiчних питань. Попереднє мiсце роботи: Новоград-Волинський завод 
сiльгоспмашин, майстер. 
8) дата обрання та термін, на який обрано 

17.03.2011 3 роки  
9) Опис 

Обов'язки:  
вiдповiдає та готує на засiдання наглядової ради питання по технiчному розвитку товариства 
(впровадження нової технiки, оновлення основних засобiв, рацiоналiзаторська робота, питання 
пов'язанi з органiзацiйно-технiчними заходами, пожежною безпекою, охороною працi).  
Член наглядової ради має право:  
- отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про товариство, необхiдну для 
виконання своїх функцiй;  
- вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на 
засiданнi наглядової ради товариства;  
- iнiцiювати скликання засiдання наглядової ради товариства;  
- отримувати винагороду за виконання функцiй члена наглядової ради, в розмiрi мiнiмальної 
заробiтної плати гарантованої державою.  
Винагорода, отримана за 2013 рiк, складає 13835,00 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 перiоду не було. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член наглядової ради 
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2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Портянко Андрiй Сергiйович 
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
ВН 098608 17.07.2002 Новоград-Волинським МРВ УМВС 

4) рік народження** 
1986 

5) освіта** 
Вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 
0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
ТОВ "НВП "Дисковi системи", iнженер-програмiст. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 
17.03.2011 3 роки  

9) Опис 
Вiдповiдав за визначення загальних засад iнформацiйної полiтики товариства, здiйснював 
взаємозв'язок товариства з депозитарiєм та зберiгачем. 
Обов'язки:  
дiяти в iнтересах товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;  
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 перелiк вiдомостей, що є конфiденцiйною iнформацiєю, а також встановлювати порядок 
доступу до неї.  
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 дочiрнього пiдприємства; 
вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради товариства.  
Винагорода, отримана за 2013 рiк складає: 13835,00 грн.  
Загальний стаж роботи 7 рокiв.  
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.  
За звiтний перiод змiн не було. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член наглядової ради 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Бучинська Надiя Володимирiвна 
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
ВМ 855370 29.02.2000 Новоград-Волинським МРВ УМВС 
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4) рік народження** 

1978 
5) освіта** 

Вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 

0 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Новоград-Волинський хлiбозавод, iнженер-технолог. До прийняття на роботу трудового стажу не 
мала. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 
17.03.2011 3 роки  

9) 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, 
Положеннями, 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.  
Винагорода, отримана за 2013 рiк складає: 13835 грн.  
На iнших пiдприємствах не працює.  
Загальний стаж роботи 17 рокiв.  
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.  
За звiтний перiод змiн не було. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 
Член наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Парий Людмила Миколаївна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

ВМ 915555 19.12.2000 Новоград-Волинським МРВ УМВС 
4) рік народження** 
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1978 

5) освіта** 
Вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 
0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
Не працює. Новоград-Волинський хлiбозавод, економiст з планування. До прийняття на роботу 
трудового стажу не мала. 
8) дата обрання та термін, на який обрано 

17.03.2011 3 роки  
9) Опис 

Здiйснювала аналiз рентабельностi виробництва, контроль за цiновою полiтикою товариства, 
виконанням кошторисiв адмiнiстративних витрат та витрат на збут. 
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, 
Положеннями, 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 2013 рiк складає: 13835,00 грн.  
На iнших пiдприємствах не працює.  
Загальний стаж роботи 16 рокiв.  
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.  
За звiтний перiод змiн не було. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Голова ревiзiйної комiсiї 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Щелупанова Свiтлана Володимирiвна 
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
ВН 387921 24.05.2007 Новоград-Волинським МРВ УМВС 

4) рік народження** 
1972 
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5) освіта** 

Вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 

0 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Новоград-Волинський хлiбозавод, заступник головного бухгалтера. До прийняття на роботу 
трудового стажу не мала. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 
17.03.2011 5 рокiв  

9) 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 радi 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 генерального 
директора про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок.  
Права голови 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 позачергового засiдання наглядової ради товариства з метою вирiшення 
питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтерсам товариства або виявленням 
зловживань, вчинених посадовими особами товариства.  
Голова ревiзiйної комiсiї має право брати участь у засiданнях наглядової ради 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 2013 рiк складає: 13835,00 грн.  
На iнших пiдприємствах не працює.  
Загальний стаж роботи 22 роки.  
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.  
За звiтний перiод змiн не було. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 
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Член ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Корнiйчук Валентина Арсенiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

ВМ 323475 22.03.1997 Новоград-Волинським МРВ УМВС 
4) рік народження** 

1958 
5) освіта** 

Вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 

11 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Новоград-Волинський хлiбозавод, начальник лабораторiї. Попереднє мiсце роботи: до прийняття 
на роботу трудового стажу не мала. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 
18.03.2011 5 рокiв  

9) Опис 
Обов'язки:  
вiдповiдає та готує на засiдання ревiзiйної комiсiї 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;  
- вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на 
засiданнi ревiзiйної комiсiї товариства;  
- iнiцiювати скликання засiдання ревiзiйної комiсiї товариства;  
- отримувати винагороду за виконання функцiй члена ревiзiйної комiсiї, в розмiрi мiнiмальної 
заробiтної плати гарантованої державою, 1 раз в квартал. 
Винагорода, отримага за 2013 рiк складає 4659,00 грн.  
На iнших пiдприємствах не працює.  
Загальний стаж роботи 35 рокiв.  
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.  
За звiтний перiод змiн не було. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 
Член ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Музичук Володимир Михайлович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
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ВМ 675581 17.05.1999 Ємiльчинськм МРВ УМВС 

4) рік народження** 
1983 

5) освіта** 
Вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 
5 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
Новоград-Волинський хлiбозавод, начальник вiддiлу збуту. До прийняття на роботу трудового 
стажу не мав. 
8) дата обрання та термін, на який обрано 

17.03.2011 5 рокiв  
9) Опис 

Обов'язки:  
Особисто брати участь в усiх засiданнях та ухваленнi рiшень Ревiзiйної комiсiї.  
Особа не має права делегувати повноваження члена Ревiзiйної комiсiї третiй особi;  
Неухильно дотримуватись вимог Статуту та Положення про Ревiзiйну комiсiю;  
Забезпечувати вiдповiднiсть рiшень, ухвалених Ревiзiйної комiсiєю, положенням чинного 
законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства;  
Належним чином органiзовувати пiдготовку питань та матерiалiв на розгляд засiдань Ревiзiйної 
комiсiї; домагатись прийняття дiлових рiшень та забезпечити контроль за їх виконанням;  
Дiяти сумлiнно, розсудливо, добросовiсно та лояльно, виключно в рамках повноважень, 
передбачених чинним законодавством України, Статутом та внутрiшнiми документами 
Товариства;  
Постiйно пiдвищувати рiвень своїх знань та квалiфiкацiї, необхiдних для виконання своїх 
обов'язкiв;  
Повiдомляти органи управлiння Товариства про виявленi недолiки в роботi Товариства, що стали 
вiдомi Особi у зв'язку з виконанням її посадових обов'язкiв;  
Не провадити пiдприємницької дiяльностi, яка конкурує з дiяльнiстю Товариства, не займати 
посад в органах суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, що конкурують з Товариством.  
Винагорода, отримана за 2013 рiк складає: 4659,00 грн.  
На iнших пiдприємствах не працює.  
Загальний стаж роботи 8 рокiв.  
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.  
За звiтний перiод змiн не було. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член ревiзiйної комiсiї 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Гордiйчук Володимир Дмитрович 
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
ВМ 520602 31.03.1998 Новоград-Волинським МРВ УМВС 
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4) рік народження** 

1982 
5) освіта** 

Вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 

4 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Новоград-Волинський хлiбозавод, головний iнженер. До прийняття на роботу трудового стажу не 
мав. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 
17.03.2011 5 рокiв  

9) Опис 
Обов'язки:  
Особисто брати участь в усiх засiданнях та ухваленнi рiшень Ревiзiйної комiсiї.  
Особа не має права делегувати повноваження члена Ревiзiйної комiсiї третiй особi;  
Неухильно дотримуватись вимог Статуту та Положення про Ревiзiйну комiсiю;  
Забезпечувати вiдповiднiсть рiшень, ухвалених Ревiзiйної комiсiєю, положенням чинного 
законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства;  
Належним чином органiзовувати пiдготовку питань та матерiалiв на розгляд засiдань Ревiзiйної 
комiсiї; домагатись прийняття дiлових рiшень та забезпечити контроль за їх виконанням;  
Дiяти сумлiнно, розсудливо, добросовiсно та лояльно, виключно в рамках повноважень, 
передбачених чинним законодавством України, Статутом та внутрiшнiми документами 
Товариства;  
Постiйно пiдвищувати рiвень своїх знань та квалiфiкацiї, необхiдних для виконання своїх 
обов'язкiв;  
Повiдомляти органи управлiння Товариства про виявленi недолiки в роботi Товариства, що стали 
вiдомi Особi у зв'язку з виконанням її посадових обов'язкiв;  
Не провадити пiдприємницької дiяльностi, яка конкурує з дiяльнiстю Товариства, не займати 
посад в органах суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, що конкурують з Товариством;  
Винагорода, отримана за 2013 рiк складає: 4659,00 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. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 
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6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Кількість за видами акцій 

Посада 
Прізвище, ім'я, 

по батькові 
посадової 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 загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 
прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані 
на пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Генеральний 
директор 

Портянко Сергiй 
Федорович 

ВМ 323474 22.03.1997 
Новоград-Волинським МРВ 

УМВС 
14.09.1998 1857718 59.9300 1857718 0 0 0 

Голова 
наглядової 

ради 

Мiзернюк Ольга 
Володимирiвна 

ВН 490188 22.05.2010 
Новоград-Волинським МРВ 

УМВС 
14.09.1998 1000 0.0300 1000 0 0 0 

Член 
наглядової 

ради, головний 
бухгалтер 

Смажук 
Володимир 
Кузьмович 

ВМ 373511 26.06.1997 
Новоград-Волинським МРВ 

УМВС 
14.09.1998 39850 1.2900 39850 0 0 0 

Член 
наглядової 

ради 

Сербiн Вiра 
Олексiївна 

ВМ 263900 27.12.1996 
Новоград-Волинським МРВ 

УМВС 
14.09.1998 62050 2.0000 62050 0 0 0 

Член 
наглядової 

ради 

Мосiйчук 
Володимир 
Васильович 

ВМ 442281 27.02.1997 
Новоград-Волинським МРВ 

УМВС 
14.09.1998 39900 1.2900 39900 0 0 0 

Член 
наглядової 

ради 

Портянко Андрiй 
Сергiйович 

ВН 098608 17.07.2002 
Новоград-Волинським МРВ 

УМВС 
14.09.1998 212391 6.8500 212391 0 0 0 

Член 
наглядової 

ради 

Бучинська Надiя 
Володимирiвна 

ВМ 855370 29.02.2000 
Новоград-Волинським МРВ 

УМВС 
14.09.1998 1500 0.0484 1500 0 0 0 

Член 
наглядової 

ради 

Парий Людмила 
Миколаївна 

ВМ 915555 19.12.2000 
Новоград-Волинським МРВ 

УМВС 
14.09.1998 5000 0.1600 5000 0 0 0 

Голова 
ревiзiйної 

комiсiї 

Щелупанова 
Свiтлана 

Володимирiвна 

ВН 387921 24.05.2007 
Новоград-Волинським МРВ 

УМВС 
14.09.1998 3242 0.1100 3242 0 0 0 



 
20 

Член ревiзiйної 
комiсiї 

Корнiйчук 
Валентина 
Арсенiвна 

ВМ 323475 22.03.1997 
Новоград-Волинським МРВ 

УМВС 
 0 0 0 0 0 0 

Член ревiзiйної 
комiсiї 

Музичук 
Володимир 

Михайлович 

ВМ 675581 17.05.1999 
Ємiльчинським МРВ УМВС  0 0 0 0 0 0 

Член ревiзiйної 
комiсiї 

Гордiйчук 
Володимир 
Дмитрович 

ВМ 520602 14.09.1998 
Новоград-Волинським МРВ 

УМВС 
14.09.1998 500 0.0200 500 0 0 0 

Усього 2223151 71.7284 2223151 0 0 0 

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

Кількість за видами акцій 
Найменування 

юридичної особи 
Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ Місцезнаходження 

Дата 
внесення 

до реєстру 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 
прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані 
на пред'явника 

ПП НВФ 
"Система-Борекс" 20584078 

01004 Україна Київська 
д/в м. Київ вул. 

Червоноармiйська, буд. 
21 

29.03.2003 387480 12.5000 387480 0 0 0 

Кількість за видами акцій 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) 
прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані 
на пред'явника 

Портянко Сергiй 
Федорович 

ВМ 323474 22.03.1997 Новоград-Волинським 
МРВ УМВС 14.09.1998 1857718 59.9300 1857718 0 0 0 

Усього 2245198 72.4300 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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VIІI. Інформація про загальні збори акціонерів 

чергові позачергові Вид загальних 
зборів* X  

Дата проведення 25.03.2013 

Кворум зборів** 76.6 

Опис 

Питання порядку денного: 
1. Прийняття рiшення з питань порядку проведення та регламенту загальних зборiв. Обрання 
лiчильної комiсiї. 
2. Розгляд звiту Генерального директора товариства про пiдсумки фiнансово-господарської 
дiяльностi за 2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 
3. Розгляд звiту голови наглядової ради та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 
4. Розгляд звiту (висновку) ревiзiйної комiсiї та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 
5. Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2012 рiк. 
6. Затвердження порядку розподiлу прибутку за 2012 рiк. 
7. Про виплату дивiдендiв акцiонерам товариства, затвердження загального розмiру рiчних 
дивiдендiв та розмiру дивiдендiв на одну акцiю. 
8. Про визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства на 2013 рiк. 
9. Про вiдкриття кредитної лiнiї. 
 
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв за звiтний перiод не скликались. 

 
IХ. Інформація про дивіденди 

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував 
звітньому 

 
за простими 

акціями 
за привілейованими 

акціями 
за простими 

акціями 
за привілейованими 

акціями 

Сума нарахованих дивідендів, 
грн. 1087491.00 0 585500.00 0 

Нарахування дивідендів на 
одну акцію, грн. 0.351 0 0.189 0 

Сума виплачених дивідендів, 
грн. 1053400.95 0 556875.13 0 

Дата складання переліку осіб, 
які мають право на отримання 
дивідендів 

25.03.2013  22.03.2012  

Дата виплати дивідендів 25.09.2013  22.09.2012  

Опис 

Сума нарахованих дивiдендiв за 2012 рiк - 1087,5 тис. грн. 
Нарахованi дивiденди на одну акцiю - 0,350823 грн. 
Дата початку виплати дивiдендiв - 25.03.2013 р. 
Дата закiнчення виплати дивiдендiв - 25.09.2013 р. 
Виплата здiйснювалась шляхом перерахування на особистi рахунки та при зверненнi 
акцiонерiв - готiвкою, через касу товариства.  
(26.03.2014 р. на Загальних зборах акцiонерiв прийнято рiшення про виплату 
дивiдендiв за 2013 рiк.) 
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X. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ТОВ "Джером Секьюритиз" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 24747790 

Місцезнаходження 04070 Україна Київська д/в 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 0445903009 

Факс 0445903007 

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. 

 
Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Приватна аудиторська фiрма "Iнтелект" 

Організаційно-правова форма Приватне підприємство  

Код за ЄДРПОУ 31231755 

Місцезнаходження 10009 Україна Житомирська д/в м. Житомир вул. Київська, буд. 79 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

2468 

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 0412361533 

Факс 0412466227 

Вид діяльності Аудиторськi послуги емiтенту 

Опис Згiдно протоколу Наглядової ради № 1 вiд 24.01.2014 р. пiдписано 
договiр з ПАФ "Iнтелект", яке здiйснило аудиторську перевiрку. 

 
Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ д/в м. Київ вул. Б.Грiнченка, 3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

АД №065586 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Адмiнiстрацiя державної служби спецiального зв'язку та захисту 
iнформацiї України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.08.2012 
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Міжміський код та телефон 0443777016 

Факс 0442791213 

Вид діяльності надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї 

Опис Наглядовою радою протокол № 11 вiд 02.12.2013р. були затвердженi 
умови договору з ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" про 
обслуговування випуску цiнних паперiв ПАТ "Новоград-Волинський 
хлiбозавод". 
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XІ. 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 
ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 
паперу 

Форма існування 
та форма 
випуску 

Номінальна 
вартість 

акцій (грн) 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн) 

Частка у 
статутному 
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 

Акція проста 
бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 
іменні 0.250 3099832 774958.000 100.00 

Опис Торгiвля цiнними паперами не здiйснювалась. Лiстинг цiнних паперiв на фондових бiржах не проводився. 
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XІI. Опис бізнесу 

1. 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. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 17.03.2011 року ВАТ 
"Новоград-Волинський хлiбозавод" перейменовано у ПАТ "Новоград-Волинський хлiбозавод". 
  

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

3. Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 252. 
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб) - 5. 
Чисельнiсть працiникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 1. 
Фонд оплати працi, всього (тис. грн.) - 9234.0 
В зв'язку з пiдвищенням заробiтної плати в товариствi збiльшився фонд оплати працi на 9,6% до 
попереднього року. 
Вiдповiдно до потреб виробництва, згiдно з графiком, пiдвищили квалiфiкацiю 4 чоловiки, 5 
працiвникiв прийняли участь в профiлюючих семiнарах.  

  
4. Товариство є членом ОПХП "Укрхлiбпром", 02660, м.Київ, проспект Визволителiв, 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; - 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; - 
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представляє iнтереси пiдприємств-учсникiв у взаємодiї з iншими пiдприємствами, установами, 
органiзацiями. ПАТ "Новоград-Волинський хлiбозавод" спiвпрацює з об'єднанням "Укрхлiбпром" 
з 2001 року, а з 2006 року є його засновником. Генеральний директор ПАТ "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 
генеральний директор та фахiвцi хлiбозаводу приймають активну участь в усiх заходах, якi 
проводить об'єднання "Укрхлiбпром". 

  
5. Товариство спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями не проводить. 

  
6. Пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб за звiтнiй перiод не поступало. 

  
7. Фiнансова звiтнiсть товариства пiдготовлена згiдно з вимогами МСФЗ . Згiдно наказу про 
облiкову полiтику «Публiчного акцiонерного товариства «Новоград-Волинський хлiбозавод»» 
наведена вимога, що облiкова полiтика повинна застосовуватися так, щоб фiнансова звiтнiсть 
повнiстю вiдповiдала вимогам Закону i кожному конкретному МСФЗ i П(С)БО. При iснуваннi 
суперечностей у вимогах до ведення облiку i розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi мiж 
МСФЗ i П(С)БО прiоритет вiддається МСФЗ. 
Фiнансова звiтнiсть на пiдприємствi для цiлей, передбачених законодавством України, складається 
у форматi, затвердженому нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, 
для iнших цiлей складається у форматi, передбаченому МСФЗ 
На пiдприємствi прийнята облiкова полiтика вiдповiдно до наказу № 026 вiд 21 сiчня 2013 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 2500 грн. 
Амортизацiю об'єктiв основних засобiв нараховувати прямолiнiйним методом згiдно ПКУ вiд 
02.12.2010 р. № 2755-V. 
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. 
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Фiнансовi iнвестицiї вiдображати в облiку i звiтностi вiдповiдно до П(С)БО 12 "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 2013 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 31.12.2012 р. 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, 
булочний 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". 
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 
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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 2013р. 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. 

  
8. Товариство виробляє 97 найменувань продукцiї, в тому числi: 34 хлiбобулочних, 63 здобно-
булочних. За звiтнiй рiк освоєно 17 нових видiв продукцiї.  
Всього вироблено продукцiї в дiючих цiнах на суму 39,5 млн. грн., що на 2,5 млн. грн. або на 6,7 % 
бiльше попереднього року.  
Обсяг виробництва продукцiї в натуральному виразi зменшився на 1,4 % i становить 7614 тонн, в 
т.ч. виробництво хлiбобулочних виробiв зменшилось на 2,2% (вироблено 7142 тонни), 
виробництво здобно-булочних виробiв зросло на 12,2 % (вироблено 472 тонни). 
В структурi виробництва хлiбобулочнi вироби займають 93,8%. Здобно-булочнi – 6,2%. Зросла 
питома вага хлiба змiшаної валки на 4,5 % , булочних виробiв на 1,9 % та знизилась питома вага 
хлiба пшеничного першого ґатунку на 11,6 % та хлiба вищого ґатунку на 1,8 %. 
За звiтний перiод обсяги виробництва упакованої продукцiї зросла на 7,1% та становить 30%.  
За звiтний рiк зменшена реалiзацiя продукцiї в натуральному виразi на 1,4%. Зменшення реалiзацiї 
хлiбобулочних виробiв вiдбулося в зв’язку з втратою об'ємiв тендерних закупiвель в м. Житомир в 
Житомирському тубдиспансерi, дитячiй обласнiй лiкарнi та обласнiй клiнiчнiй лiкарнi 
iм.Гербачевського та за рахунок збiльшення кiлькостi конкурентiв на ринку Новограда-
Волинського. На ринку нашого мiста працюють 8 наших конкурентiв, а саме: ТОВ “Агробiзнес”, 
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ТОВ “Румянець”, ПП “Люкс К”, ПП Медецька, Городницький хлiбозавод, Корецький хлiбозавод, 
“Подiлля-хлiб”, в 4 кварталi 2013 року с.Летичiв “Буханочка”. 
В залежностi вiд споживацького попиту, обсяг реалiзацiї територiально дещо змiнився. Знижено 
обсяги реалiзацiї по мiсту на 2,6 %, по Новоград-Волинському району -1,0 %, Баранiвському 
району – на 0,5 %, Червоноармiйському – на 2,1%, Рiвненському напрямку на 0,3%. Зросли обсяги 
реалiзацiї по Житомирському регiону – на 2,2 %, по Олевську та Ємiльчинському - на рiвнi. 
В структурi собiвартостi борошно складає 35,5%. Основними постачальниками борошна 
являються: ТОВ "Борошномельена компанiя "ТЕВI", Аграрний фонд, ТОВ "Волинь-зерно-
продукт". 
Витрати на виробництво 1 тонни продукцiї за звiтний перiод знизились на 0,4%. 
Протягом року зросла цiна на електроенергiю на 10 коп. за кВт, або 8,8 % та на iншу сировину: 
сiль – на 2,1%, цукор – на 6,1%, яйце – на 29,4%, глазур кондитерську – на 19,4%, повидло – на 
7%, родзинки – на 3,4%, та iнше. 
Допомiжна сировина (дрiжджi, масло рослинне, яйце) закуповувалось через ТОВ "Бакалiя-
Дрiжджi-Сервiс", iнша сировина - у приватних пiдприємцiв, з якими укладались договора. 
Середня цiна 1 тонни хлiбобулочних виробiв за 2013 рiк становить 5696 грн. Темп росту становить 
2,9% до попереднього року. Таке зростання вiдбулось за рахунок асортиментних коливань.  
Рiвень рентабельностi вiд виробництва продукцiї за звiтний рiк становить 11,1% проти 10,6% в 
2012 р. 
Пiдприємство послуг стороннiм органiзацiям не надає, вiд сезоних змiн не залежить. 
  

9. 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"; 
- завершено роботи по встановленню та введенню в експлуатацiю парового котла SR-500; 
- проведено реконструкцiю вузла облiку газу; 
- замiнено станцiю хiмводопiдготовтовки "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. 
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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 технiчне переобладнання в 2011 роцi витрачено 936 тис.грн.  
Виконано наступнi заходи: 
- встановлено нову тiстомiсильну машину в кондитерському цеху "Прима 160Р"; 
- замiнено ланцюги в печi №2 i шафi розстоювальнiй №2; 
- вiдремонтовано платформи вагiв автомобiльних; 
- замiнено заварочну машину ХЗМ-300 i встановлення гнучких шнекiв i ваги  
борошна; 
- придбано 2 автомобiлi "Газель"; 
- придбано борошновоз МАН; 
- вiдремонтовано стелю в пiчному вiддiленнi; 
- встановлено протипожежнi дверi в борошнопросiювальнiй дiльницi; 
- оштукатуренi стiни хлiбобулочного цеху; 
- замiнено принтер в експедицiї хлiбобулочного цеху; 
- розпочато будiвництво холодильних камер на складi. 
Внаслiдок виконання технiчних заходiв по економiї ТЕР в звiтному роцi в порiвняннi з 2010 роком 
одержано економiю електроенергiї на 1 тонну продукцiї 0,8 кВт/год, на весь випуск 2655 кВт/год 
на суму 5934 грн.. В зв'язку iз зменшенням виробництва хлiбобулочних виробiв, збiльшились 
витрати природного газу на тонну продукцiї на 1,4 м2, на весь випуск 10751 м2 на суму 45,6 тис. 
грн. 
Списано у 2011 роцi: бетономiшалку; автомобiль ГАЗ 3302, водонагрiвач ABS SLV-80V Slim. 
Реалiзовано по залишковiй вартостi вiтрини кондитерськi, автопричiп 71Т-3020А. 
В 2012 рiцi на технiчне переобладнання витратили 638,2 тис. грн. 
Кошти були витраченi на: 
- встановлення печi MIWE; 
- замiну розстоювальної шафи на 4 вагонки MIWE; 
- придбання аргонового зварювального апарату; 
- встановлення дiжоперекидача в булочний цех А2-ХДЕ; 
- встановлення витяжної установки ВУДОС-1 в столярнiй майстернi; 
- придбання 2 холодильних агрегатiв в новi холодильнi камери на складi. 
Списано: 
- комплект обладнання зубного кабiнету; 
- холодильну вiтрину; 
- вiтрину-прилавок WL-90; 
- лiчильник газу Q-10 RS/6; 
- перфоратор GBH4-top; 
- транспортер 2,5 м. (3 лiнiя). 
В 2013 роцi на технiчне переобладнання витрачено 950,6 тис. грн. 
Кошти були витраченi на: 
- придбання та встановлення 2-х ємностей БЗБ; 
- придбання лiцензiй на використання операцiйних систем Microsoft Windows; 
- придбання 2-х дiж; 
- замiну фургона вантажного автомобiля для перевезення хлiбобулочних виробiв; 
- придбання 2-х автомобiлiв; 
- ремонт асфальтного покриття територiї пiдприємства. 
Списано: 
- кондицiонер Bally-18; 
- камера холодильна КХС-212; 
-камера холодильна КХС-2БХС; 
На 2014 рiк заплановано на технiчне переобладнання витратити 1175 тис. грн. 
Кошти будуть витраченi на: 
- замiну хлiбних фургонiв - 75 тис. грн.; 
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- встановлення лiнiї по безтарному зберiганнi, просiюваннi, подачi, дозуваннi борошна вищого, 
першого гатунку та житньо-обдирного - 1100 тис. грн. 
  

10. За звiтний перiод правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або 
членами виконавчого органу, афiлiйованими особами не укладались. 

  
11. 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 - 50,0 т, булочного - 3,8 т. Коефiцiєнт 
завантаження 39,7% i 34,2% вiдповiдно.  
Виробничi викиди в атмостферу знаходяться в межах допустимих затверджених норм.  
Товариство протягом останнiх 5 рокiв постiйно оновлює основнi засоби за рахунок як власних 
коштiв так i залучених банкiвських кредитiв. 
  

12. Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть емiтента; ступiнь залежностi вiд законодавчих або 
економiчних обмежень: 
- Обмеження рiвня рентабельностi має значний негативний вплив на фiнансовий стан товариства.  
- Створення широкої мережi приватних пiдприємств роздрiбної торгiвлi негативно впливає на 
фiнансовий стан товариства. 
- Велика конкуренцiя по виробництву хлiбобулочних виробiв та нерiвнi умови господарювання у 
приватних пiдприємцiв i акцiонерних товариств, мають негативний вплив на фiнансовий стан 
товариства. 
- Недосконалiсть нормативно-законодавчих актiв. 
  

13. Штрафнi санкцiї вiдсутнi. 
  

14. У результатi аналiзу дiяльностi товариства за 2013 рiк видно, що рiвень абсолютної лiквiдностi 
зменшився, що пов'язано зi зменшенням залишку грошових коштiв станом на 31.12.2013 р. на 
суму 96 тис.грн. в порiвняннi з попереднiм звiтним прiодом i становить 0,55. Це означає, що за 
рахунок наявних на балансi грошових коштiв та їх еквiвалентiв товариство спроможне погасити 
55% iснуючих поточних зобов'язань. 
Аналiз лiквiдностi пiдприємства в 2013 роцi свiдчить про збiльшення як активiв, так i поточних 
зобов'язань, що вказує на достатнiсть ресурсiв пiдприємства (коефiцiєнт покриття становить 1,73 
при нормативному 1-2). Значення коефiцiєнта швидкої лiквiдностi становить 1,28, що є бiльшим 
проти минулого року (1,18) i свiдчить, що за рахунок грошових коштiв та очiкуваних фiнансових 
надходжень можуть бути повнiсю погашенi поточнi зобов'язання пiдприємства. Спiввiдношення 
вартостi оборотних активiв (в т.ч. грошових коштiв) та поточних зобов'язань товариства станом на 
31.12.2013 р. перевищує нормативнi значення показникiв та свiдчить про достатнiсть оборотних 
активiв для погашення усiх поточних зобов'язань у випадку такої необхiдностi. 
Значення коефiцiєнта автономiї товариства станом на початок та кiнець звiтного перiоду суттєво 
перевищує нормативнi, що свiдчить про те, що частка власного капiталу пiприємства у загальнiй 
вартостi майна, а також в загальнiй сумi довгострокових та поточних зобов'язань залишається 
стабiльно високоюНа кiнець звiтного перiоду значення коефiцiєнта автономiї становить 0,63. Це 
вiдчить про те, що товариство на 63% фiнансується за рахунок власних джерел. 
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi знаходиться в межах рекомендованого значення (0,75), тобто 
фiнансове положення товариства є стiйким. 
Фiнансовий стан пiдприємства стабiльний та задовiльний. 
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15. Всi договори, укладенi в звiтному роцi, виконанi. 
  

16. На 2014 рiк планується встановлення лiнiї по безтарному зберiганню борошна вищого гатунку, 
його подачi, просiюванню, дозуванню. 

  
17. Дослiджень та розробок товариство не проводить. 

  
18. Судовi справи, стороною в яких виступає емiтент: 
18.1. Справа № 0670/8802/12. 20 грудня 2012 р. позовна заява ПАТ "Новоград-Волинський 
хлiбозавод" про визнання протиправними повiдомлення Новоград-Волинської ОДПI рiшення 
№0007242200 вiд 11 грудня 2012 року (1-а iнстанцiя Житомирський окружний адмiнiстративний 
суд). Позов задоволено в повному обсязi. 05 лютого 2013 р. апеляцiйна скарга Новоград-
Волинської ОДПI на рiшення Житомирського окружного адмiнiстративного суду (2-а iнстанцiя 
Житомирський апеляцiйний адмiнiстративний суд). Апеляцiйну скаргу не задоволено, рiшення 
Житомирського окружного адмiнiстративного суду залишено в силi. 
18.2. Справа № 0616/4427/12. 11 лютого 2013 р. апеляцiйна скарга ПАТ "Новоград-Волинський 
хлiбозавод" на вирок по кримiнальнiй справi по обвинуваченню водiя Сушанина В.I. у вчиненнi 
злочину передбаченого ч.1 ст. 286 КК України та на цивiльну справу за позовом Бахур Наталiї 
Вiкторiвни про вiдшкодування матерiальної та моральної шкоди спричиненою джерелом 
пiдвищеної небезпеки на суму 70767,70 грн. Апеляцiйну скаргу не задоволено. 05 червня 2013 р. 
подана касацiя на апеляцiю та на вирок по зазначеним кримiнальнiй та цивiльнiй справам. Касацiя 
задоволена в повному обсязi. 

  
19. 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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XIІI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Власні основні засоби (тис. 
грн.) 

Орендовані основні засоби 
(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 
грн.) Найменування 

основних засобів на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

1. Виробничого 
призначення: 5778 5986 0.000 0.000 5778 5986 

будівлі та споруди 2921 2964 0.000 0.000 2921 2964 

машини та 
обладнання 1879 1611 0.000 0.000 1879 1611 

транспортні 
засоби 903 1162 0.000 0.000 903 1162 

інші 75 249 0.000 0.000 75 249 

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 5843 6051 0.000 0.000 5843 6051 

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 Податкового кодексу України № 2755-
VI вiд 2.12.2010 р.  
Стан зносу виробничих фондiв в товариствi характеризується слiдуючими показниками:  
1. Будинки, споруди та передавальнi пристрої:  
- первiсна вартiсть на 31.12.2013р. - 4580 тис. грн.;  
- знос - на 31.12.13р. - 1616 тис. грн.;  
- знос - 35%.  
2. Машини та обладнання:  
- первiсна вартiсть на 31.12.2013р. - 5020 тис. грн.;  
- знос - на 31.12.13р. - 3409 тис. грн.;  
- знос - 68%.  
3. Трансопртнi засоби:  
- первiсна вартiсть на 31.12.2013р. - 2421 тис. грн.;  
- знос - на 31.12.13р. - 1259 тис. грн.;  
- знос - 52%.  
4. Прилади, iнвентар (меблi):  
- первiсна вартiсть на 31.12.2013р. - 177 тис. грн.;  
- знос - на 31.12.13р. - 153 тис. грн.;  
- знос - 86%.  
5. Iншi основнi засоби:  
- первiсна вартiсть на 31.12.2013р. - 228 тис. грн.;  
- знос - на 31.12.13р. - 3 тис. грн.;  
- знос - 1,3%.  
6. Земельнi дiлянки:  
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- первiсна вартiсть на 31.12.2013р. - 65 тис. грн.  
В цiлому: 
- первiсна вартiсть основних засобiв 12491 тис. грн.; 
- ступiнь зносу 52%; 
- сума нарахованного зносу 6440 тис. грн. 
Переоцiнка основних засобiв протягом 2013 р. не проводилась. Витрати на ремонт та полiпшення 
об'єктiв основних фондiв у сумi 441 тис. грн. вiдображенi як витрати перiоду. 
Протягом 2013 року Товариство в бухгалтерському облiку використовувало прямолiнiйний метод 
нарахування амортизацiї основних засобiв. Методика розрахунку суми зносу вiдповiдає вимогам 
П(с) БО 7 "Основнi засоби" та Податковому кодексу України № 2755-VI вiд 2.12.2010 р., а також 
обранiй облiковiй полiтицi. 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 
показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 
чистих активів (тис. 
грн)  

7654 7302 

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 7302 тис. 
грн., а за звiтний перiод становлять 7654 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 0.000 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском): 

X 0.000 X X 

за сертифікатами 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 
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Податкові зобов'язання X 277.000 X X 

Фінансова допомога на зворотній 
основі 

X 0.000 X X 

Інші зобов'язання X 2330.000 X X 

Усього зобов'язань X 2607.000 X X 

Опис: д/в 

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

№ 
з/п 

Основний вид 
продукції 

у натуральній 
формі 

(фізична од. 
вим.) 

у 
грошовій 

формі 
(тис.грн.) 

у відсотках 
до всієї 

виробленої 
продукції 

у натуральній 
формі 

(фізична од. 
вим.) 

у 
грошовій 
формі (тіс. 

грн.) 

у відсотках до 
всієї 

реалізованої 
продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Хлiб "Дарницький", 
подовий, 0,760 1295,6 тон 4935.5 17.0 1295,8 тон 5614.1 18.1 

2 Хлiб бiлий 1г., 
форм. 0,750 1753,0 тон 6763.6 23.0 1752,8 тон 7875.0 24.5 

3 Хлiб пшеничний 
в/г, 0,650 672,2 тон 2737.9 8.8 672,3 тон 3146.9 9.4 

4 
Батон 

"Новоградський", 
0,500 

696,2 тон 4049.7 9.6 697,2 тон 4741.9 9.8 

5 
Батон 

"Новоградський", 
нарiз., упак. 0,500 

825,4 тон 5255.0 10.8 824,7 тон 6236.5 11.5 

6 
Хлiб "Звягельський 

особливий", 
подовий, 0,760 

232,6 тон 920.6 3.1 232,6 тон 1092.7 3.3 

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 35.5 

2 Допомiжна сировина 7.4 

3 Основна зарплата 11.8 

4 Загально-виробничi витрати 11.3 

5 Адмiнiстративнi витрати 6.8 

6 Витрати на збут 19.7 

7 Iншi витрати 7.5 

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.  

XІV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватна аудиторська 
фiрма "Iнтелект" 
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Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 31231755 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 10001, м. Житомир, 
вул. Київська, 79 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 
виданого Аудиторською палатою України № 2468 26.01.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 
реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних 
учасників ринку цінних паперів** 

 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2013 р. 

Думка аудитора*** умовно-позитивна 

XV. Текст аудиторського висновку (звіту). 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватна аудиторська 
фiрма "Iнтелект" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної 
особи) 31231755 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 10001, м. Житомир, вул. 
Київська, 79 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 
виданого Аудиторською палатою України 2468 26.01.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 
реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних 
учасників ринку цінних паперів** 

 

Текст аудиторського висновку (звіту)  

м. Житомир                                  № 4 від “17” лютого 2014 р. 
  

ААууддииттооррссььккиийй  ввииссннооввоокк    
((ззввіітт  ннееззааллеежжннооггоо  ааууддииттоорраа))  

щодо фінансової звітності 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
 «НОВОГРАД - ВОЛИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» 

  за 2013 р. 
Адресат: 

Акціонерам ПАТ  «Новоград-Волинський хлібозавод» 
Житомирському територіальному Управлінню Національної комісії з 
цінних паперів та  
фондового ринку України 

 
1. Основні відомості про аудиторську фірму 

Приватна аудиторська фірма «ІНТЕЛЕКТ», м. Житомир. 
Код ЄДРПОУ: 31231755 
Місцезнаходження: 10001, м. Житомир, вул. Київська, 79 
Телефон/факс: (0412) 36-15-33, телефон: (0412) 466-227 
Свідоцтво про включення до Реєстр аудиторських фірм та аудиторів № 2468 від 26.01.2001 р., видане 

Аудиторською палатою України  
Свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого АПУ за рішенням     № 243/3 від 24.11.2011 р. 

ПАФ «ІНТЕЛЕКТ» включена до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення 
обов’язкового аудиту на підставі рішення Аудиторської палати України (надалі - АПУ) від 20.12.2012 р, № 262/2. 

 
2. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту 

Дата і номер договору на проведення аудиту Договір №  6 від 28.01.2014 р. 
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Дата початку та дата закінчення проведення аудиту 12.02.2014 р. – 17.02.2014 р. 
                    

         3. Основні відомості про емітента 
Найменування підприємства Публічне акціонерне товариство «Новоград-Волинський хлібозавод» 
Місцезнаходження Житомирська обл., м. Новоград-Волинський вул. Радянська, буд. 10 
Телефон (04141) 53004 
Факс (04141) 56181 
Основні види діяльності - виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв,  

- виробництво борошняних кондитерських виробiв, тортiв i 
тiстечок нетривалого зберiгання; 

- виробництво сухарiв i сухого печива,  
- виробництво борошняних кондитерських виробiв, тортiв i 

тiстечок тривалого зберiгання; 
- виробництво макаронних виробiв та подiбних борошняних 

виробiв; 
- оптова та роздрiбнена торгiвля продукцiєю i товарами, що 

виробляються в межах України, та за кордоном; 
- торгiвельно-посередницькi послуги 

 
Номер свідоцтва про державну 
реєстрацію та дата видачі свідоцтва 

Серія АО1 № 326750 
28.04.1998р.. 

Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Новоград-Волинської мiської ради Житомирської 
областi 

Поточний рахунок 26003210475 
МФО 380805 
Назва банку АТ "Райффайзен Банк Аваль" м. Київ 
Розмір статутного капіталу 775 тис. грн. 
Номінальна вартість акції 0,25 грн. 
Кількість власників облігацій – 
Дата останніх зборів акціонерів чергові – 25.03.2013 р. 
Найменування депозитарної установи  
та її місцезнаходження  

 ТОВ «Джером Секьюритиз», код ЄДРПОУ 24747790.  
 04070;м. Київ, вул. Iгорiвська,7-а. 

Найменування депозитарної установи 
та її місцезнаходження 

ПАТ Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» код ЄДРПОУ 
 04070;   м. Київ, вул. Борисоглібська,буд 5 а. 

Найменування депозитарію ПАТ “Національний депозитарій України” 
Місцезнаходження депозитарію м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3 
Термін виплати дивідендів (якщо вони 
будуть виплачуватися) 

Відповідно до рішення Зборів акціонерів 
 

Середня облікова чисельність штатних 
працівників за період з початку 2013 р.  

252 чол. 

Чисельність акціонерів станом на 
07.02.2014 р. 

2098 фізичних осіб 

Чисельність акціонерів станом на 
07.02.2014 р. 

9 юридичних осіб  

 
Орган управління емітента, його посадові особи та засновники 

Інформація про органи управління та їх склад наведено в табл. 1. 
Таблиця 1. Інформація  про органи управління та їх склад ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» 
Назва органу 
управління 

Посада в складі органу 
управління 

Прізвище,ім’я ,та по батькові осіб,що входять до 
складу органів управління 

Виконавчий орган Генеральний директор Портянко Сергій Федорович 
Ревізійна комісія Голова комісії Щелупанова Світлана Володимирівна 
 Член комісії Корнійчук Валентина Арсенівна 
 Член комісії Музичук Володимир Михайлович 
 Член комісії Гордійчук Воловимир Дмитрович 
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Наглядова рада Голова ради Мізернюк Ольга Володимирівна 
 Заст.голови ради Портянко Андрій Сергійович 
 Член ради Мосійчук Володимир Васильович 
 Член ради Смажук Володимир Кузьмович 
 Член ради Сербін Віра Олексіївна 
 Член ради Парий Людмила Миколаївна 
 Член ради Бучинська Надія Володимирівна 

 
Показники виробничої діяльності ПАТ “Новоград-Волинський хлібозавод” за 2013 р. наведено в табл. 2. 
Таблиця 2. Характеристика виробничої діяльності за 2013 рік 

Найменування номенклатури Обсяг виробництва 
 в Тон. 

Сума 
тис. грн. 

1 2 3 
Виручка за видами продукції та послуг всього, 7613,7 38281 
у т.ч.:   
Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; 7142,7 37914 
Виробництво сухарів і сухого печива;виробництво борошняних 
кондитерських виробів,тортів і тістечок нетривалого зберігання 471 367 

 
У 2013 році обсяг реалізованої продукції збільшився на 2182 тис. грн. проти минулого 2012 року. 

 

4. Опис аудиторської перевірки 
Аудиторська перевірка проведена на основі теоретико-методичних засад господарського контролю з 

урахуванням вимог Закону України “Про аудиторську діяльність”, положень Міжнародних стандартів контролю якості, 
аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), зокрема, МСА 700 “Формулювання 
думки та надання звіту щодо фінансової звітності”, МСА 705 “Модифікація думки у звіті незалежного аудитора” та 
МСА 706 “Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора”, МСА 570 
“Безперервність”, МСА 720 “Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену 
аудитором фінансову звітність”, МСА 240 “Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті 
фінансової звітності”, інших нормативно-правових актів. Відповідно до цих документів, сплановано та здійснено 
аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих 
викривлень.  

У ході дослідження аудиторами застосовувався вибірковий спосіб перевірки, що передбачав розрахунок рівня 
суттєвості викривлень та врахування при висловленні думки щодо відповідності фінансової звітності вимогам МСФЗ 
лише суттєвих викривлень. Аудиторська перевірка здійснювалася з використанням загальнонаукових методів та 
прийомів документального контролю, які склали основу аудиторських процедур: спостереження, арифметичної, 
формальної, нормативно-правової, взаємної перевірки бухгалтерських документів та інших аналітичних процедур. Крім 
того, в процесі проведення перевірки застосовувалися методичні прийоми економічного аналізу. Аудитори вважають, 
що проведена аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення думки про достовірність 
фінансової звітності та її відповідності вимогам МСФЗ. 

Аудиторами здійснено аудиторські процедури оцінки ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок 
шахрайства або помилок для отримання аудиторських доказів щодо сум та розкриття у фінансових звітах. Виконуючи 
оцінку цих ризиків, аудиторами розглянуто 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 товариства. Аудиторами проведено оцінку 
відповідності використання облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом 
та загального представлення фінансових звітів.  

Аудитори вважають, що отримані докази є достатніми та відповідними для висловлення аудиторської думки, 
окрім участі в проведенні інвентаризації. 

Для перевірки ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» надавались: 
 перша фінансова звітність ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» складена за Міжнародними стандартами 

фінансової звітності у складі: Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31-ше грудня 2013 р., Звіт про фінансові 
результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 р., Звіт про рух грошових коштів за 2013 р. (за прямим методом), Звіт про 
власний капітал за 2013 р., Примітки до річної фінансової звітності за 2013 р.; 

 Оборотно-сальдова відомість ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» за 2013 р.; 
 регістри бухгалтерського обліку (Реєстри по рахункам синтетичного та аналітичного обліку) за 2013 р.; 
 Наказ № 026 від 21.01.2013 р. «Про облікову політику», який діяв протягом 2013 р.; 
 Наказ №  161  від  29.12.2012 р. «Про облікову політику та складання фінансової звітності згідно МСФЗ»,  який  діяв 

протягом 2013 р.; 
 Наказ про проведення річної інвентаризації від 22.10.2013 р. № 115; 
 Результати інвентаризації грошових коштів на поточних рахунках ПАТ  «Новоград-Волинський хлібозавод» 
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станом на 31.12.2013 р.; 
          Перша фінансова звітність ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» за 2013 р. підготовлена згідно з 
Міжнародними стандартами фінансової звітності (далі – МСФЗ). Господарські операції відображалися в системі 
бухгалтерського обліку відповідно до затвердженого Наказу про облікову політику підприємства від 21.01.2013 р. 
№ 026 з використанням Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських 
операцій. 

 Зміни до облікової політики ПАТ  «Новоград-Волинський хлібозавод» у 2013 р. не вносилися. 

Облікова політика ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод», розроблена для складання фінансової звітності 
згідно МСФЗ в цілому відповідає вимогам МСФЗ та в достатній мірі розкриває підходи до визнання та методи 
оцінки окремих статей фінансової звітності. Показники річної фінансової звітності ПАТ «Новоград-Волинський 
хлібозавод» за 2013 р. сформовані на основі даних бухгалтерського обліку шляхом здійснення трансформаційних 
процедур з дотриманням основних концептуальних засад ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової 
звітності загального призначення, передбачених Концептуальною основою фінансової звітності та МСФЗ.  

Відповідно до Наказу від 22.10.2013 р. № 115 на підприємстві проведено інвентаризацію: 
 – виробничих запасів (сировини, матеріалів, купівельних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, палива, 

тари, будівельних матеріалів, запасних частин на складах, товарів, інших матеріалів,  МШП на складах, матеріалів, 
переданих в переробку, ТМЦ на відповідальному зберіганні (по розпискам щодо зберігання ТМЦ), які рахуються на 
позабалансових рахунках за місцями зберігання станом на 01.10.2013 р.; 

– розрахунків з дебіторами та кредиторами, станом на 01.12.2013 р.; 
– грошових коштів, грошових документів та цінностей, інших статей балансу станом на 31.12.2013 р.; 
– основних засобів і малоцінних і швидкозношуваних активів в експлуатації відокремлених підрозділів 

ПАТ “Новоград-Волинський хлібозавод” станом на 01.10.13 р.; 
Інвентаризація проведена відповідно до Закону України № 996-XIV та Інструкції по інвентаризації основних 

засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків від 
11.08.1994 р. № 69.  

Протягом звітного періоду за результатами проведених інвентаризацій недостач матеріальних цінностей, 
грошових коштів  не виявлено. 
 

5. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність 
 

Відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів відповідно до Міжнародних 
стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ) їх подання відповідно до Порядку подання фінансової звітності, 
затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419 зі змінами і доповненнями, несе управлінський персонал. 
Управлінський персонал несе також відповідальність за організацію та здійснення внутрішнього контролю, який би 
забезпечив складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок. 
Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та здійснення заходів з внутрішнього 
контролю за підготовкою та достовірним представленням фінансових звітів, що не містять суттєвих викривлень 
внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики та облікових оцінок, що 
відповідають обставинам здійснення господарських операцій. 

Надана на аудиторську перевірку фінансова звітність ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод», складена на 
основі даних бухгалтерського обліку, який ведеться на підприємстві відповідно до Положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку України, з внесенням відповідних трансформаційних коригувань для приведення облікових 
даних у відповідність МСФЗ для цілей розкриття відповідної інформації у фінансовій звітності загального призначення. 
Фінансова звітність ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод», за 2013 р. є першою фінансовою звітністю підготовленою 
відповідно до МСФЗ. 

 
6. Відповідальність аудиторської фірми 

 
За результатами аудиторської перевірки аудиторська фірма несе відповідальність за висловлення думки щодо 

достовірності наданої фінансової звітності та її відповідності в усіх суттєвих аспектах вимогам МСФЗ на основі 
результатів аудиту, проведеного відповідно до МСА. Дотримання МСА вимагає від аудиторів дотримання етичних 
вимог, планування та проведення аудиту для отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність не містить 
суттєвих викривлень. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів, що підтверджують 
числові показники у фінансовій звітності та розкриття інформації. Вибір аудиторських процедур залежить від судження 
аудитора. Аудит включав оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. 
Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитори розглядали заходи внутрішнього контролю щодо складання та достовірного 
подання суб’єктом господарювання фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають 
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. 
Аудит включає також оцінку відповідності використання облікової політики, прийнятності облікових оцінок та 
загального подання фінансової звітності вимогам МСФЗ. 

Аудиторські докази, які отримані аудиторами, є достатніми для висловлення модифікованої – умовно-позитивної 
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аудиторської думки. 
 

7. Аудиторська думка 
 

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки 
На нашу думку, отримані в процесі аудиту докази, є достатніми і прийнятними для формулювання підстави для 

висловлення модифікованої аудиторської думки. Причиною неможливості висловлення безумовно-позитивної думки є 
обмеження обсягу роботи аудитора, пов’язане з тим, що: період аудиторської перевірки відрізнявся від строків 
проведення інвентаризації, тобто аудитори не мали змоги спостерігати за проведенням річної інвентаризації; 
застосовувана підприємством концептуальна основа ведення бухгалтерського обліку відрізнялася від застосовуваної 
концептуальної основи складання першої фінансової звітності загального призначення.. При цьому аудиторами 
застосовано альтернативні процедури для отримання достатніх та відповідних аудиторських доказів щодо наявності та 
стану активів та зобов’язань підприємства. Зазначені обставини мають обмежений вплив на фінансову звітність й не 
викривляють відображений у звітах загальний фінансовий стан товариства. 
 

Умовно-позитивна думка 
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке зазначено в параграфі звіту «Підстава для висловлення 

умовно-позитивної думки», фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, інформацію про 
фінансовий стан ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» станом на 31.12.2013 р. та його фінансові результати і рух 
грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до МСФЗ та чинного законодавства України щодо 
подання фінансової звітності.  
 

8 . Інша допоміжна інформація, щодо якої аудитори висловлюють думку 
 

Відповідність вартості чистих активів вимогам чинного законодавства 
Вартість чистих активів ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод», розрахована відповідно до Методичних 

рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів 
акціонерних товариств від 17.11.2004 р.     № 485 станом на 31.12.2013 р., становить 7654 тис. грн. Статутний капітал 
складає 775 тис. грн., неоплачений капітал станом на кінець звітного періоду відсутній. Відповідно, вартість чистих 
активів в 9,9 раз перевищує розмір статутного капіталу, що дозволяє аудиторам підтвердити відповідність вартості 
чистих активів емітента вимогам ч. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 436-VI (зі змінами та 
доповненнями). 

При розкритті фінансової інформації управлінським персоналом використовувалось припущення щодо 
безперервності діяльності акціонерного товариства, що відповідає вимогам МСА 570 «Безперервнiсть».  

 
Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, 

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

У ході виконання завдання аудитори здійснили аудиторські процедури щодо виявлення суттєвих 
невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом 
згідно з вимогами МСА 720 “Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену 
аудитором фінансову звітність”, зокрема, перевірено достовірність інформації, наведеної у “Річній інформації емітента 
цінних паперів за звітний 2013 рік”. На підставі проведеної аудиторами перевірки отримано достатню впевненість щодо 
відсутності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що 
розкривається емітентом та подається разом з фінансовою звітність до Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку України, для її своєчасного оприлюднення та надання зацікавленим користувачам. 

 
Виконання значних правочинів 

Під час виконання завдання з перевірки дотримання ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» у 2013 р. вимог 
ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо виконання значних правочинів, які становлять 10 і більше 
відсотків вартості активів підприємства за даними останньої річної фінансової звітності визначено, що вартість активів 
ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» за даними річної фінансової звітності за 2012 р. станом на 31.12.2012 р. 
становить 9259 тис. грн. Відповідно, вартісне вираження значного правочину, що підлягало дослідженню аудиторами у 
2013 р. складає 925,9тис. грн. 

У 2013 р. правочинів, вартість яких складає 925,9 тис. грн. і більше ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» не 
укладало. 
 

Відповідність стану корпоративного управління, в т.ч. стану внутрішнього аудиту, вимогам чинного законодавства 
Склад органів корпоративного управління ПАТ  «Новоград-Волинський хлібозавод» сформовано відповідно до 

Статуту Товариства. Протягом звітного періоду на ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» функціонували такі органи 
корпоративного управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада,  ревізійна комісія, кількісний склад яких 
відповідає вимогам установчих документів. Діяльність наглядової ради та ревізійної комісії регламентована 
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відповідними Положеннями, затвердженими Загальними зборами акціонерів. 
Чергові загальні збори акціонерів проведено 25.03.2013 р., що відповідає вимогам Закону України “Про 

акціонерні товариства”. 
Система внутрішнього контролю та аудиту на ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» представлена 

функціонуванням протягом 2013 р.  ревізійною комісією (сфера повноважень – контроль за господарською і 
фінансовою діяльністю Товариства і посадових осіб), та бухгалтерською службою Товариства. За результатами 
дослідження стану внутрішнього контролю ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» можна зробити висновок, що 
ревізійна комісія та робота бухгалтерської служби спрямована на здійснення контролю за фінансово-господарською 
діяльністю Товариства, забезпечення захисту та збереження майна підприємства, достовірності та повноти облікових 
даних та звітності. 

Отже, виконання аудитором процедур перевірки стану корпоративного управління, внутрішнього контролю 
свідчить про те, що функціонуюча система корпоративного управління на ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» в 
цілому відповідає вимогам установчих документів та Закону України «Про акціонерні товариства»; процедури 
внутрішнього контролю та аудиту, які застосовуються на підприємстві, є адекватними, а система контролю 
задовільною. 

 
Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства 

Відповідно до вимог МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується  шахрайства, при аудиті фінансової 
звітності» аудиторами здійснено процедури щодо оцінки ризиків суттєвих викривлень внаслідок шахрайства. За 
результатами застосування аудиторських процедур, в т.ч. тестування, отримано достатню впевненість, що фінансова 
звітність ПАТ  «Новоград-Волинський хлібозавод» за 2013 р. в цілому не містить суттєвих викривлень внаслідок 
шахрайства або помилок. 

Розрахований у робочих документах аудитора ризик суттєвого викривлення фінансових звітів внаслідок 
шахрайства визначено як такий, що характеризується низьким рівнем. 
 

9. Розкриття інформації за видами активів відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності  
У цілому, на думку аудиторів, фінансові звіти справедливо та достовірно відображають фінансовий стан 

ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» станом на  31 грудня 2013 р., а також результат його діяльності та рух коштів 
за 2013 рік відповідно до МСФЗ. Висновки щодо стану бухгалтерського обліку та відображення у фінансовій звітності 
окремих складових активів, зобов’язань і капіталу наведено в наступних розділах висновку, складеного відповідно до 
вимог МСА 700  “Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності”, МСА 705 “Модифікація думки у 
звіті незалежного аудитора” та МСА 706 “Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного 
аудитора”, МСА 570 “Безперервність”, МСА 720 “Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що 
містять перевірену аудитором фінансову звітність”, МСА 240 “Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, 
при аудиті фінансової звітності”. 

 
Облік основних засобів, нематеріальних активів, інвестиційної нерухомості  

та їх зносу (амортизації) 
Аудит основних засобів, нематеріальних активів, інвестиційної нерухомості та їх зносу (амортизації) здійснено 

аудиторською фірмою шляхом вибіркової перевірки: 
 наявності первинних документів, що підтверджують реальність відображених у бухгалтерському обліку 

основних засобів, нематеріальних активів, інвестиційної нерухомості та їх зносу (амортизації), незавершених 
капітальних інвестицій; 

 правильності та обґрунтованості операцій з надходження, нарахування зносу, вибуття основних засобів, 
нематеріальних активів, інвестиційної нерухомості та їх зносу (амортизації); 

 правильності ведення бухгалтерського обліку основних засобів, нематеріальних активів, інвестиційної 
нерухомості та їх зносу (амортизації) при оцінці на дату балансу. 

Станом на 31-ше грудня 2013 р. в балансі підприємства відображено основні засоби за залишковою вартістю 
6051 тис. грн., накопичена амортизація становить 6440 тис. грн. Найбільшу питому вагу в складі основних засобів 
займають будинки та споруди залишковою вартістю 2963 тис. грн.; машини та обладнання залишковою вартістю 
1611 тис. грн. 

У результаті перевірки аудитори підтверджують, що протягом звітного періоду амортизація в бухгалтерському обліку 
нараховувалася за методами, визначеними в Наказі про облікову політику, які протягом звітного періоду не змінювалися. 
Нарахування амортизації на об’єкти, що обліковуються на субрахунках 104 “Машини та обладнання” та 105 
“Транспортні засоби”, здійснювалось із  застосуванням прямолінійного методу. Переоцінка основних засобів на 
ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» у 2013 р. не проводилася. 

Розмежування та визначення належності засобів праці, що тривалий час знаходяться в експлуатації, до основних 
засобів і малоцінних та швидкозношуваних активів, їх поточний облік здійснювався відповідно до затверджених 
нормативно-правових актів та облікової політики підприємства. 

Станом на 31-ше грудня 2013 року в балансі підприємства відображено інші нематеріальні активи за 
залишковою вартістю 48 тис. грн., сума накопиченої амортизації складає 12 тис. грн. За період, що перевірявся 
відбулося збільшення первісної вартості нематеріальних активів на вартість придбаних ліцензійних програм на суму   
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57 тис. грн.,та зменшення (списання) на суму 8 тис .грн. 
 Переоцінка нематеріальних активів на ПАТ  «Новоград-Волинський хлібозавод» у 2013 р. не здійснювалася.  
В процесі аудиторської перевірки отримано достатньо підтверджень щодо достовірності даних бухгалтерського 

обліку операцій з нематеріальними активами. Амортизація на вищевказані об’єкти нараховувалась прямолінійним 
методом згідно з прийнятою обліковою політикою. Аудитори підтверджують, що визнання, склад, повнота оцінки 
нематеріальних активів, відображення в обліку операцій з ними та нарахування зносу здійснювалися згідно з чинним 
законодавством. 

У ході аудиторської перевірки отримано достатньо підтверджень щодо достовірності даних бухгалтерського 
обліку операцій з необоротними активами. Амортизація на дані об’єкти нараховувалась згідно з прийнятою обліковою 
політикою. Аудитори підтверджують, що визнання, склад, повнота оцінки необоротних активів, відображення в обліку 
операцій з ними та нарахування зносу здійснювалася згідно з чинним законодавством. 

Застосовувані підприємством підходи до розкриття в фінансовій звітності інформації про основні засоби не 
суперечать вимогам МСФЗ. 
 

Облік довгострокових та поточних фінансових інвестицій 
Аудит фінансових інвестицій підприємства здійснено аудиторами шляхом вибіркової перевірки: 
  наявності первинних документів, що підтверджують реальність відображених в бухгалтерському обліку 

довгострокових та поточних фінансових інвестицій; 
 правильності та обґрунтованості віднесення фінансових інвестицій до складу довгострокових та поточних; 
 правильності оцінки фінансових інвестицій на дату балансу. 
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї Публiчного акцiонерного товариства «Новоград-Волинський хлiбозавод» 

облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств.  
Довгостроковi фiнансовi інвестиції Товариства, виділені в балансі товариства як внесок в статутний капiтал ДП 

«Торговий дiм ПАТ «Новоград-Волинський хлiбозавод», який знаходиться за адресою м. Новоград-Волинський вул. 
Шевченка, 49.  

Довгострокові фінансової інвестиції на кінець звітного періоду складають 18 тис. грн. Реалiзацiя фiнансових 
iнвестицiй в 2013 роцi не проводилась. 

Документальне оформлення та відображення в бухгалтерському обліку операцій з довгостроковими 
фінансовими інвестиціями відповідає вимогам чинного законодавства.  
 
                                                             Облік запасів 

Аудит запасів підприємства здійснено шляхом вибіркової перевірки: 
 первинних документів щодо руху запасів; 
 повноти оприбуткування запасів; 
 процедури формування первісної вартості придбаних запасів; 
 результатів інвентаризації запасів; 
 дотримання процедури оцінки запасів при їх вибутті нормам чинного законодавства та положенням облікової 

політики; 
 достовірності відображення залишку запасів на кінець звітного періоду у фінансовій звітності підприємства.  
Станом на 31.12.2013 р. на балансі ПАТ “Новоград-Волинський хлібозавод” обліковувались запаси вартістю 

1157 тис. грн., серед яких найбільшу питому вагу займали: виробничі запаси вартістю 1143 тис. грн.  
Аналіз стану обліку виробничих запасів на товаристві свідчить про дотримання вимог Наказу про облікову 

політику в частині визначення їх фактичної собівартості, виходячи з витрат на їх придбання, транспортування, 
зберігання та доставку.  

Списання запасів у виробництво, при продажу або іншому вибутті здійснювалося відповідно до Наказу про 
облікову політику № 026 від 21.01.2013 р. із застосуванням методу середньозваженої собівартості відповідної одиниці 
запасів. Готова продукція та незавершене виробництво відображається в бухгалтерському обліку за фактичною 
виробничою собівартістю. Протягом періоду, що перевірявся методи оцінки запасів при вибутті не змінювалися. 

Застосовувані підприємством підходи до розкриття в фінансовій звітності інформації про запаси не суперечать 
вимогам МСФЗ. 
 

Облік грошових коштів та дебіторської заборгованості 
Аудит дебіторської заборгованості підприємства здійснено шляхом вибіркової перевірки: 
 наявності та правильності документального оформлення первинних документів з обліку грошових коштів та 

дебіторської заборгованості; 
 правильності облікового відображення визнання грошових коштів та дебіторської заборгованості, а також її 

погашення; 
 відповідності даним аналітичного та синтетичного обліку. 
Станом на 31.12.2013 р. заборгованість дебіторів ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» складає: 
1) дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 
 первісна вартість поточної дебіторської заборгованості за  товари,  роботи,  
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            послуги         1437 тис. грн. 
2) дебіторська заборгованість за розрахунками: 
– з бюджетом      18 тис. грн. 
3) інша поточна дебіторська заборгованість  165 тис. грн. 
 
В зв’язку з відсутністю на підприємстві дебіторської заборгованості строком більше 12 місяців, та відсутністю 

простроченої дебіторської заборгованості більше ніж 30 календарних днів, резерв сумнівних боргів не нараховувався.  
В балансі дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги відображалася за чистою реалізаційною 

вартістю. За строками виникнення всю питому вагу займає дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги до 12 місяців, первісна вартість якої відповідно до пояснень управлінського персоналу станом на 31.12.2013 р. 
становить 1143 тис. грн. 

З контрагентами, суми заборгованості яких є суттєвими, у ході аудиторської перевірки проведено звірку 
взаєморозрахунків шляхом надсилання запитів та отримання актів взаємозвірки розрахунків, в результаті яких 
підтверджено реальність дебіторської заборгованості. 

Застосовувані підприємством підходи до розкриття в фінансовій звітності інформації про дебіторську 
заборгованість не суперечать вимогам МСФЗ. 

На кінець звітного періоду залишок грошових коштів на ПАТ “Новоград-Волинський хлібозавод” в національній 
валюті становить 1719 тис. грн. Документальне оформлення та облік касових операцій на підприємстві ведеться 
відповідно до Положення “Про ведення касових операцій у національній валюті України”, затвердженого Постановою 
Правління НБУ № 637 від 15.12.2004 р. зі змінами та доповненнями у редакції станом  на дату здійснення 
господарських операцій; документальне оформлення та облік безготівкових розрахунків – відповідно до вимог 
Інструкції “Про безготівкові розрахунки в національній валюті в Україні”, затвердженої Постановою Правління НБУ № 
22 від 21.01.2004 р. зі змінами та доповненнями у редакції станом на дату здійснення господарських операцій; 
документальне оформлення та облік розрахунків з підзвітними особами – відповідно до Наказу "Про порядок 
оформлення службових відряджень робітникам ПАТ “ Новоград-Волинський хлібозавод». 

Аудитори підтверджують, що облік всіх розрахунків ведеться відповідно до Наказу про облікову політику 
підприємства. Застосовувані підприємством підходи до розкриття в фінансовій звітності інформації про грошові кошти 
не суперечать вимогам МСФЗ. 

 

10. Розкриття інформації про власний капітал відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності 
 

Джерелами фінансування діяльності ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» є власний капітал (власні джерела) 
та залучений капітал (залучені джерела). 

Станом на 31.12.2013 р. повністю сплачений статутний капітал товариства склав 775 тис. грн., поділений на 3099832 
простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Привілейованих акцій ПАТ  «Новоград-Волинський 
хлібозавод»  не має. 

Аудиторами отримано достатню впевненість в тому, що станом на 31.12.2013 р. статутний капітал в розмірі 775 тис. грн. 
сплачений повністю у встановлені законодавством терміни. 

Аналіз даних балансу станом на 31.12.2013 р. свідчить, що в загальному обсязі засобів переважають ті, що 
фінансуються за рахунок власних джерел – 7654 тис. грн. з 10625 тис. грн. загального обсягу джерел фінансування. 

 
Всього джерел за пасивом балансу  10625 тис. грн. 

з них: 
– власних                                                                              7654 тис. грн. в т.ч.: 

 зареєстрований (пайовий) капітал 775 тис. грн.; 
 резервний капітал 227 тис. грн.; 
 нерозподілений прибуток 6652 тис. грн. 

–  залучених  2971 тис. грн. 
За 2013 р. загальна сума власного капіталу порівняно з попереднім роком збільшилася на суму 352 тис. грн. 

Так, збільшення відбулося за рахунок отриманого прибутку від основної діяльності в сумі 1439 тис. грн., а зменшення -  
за рахунок сплачених дивідендів у розмірі 1087 тис. грн. з розрахунку 0,35 грн. на кожну акцію. У зв’язку з 
необхідністю врегулювання складових власного капіталу відповідно до їх змісту та вимог МСФЗ щодо фондів, які 
можуть формувати величину власного капіталу, відображено суму дооцінки основних засобів, інший додатковий 
капітал в сумі 253 тис. грн., в складі нерозподіленого прибутку. 

 
Дані про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), розміщення та лістинг цінних паперів 

1. Рішення щодо додаткової емісії акцій не приймалося. 
2. Загальна номінальна вартість і кількість акцій: 774958 грн. – 3099832 шт. 
3. Тип та категорія цінних паперів, що випускаються – прості іменні акції.  
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Форма випуску – бездокументарна. 
Номінальна вартість акції – 0,25 грн.  
Випуск акцій на пред’явника не здійснювався. 
Випуск привілейованих акцій не здійснювався. 
4. Кожна акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права: 
- брати участь в управлінні Товариством; 
- отримувати дивіденди; 
- вільно розпоряджатися належними йому акціями; 
- реалізовувати інші права,встановлені чинним законодавством України. 
5. Виплата дивідендів по акціях ПАТ здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів. Дата початку 

виплати дивідендів встановлюється загальними зборами Товариства. 
6. Реєстр власників іменних цінних паперів веде Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій 

України». 
 

11. Кількість акцій у членів виконавчого органу – Правління 
1. Члени правління ПАТ “Новоград-Волинський хлібозавод” є власниками акцій товариства (7402 шт.), кількість 

яких не перевищує 10 % загальної кількості акцій товариства. 
2. Акціонери, у власності яких перебуває пакет акцій більший ніж 10 %:  
 - Портянко С.Ф. – 1857718 шт. (59,93 %)  прості іменні акції 
-  ПП НВФ «Система-Борекс» – 387480 шт. (12,5%) прості іменні акції 
3. Дані осіб, відповідальних за інформацію про емісію цінних паперів, відсутні. 
4. Відомостей про обмеження щодо прав володіння цінними паперами немає. 
5. Протягом 3-х років дій по фінансовому оздоровленню (санації) підприємства не проводилось. Справи про 

банкрутство не порушувалось. 
На думку аудиторів, інформація про статутний капітал ПАТ “ Новоград-Волинський хлібозавод ” станом на 

31.12.2013 р. у всіх суттєвих аспектах розкрита відповідно до положень МСФЗ та інших нормативно-правових актів 
На підприємстві створено резервний капітал на суму 227 тис. грн. У 2013 р. відрахувань до резервного капіталу 

за рахунок прибутку не проводилося у зв’язку з досягненням його величини 25 % статутного капіталу ПАТ “ Новоград-
Волинський хлібозавод ”. 

За 2013 р., згідно з даними Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), ПАТ “ Новоград-
Волинський хлібозавод ” отримало прибуток на суму 1439 тис. грн. В порівнянні з попереднім 2012 роком зменшився 
на 115 тис. грн. 

 
11. Розкриття інформації за зобов’язаннями відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності 

Аудит кредиторської заборгованості підприємства здійснено шляхом вибіркової перевірки: 
– наявності та правильності документального оформлення первинних документів з обліку кредиторської 

заборгованості; 
– правильності облікового відображення визнання та погашення кредиторської заборгованості; 
– правильності відображення оцінки кредиторської заборгованості на дату балансу; 
– відповідності даних аналітичного та синтетичного обліку. 
Поточні зобов’язання відображені в балансі в сумі погашення згідно з МСБО 1 “Подання фінансової звітності”, 

МСБО 37 “Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи” на суму 2607 тис. грн., в т.ч.: 
1) кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги   1445 тис. грн. 
2) поточні зобов’язання за розрахунками: 

 з бюджетом   277 тис. грн. 
 зі страхування  225 тис. грн. 
 з оплати праці  498 тис. грн. 
 з одержаних авансів  22 тис. грн. 
 з учасниками  93 тис. грн. 

3) інші поточні зобов’язання  47 тис. грн. 
Щодо розміру поточних зобов’язань, то за звітний період спостерігається їх збільшення на 652 тис. грн., що 

відбулося в основному за рахунок збільшення суми кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги . 
Розрахунки з бюджетом, зі страхування та по заробітній платі у 2013 р. здійснювалися відповідно до чинного 
законодавства. 
      У складі довгострокових зобов’язань ПАТ “Новоград-Волинський хлібозавод ” станом на 31.12.2013 р. 
обліковуються  інші довгострокові зобов’язання по фінансовому лізингу на суму 328 тис. грн.,(придбання в фінансовий 
лізинг транспортних засобів ) та довгострокові забезпечення (резерв відпусток) на суму 36 тис. грн. 
 

 12. Розкриття інформації про витрати підприємства, реалізацію продукції та визначення фінансового результату 
відповідно до МСФЗ 

 
                                          Облік витрат виробництва та обігу 
У 2013 р. віднесення витрат до складу собівартості чи за рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні 
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підприємства, відображалося у звітності за МСФЗ. Складання податкових розрахунків здійснювалося відповідно до 
Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI зі змінами та доповненнями станом на дату здійснення 
господарських операцій, а також відповідно до внутрішніх розпорядчих документів (інструкцій, листів). 

Собівартість продукції визначалась згідно з чинними нормативно-правовими актами України та відповідно до 
структури витрат за визначеними на підприємстві аналітичним розрізами. Собівартість реалізованої у 2013 р. продукції 
(товарів, робіт, послуг) склала 25853 тис. грн. 

Згідно наданих на перевірку документів операційні витрати ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод»  за  2013 р.  
склали 36606 тис. грн., в т.ч. за елементами витрат: 

  матеріальні затрати    22068 тис. грн. 
  витрати на оплату праці   9234 тис. грн. 
  відрахування на соціальні заходи   3626 тис. грн. 
  амортизація    926 тис. грн. 
  інші операційні витрати   752 тис. грн. 

Адміністративні витрати у періоді, що перевірявся аудиторами, склали 2424 тис. грн., витрати на збут – 7108 
тис. грн., інші операційні витрати – 1256 тис. грн. Фінансові витрати у ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод»  
становлять 14 тис. грн.  

 
Облік реалізації продукції та визначення фінансових результатів 

Аудит реалізації продукції та визначення фінансових результатів здійснено шляхом вибіркової перевірки: 
– наявності та правильності документального оформлення первинних документів з реалізації продукції, 

визнання доходів та витрат; 
– правильності облікового відображення операцій з визнання доходів та витрат; 
– правильності визнання доходів та витрат на дату балансу; 
– відповідності даних аналітичного  та синтетичного обліку. 
На ПАТ  «Новоград-Волинський хлібозавод» оцінка готової продукції здійснювалася за фактичною виробничою 

собівартістю відповідно до діючих нормативних актів. 
При здійсненні податкових розрахунків звітність складалася відповідно до Податкового кодексу України від 

02.12.2010 р. № 2755-VI зі змінами та доповненнями станом на дату здійснення господарських операцій. 
 
За період, що перевірявся аудиторами, чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

склав 38281 тис. грн., інші операційні доходи – 267 тис. грн., інші фінансові доходи – 67 тис. грн.  
Чистий прибуток ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» за 2013 р. становить 1439 тис. грн. Інший сукупний 

дохід у ПАТ  «Новоград-Волинський хлібозавод» у 2013 р. відсутній. Відповідно, загальна сума сукупного доходу 
підприємства за 2013 р. становить 1439 тис. грн. 

Застосовувані підприємством підходи до розкриття в фінансовій звітності інформації про реалізації продукції та 
визначення фінансових результатів не суперечать вимогам МСФЗ. 
 

Облік витрат (доходів) з податку на прибуток 
ПАТ  «Новоград-Волинський хлібозавод» є платником податку на прибуток на загальній системі оподаткування. 
Розрахована сума витрат з податку на прибуток узгоджена з вимогами Податкового кодексу України – поточний 

податок на прибуток у 2013 р. склав 521 тис. грн. Сума відстрочених податкових зобов’язань станом на 31.12.2013 р. не 
нараховувалась 
 

13. Дотримання вимог ліквідності професійних учасників фондового ринку 
 

Аналіз фінансового стану ПАТ “ Новоград-Волинський хлібозавод ” 
 

У результаті оцінки фінансового стану ПАТ “Новоград-Волинський хлібозавод” на основі даних фінансової 
звітності за 2013 рік отримано наступні показники ( табл. 4). 

 
Таблиця 4. Показники фінансового стану ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод»  

 

№ 
з/п Назва показника 

Рекомендоване 
нормативне значення 

показника 

За попередній 
період 

За звітний 
період 

Відхилення 
+/– 

1 2 3 4 5 6 
Аналіз ліквідності 

1 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,2–0,5 0,78 0,55 -0,23 

2 Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,6–0,8 1,18 1,28 +0,1 
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3 Коефіцієнт загальної ліквідності 
(покриття) > 1 1,73 1,73 0,0 

Аналіз фінансової стійкості 
4 Коефіцієнт автономії > 0,5 0,79 0,63 -0,16 

5 Коефіцієнт фінансової стійкості  
> 1 0,79 0,75 -0,04 

 
За даними табл. 4 у 2013 р. рівень абсолютної ліквідності зменшився, що пов’язано зі зменшенням залишку грошових коштів 
станом на 31.12.2013 р. на суму 96 тис. грн. в порівнянні з попереднім звітним періодом. Як на початок, так і на кінець звітного 
періоду, значення коефіцієнта абсолютної ліквідності перевищує нормативне значення і свідчить, що станом  на 31.12.2013 р. 
ПАТ “Новоград-Волинський хлібозавод ” за рахунок наявних на балансі грошових коштів та їх еквівалентів спроможний 
погасити 55 % існуючих поточних зобов’язань. 
Аналіз ліквідності підприємства в 2013 році свідчить про  збільшення  як активів, так і збільшення  поточних зобов’язань 
підприємства в порівнянні з 2012 роком, що вказує на достатність (коефіцієнт покриття 1,73 при нормативному 1-2) ресурсів 
підприємства. Даний показник  свідчить про те , що на одну гривню  поточної заборгованості на підприємстві є 1,73 грн. 
оборотних активів.  Значення коефіцієнта швидкої ліквідності становить 1,28  , що є більшим проти  минулого  року  і свідчить 
що за рахунок грошових коштів та очікуваних фінансових надходжень можуть бути повністю погашені  поточні зобов’язання 
підприємства. Даний показник відображає також платіжні можливості підприємства щодо сплати поточних зобов'язань за 
умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами. З огляду на вище зазначене, співвідношення вартості оборотних 
активів (в т.ч. грошових коштів) та поточних зобов’язань ПАТ “Новоград-Волинський хлібозавод” станом на 31.12.2013 р. 
перевищує нормативні значення показників та свідчить про достатність оборотних активів для погашення усіх поточних 
зобов’язань підприємства у випадку такої необхідності.          
Значення коефіцієнта автономії  ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» станом на початок та кінець звітного періоду суттєво 
перевищує нормативні, що свідчить про те, що частка власного капіталу підприємства у загальній вартості майна, а також в 
загальній сумі довгострокових та поточних зобов’язань залишається стабільно високою. Значення коефіцієнта автономії станом 
на 31.12.2013 р. свідчить про те, що ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» на  63 % фінансується за рахунок власних джерел. 
Коефіцієнт фінансової стійкості  знаходиться в межах рекомендованого значення (0,75) тобто ,фінансове положення Товариства 
є стійким. 
Враховуючи результати проведеного аналізу, можна зробити висновок про стабільний фінансовий стан ПАТ «Новоград-
Волинський хлібозавод» в періоді що перевірявся аудиторами 

 
14. Забезпечення випуску цінних паперів відповідно до законодавства України 

На ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» станом на 31.12.2013 р. забезпечення випуску цінних паперів не створювалися. 
 
15. Відповідність іпотечного покриття іпотечних облігацій даним реєстру іпотечного покриття відповідно до 

Закону України “Про іпотечні облігації” 
ПАТ  «Новоград-Волинський хлібозавод» не здійснювало випуск облігацій, у зв’язку з чим іпотечне покриття не 

створювалося. 
 
16. Стан виконання зобов’язань за борговими та іпотечними цінними паперами 
Станом на 31.12.2013 р. на ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» зобов’язань за борговими та іпотечними 

цінними паперами не було.  
 

17. Відповідність вимогам законодавства України розміру власного капіталу компанії з управління активами, яка має в 
управлінні активи недержавних пенсійних фондів  

ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» не має в управлінні активів недержавних пенсійних фондів. 
 

18. Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-
господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною 
першою статті 41 Закону України 
 “Про цінні папери та фондовий ринок”  

 
- прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 % статутного капіталу – у 

2013 році таке рішення не приймалося; 
- прийняття рішення про викуп власних акцій, - у 2013 р. ПАТ “ Новоград-Волинський хлібозавод ” таке 

рішення не приймалося; 
- факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій біржі – у 2013 р. такі операції не здійснювалися; 
- отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 % активів емітента – у 2013 році такі операції 

не здійснювалися; 
- зміна складу посадових осіб емітента – у 2013 змін у складі посадових осіб емітента не відбувалося. 

- зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій – не було; 
- рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу - у 2013 році таке рішення не 
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приймалося; 
- порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію - у 2013 році таке 

рішення не приймалося; 
- рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента - у 2013 році таке 

рішення не приймалося. 
ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК 

На нашу думку, за винятком неможливості отримання достатніх і належних аудиторських доказів, про що йдеться у 
параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», перша фінансова звітність ПАТ «Новоград-Волинський 
хлібозавод» за 2013 р. у складі Балансу (Звіту про фінансовий стан), Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний 
дохід), Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, Приміток до річної фінансової звітності відображає 
достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан, фінансові результати та рух грошових коштів ПАТ «Новоград-
Волинський хлібозавод» відповідно до Концептуальної основи фінансової звітності, МСФЗ та інших нормативних 
документів, що регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності. 

За результатами проведеної аудиторської перевірки встановлено, що положення облікової політики 
ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» які застосовувалися для цілей складання фінансової звітності відповідають 
вимогам МСФЗ.  

На основі проведеного аналізу фінансового стану ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» за 2013 р. аудитори 
відзначають, що товариство має стабільний фінансовий стан та достатньо високий рівень ліквідності. ПАТ «Новоград-
Волинський хлібозавод»  станом на 31.12.2013 р. спроможний погасити 55 % поточних зобов’язань за рахунок наявних 
на балансі грошових коштів та їх еквівалентів. Фінансування діяльності ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» у 
2013 р. відбувалося переважно за рахунок власних джерел, що значно перевищують розмір довгострокових та поточних 
зобов’язань товариства.  

Отже, ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» у всіх суттєвих аспектах виконало вимоги Концептуальної 
основи фінансової звітності та МСФЗ щодо дотримання принципів відображення у фінансовій звітності станом на 
31.12.2013 р. активів, власного капіталу та зобов’язань. Перша фінансова звітність ПАТ «Новоград-Волинський 
хлібозавод» за 2013 р. в цілому справедливо та достовірно відображає інформацію про фінансовий стан і результати 
діяльності товариства на 31.12.2013 р. відповідно до МСФЗ та національного законодавства України, що регулює 
підходи до складання та подання фінансової звітності. 
 
 

Аудитор Мархай Тетяна Анатоліївна 
Сертифікат аудитора  № 004587, серія А 
 
 
Директор ПАФ «ІНТЕЛЕКТ» Дмитренко Ольга Григорівна 
Сертифікат аудитора  № 004411, серія А    
    
 17 лютого 2014 р. 
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XVI. Інформація про стан корпоративного управління 

16.1. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2013 1 0 

2 2012 1 0 

3 2011 1 0 

 
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 
останнього разу?  

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  

Акціонери   X 

Депозитарна установа  X 

Інше (запишіть): д/в Ні 

 
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна 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): д/в Ні 

 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?  

 Так Ні 

Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X 
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Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради  X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)  X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (запишіть): позачерговi збори не скликались Так 

 
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 
(так/ні)  Ні 

16.2. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 
Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради  7 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  4 

Кількість представників держави  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій  7 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  0 

 
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 
останніх трьох років?  10 

 
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 корпоративного секретаря? 
(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 
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Члени наглядової ради не отримують винагороди   X 

Інше (запишіть)  д/в 

 
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 
товариства?  

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X  

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X  

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X  

Відсутність конфлікту інтересів  X  

Граничний вік   X 

Відсутні будь-які вимоги   X 

Інше (запишіть): д/в  X 

 
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)  Склад наглядової ради був 
обраний у 2011 роцi. 

 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або 
введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено 
посаду ревізора / ні) 

так, створено 
ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 
кількість членів ревізійної комісії 4 осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 
трьох років? 5 
 
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 

компетенції 
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жодного 
органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 
бюджету Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
виконавчого органу Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
ревізійної комісії Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
виконавчого органу 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 виконавчого органу Ні Ні Ні Так 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій  Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього 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 

Положення про загальні збори акціонерів  X  

Положення про наглядову раду  X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про акції акціонерного товариства   X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X  

Інше (запишіть):  Положення про виконавчий орган 
- Генерального директора 
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Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 
акціонерного товариства? 

 

Інформація 
розповсюджується 

на загальних 
зборах 

Публікується у 
пресі, 

оприлюднюється 
в 

загальнодоступній 
інформаційній 

базі даних 
НКЦПФР про 
ринок цінних 

паперів  

Документи 
надаються 

для 
ознайомлення 
безпосередньо 

в 
акціонерному 

товаристві 

Копії 
документів 
надаються 
на запит 

акціонера 

Інформація 
розміщується 

на власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності  Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 
володіють 10 відсотків та 
більше статутного капіталу  

Ні Так Так Так Так 

Інформація про склад органів 
управління товариства  Так Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 
документи  Ні Ні Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення  Ні Ні Так Так Так 

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства  Ні Так Так Так Так 

 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так 
 
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі   X 

Менше ніж раз на рік   X 

Раз на рік  X  

Частіше ніж раз на рік   X 

 
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше (запишіть) д/в 

 
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 
(так/ні) Так 
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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)  д/в 

 
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 
товариства в минулому році?  

 Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) 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 (ревізор) 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) Ні 

16.3. ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 
наступних трьох років? 

 Так Ні 

Випуск акцій   X 

Випуск депозитарних розписок   X 

Випуск облігацій   X 

Кредити банків  X  

Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X 
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Інше (запишіть): д/в    

 
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) Ні 
 
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні 
 
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  

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року 

д/в 
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   КОДИ 

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

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

Територія  за КОАТУУ 1811000000 

Організаційно-
правова форма 
господарювання 

 за КОПФГ 112 

Вид економічної 
діяльності  за КВЕД 10.71 

Середня кількість 
працівників 252  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса 11700, Житомирська обл., м. Новоград-
Волинський вул. Радянська, 10  

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   

за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 
 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на 31.12.2013 р. 

 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 3 48 3 

первісна вартість 1001 23 72 18 

накопичена амортизація 1002 20 24 15 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 

Основні засоби: 1010 5843 6051 5783 

первісна вартість 1011 11440 12491 10796 

знос 1012 5597 6440 5013 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 
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первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств 

 
1030 

 
18 

 
18 

 
18 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах 1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 5864 6117 5804 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 1092 1157 1120 

Виробничі запаси 1101 1079 1143 1107 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 13 14 13 

Товари 1104 0 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 1125 1533 1437 1176 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 

 
1130 

 
0 

 
0 

 
0 

з бюджетом 1135 0 18 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 18 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 166 165 82 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 580 1719 350 

Готівка 1166 0 0 0 

Рахунки в банках 1167 0 0 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 
резервах довгострокових зобов’язань 

 
1181 

 
0 

 
0 

 
0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

резервах незароблених премій 1183 0 0 0 
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інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 24 12 25 

Усього за розділом II 1195 3395 4508 2753 

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

Баланс 1300 9259 10625 8557 

 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 775 775 775 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 253 0 253 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 227 227 227 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 6047 6652 5079 

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

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

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 7302 7654 6334 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 400 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 328 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 36 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 2 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 
звітного періоду) 1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 
початок звітного періоду) 1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 
періоду) 1533 0 0 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 
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Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 2 364 400 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 
за довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 860 1445 863 

за розрахунками з бюджетом 1620 422 277 366 

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

за розрахунками зі страхування 1625 163 225 142 

за розрахунками з оплати праці 1630 355 498 317 

за одержаними авансами 1635 39 22 64 

за розрахунками з учасниками 1640 59 93 39 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 57 47 32 

Усього за розділом IІІ 1695 1955 2607 1823 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
активами, утримуваними для продажу, та 
групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 
пенсійного фонду 1800 0 0 0 

Баланс 1900 9259 10625 8557 

 
Примітки д/в 

Керівник Портянко Сергiй Федорович 

Головний бухгалтер Смажук Володимир Кузьмович 
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   КОДИ 

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

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

 (найменування)   
 

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

 
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

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

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2050 ( 25853 ) ( 24418 ) 

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

Валовий: 
 прибуток 

 
2090 

 
12428 

 
11681 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 
зобов’язань 2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 267 249 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 2424 ) ( 2242 ) 

Витрати на збут 2150 ( 7108 ) ( 6696 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 1256 ) ( 935 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 2182 ( 0 ) ( 0 ) 
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сільськогосподарської продукції 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 
2190 

 
1907 

 
2057 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 67 34 

Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 14 ) ( 21 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 
2290 

 
1960 

 
2070 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

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

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

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 
2350 

 
1439 

 
1554 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

 
II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 1439 1554 

 
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 22068 21061 

Витрати на оплату праці 2505 9234 8429 

Відрахування на соціальні заходи 2510 3626 3278 

Амортизація 2515 926 799 
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Інші операційні витрати 2520 752 724 

Разом 2550 36606 34291 

 
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 3099832 3099832 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 3099832 3099832 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.46421870 0.50131750 

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

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 
Примітки д/в 

Керівник Портянко Сергiй Федорович 

Головний бухгалтер Смажук Володимир Кузьмович 
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   КОДИ 

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

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

 (найменування)   
 

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

 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 
3000 

 
46174 

 
43376 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 282 262 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 53 26 

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

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 67 7 

Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 

 
3100 

 
( 26343 ) 

 
( 25810 ) 

Праці 3105 ( 7707 ) ( 7111 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 3573 ) ( 3332 ) 

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

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

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

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

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 2 ) ( 110 ) 
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Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 
контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 556 ) ( 483 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 3268 1989 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 3200 0 0 

необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих: 
відсотків 3215 0 0 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 1136 ) ( 827 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -1136 -827 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 
Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

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

Погашення позик 3350 0 400 

Сплату дивідендів 3355 ( 993 ) ( 532 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

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

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

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 ) 
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Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -993 -932 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 1139 230 

Залишок коштів на початок року 3405 580 350 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 1719 580 

 
Примітки д/в 

Керівник Портянко Сергiй Федорович 

Головний бухгалтер Смажук Володимир Кузьмович 
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   КОДИ 

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

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

 (найменування)   
 

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

 

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року Стаття Код 

рядка 
надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 
діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0 

Коригування на: 
амортизацію необоротних активів 3505 0 X 0 X 

збільшення (зменшення) 
забезпечень 3510 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 
нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 
неопераційної діяльності та інших 
негрошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 
капіталі 3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 
оцінюються за справедливою 
вартістю, та дохід (витрати) від 
первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 
необоротних активів, 
утримуваних для продажу та груп 
вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 
фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 
корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 
оборотних активів 3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 
поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 3553 0 0 0 0 
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дебіторської заборгованості за 
продукцію, товари, роботи, 
послуги 

Зменшення (збільшення) іншої 
поточної дебіторської 
заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 
майбутніх періодів 3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 
оборотних активів 3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 
поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 
діяльності 3570 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
товари, роботи, послуги 

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками з бюджетом 

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками зі страхування 

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками з оплати праці 

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 
майбутніх періодів 3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 
поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 
операційної діяльності 3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності   

Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 3200 0 X 0 X 

необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 
відсотків 3215 0 X 0 X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 
позик 3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 

Витрачання на придбання: 3255 X 0 X ( 0 ) 
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фінансових інвестицій 

необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 
інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності   

Надходження від: 
Власного капіталу 3300 0 X 0 X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки 
в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 X 0 X 0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 
заборгованості з фінансової 
оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 
в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 
неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 
фінансової діяльності 3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 
звітний період 3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 
залишок коштів 3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 

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

Керівник Портянко Сергiй Федорович 

Головний бухгалтер Смажук Володимир Кузьмович 
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   КОДИ 

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

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

 (найменування)   
 

Звіт про власний капітал 
за 12 місяців 2013 р. 

 

Стаття Код рядка Зареєстрований 
капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподілений 
прибуток 

(непокритий 
збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 
початок року 4000 775 0 253 227 6047 0 0 7302 

Коригування: 
Зміна облікової 
політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 
залишок на 
початок року 

4095 775 0 0 227 6300 0 0 7302 

Чистий 
прибуток 
(збиток) за 
звітний період 

4100 0 0 0 0 1439 0 0 1439 

Інший сукупний 
дохід за звітний 
період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Дооцінка 
(уцінка) 
необоротних 
активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 
(уцінка) 
фінансових 
інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Частка іншого 
сукупного 
доходу 
асоційованих і 
спільних 
підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Розподіл 
прибутку: 
Виплати 
власникам 
(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 -1087 0 0 -1087 

Спрямування 
прибутку до 
зареєстрованого 
капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 
резервного 
капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 
прибутку, 
належна до 
бюджету 
відповідно до 
законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 
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прибутку на 
створення 
спеціальних 
(цільових) 
фондів 

Сума чистого 
прибутку на 
матеріальне 
заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 
учасників: 
Внески до 
капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 
заборгованості з 
капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 
капіталу: 
Викуп акцій 
(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 
викуплених акцій 
(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 
викуплених акцій 
(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 
частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 
номінальної 
вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 
капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання 
(продаж) 
неконтрольованої 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 
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частки в 
дочірньому 
підприємстві 

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

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

 
Примітки д/в 

Керівник Портянко Сергiй Федорович 

Головний бухгалтер Смажук Володимир Кузьмович 
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 
стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

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

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

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

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

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

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

 Виробництво макаронних виробiв та подiбних борошняних виробiв; 
 Оптова та роздрiбнена торгiвля продукцiєю i товарами, що виробляються в межах України, та за кордоном; 
 Торгiвельно-посередницькi послуги 
      Реалiзацiя власної готової продукцiї здiйснюється на на території Житомирської області . 



 
74 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Складання фінансових звітів здійснюється з дотриманням таких принципів: 
- господарської одиниці (автономності підприємства); 
- безперервності діяльності; 
- грошового виміру; 
- періодичності (або облікового періоду); 
- історичної собівартості – пріоритет оцінки активів виходячи з витрат на їх виробництво та придбання; 
- нарахування, відповідності доходів і витрат згідно з яким для визначення фінансового результату звітного 

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

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

підприємства; 
- превалювання сутності над формою. 

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

Валюта подання фінансової звітності. Дана звітність представлена в національній валюті України - гривні 
(UAH).  
 
3. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 
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Положення облікової політики, які описані нижче, застосовувалися послідовно у всіх звітних періодах, 
представлених у цій фінансовій звітності. 
Основні засоби. До основних засобів підприємство відносить активи, термін корисного використання яких більше 
одного року або операційного циклу та вартість яких перевищує 2500 грн.  
Основні засоби обліковуються за такими групами: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- пiдприємство передало покупцевi всi iстотнi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням продукцiєю;  
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- пiдприємство бiльше не бере участь в управлiннi в тiй мiрi, яка зазвичай асоцiюється з правом володiння, i не 
контролює продану продукцiю;  

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

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

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

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

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

Інші виробничі витрати, які можуть бути віднесені на конкретний об'єкт, у тому числі єдиний соціальний 
внесок, а також втрати від браку у межах встановлених норм, які складаються з вартості остаточно забракованої з 
технологічних причин продукції і витрат на виправлення технічно неминучого браку, в разі реалізації такої продукції, 
включаються до складу собівартості реалізованої продукції.    Втрати від браку понад установлені норми відносяться 
на загальновиробничі витрати цехів-винуватців. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

У Звіті про фінансові результати ( звіті про сукупний дохід ) відображаються доходи і витрати на нетто - 
основі за операціями: 
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- вибуття основних засобів при їх продажу; 
- вибуття операційних активів при їх продажу; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Найменування показника 2013 2012 
1 2 3 

Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) зовнішнім покупцям 38548 36348 
Всього доходів звітних сегментів 38548 36348 
фінансові доходи 67 34 
Усього доходів підприємства 38615 36382 
Витрати звітних сегментів 25853 24418 
Адміністративні витрати 2424 2242 
Витрати на збут 7108 6696 
Інші операційні витрати 1256 935 
Фінансові витрати звітних сегментів 14 21 
Усього витрат звітних сегментів 36655 34312 
Нерозподілені витрати (податок на прибуток) 521 516 
Усього витрат підприємства 37176 34828 
Фінансовий результат діяльності сегмента 1893 20369 
Фінансовий результат діяльності підприємства 1439 1554 
Активи звітних сегментів 8729 8489 
Нерозподілені активи 1896 770 
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Всього активів підприємства 10625 9259 
Зобов’язання звітних сегментів 2514 1896 
Нерозподілені зобов’язання 457 61 
Всього зобов’язань підприємства 2971 1957 
Капітальні інвестиції 1130 1244 
Амортизація необоротних активів 926 799 

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

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

Таблиця №2 (тис.грн.) 

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

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

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

Таблиця №3 (тис.грн.) 

Найменування 
показника 

Земе
льні 
ділян

ки 

Будівлі, 
споруди та 
передаваль
ні пристрої 

Машини 
та 

обладнан
ня 

Транспор
тні 

засоби 

Інструме
нти, 

прилади 
та 

інвентар 

Інші 
основні 
засоби 

МНМА Всього 

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

65 2921 1879 903 31 44  5843 

Надійшло за рік 
(первісна вартість)  209 214 470 4 181 52 1130 
Вибуло за рік 
(залишкова вартість)   1 7     8 
Нараховано амортизації 
за рік   166 475 210 11  52 914 
Залишкова вартість на 
01.01.2014р.  
(рядок 1010) 

65 2963 1611 1163 24 225 0 6051 

За звітний 2013 рік залишкова вартість основних засобів, які перебувають у власності ПАТ «Новоград-
Волинський хлібозавод», зросла на 208 тис. грн. Приріст вартості основних засобів відбувся за рахунок придбання в 

Найменування показника 2013 2012 
1 2 3 

Активи за сегментами всього, 10625 9259 
з них:  необоротні активи 6117 5864 
            запаси 1157 1092 
            дебіторська заборгованість  1620 1699 
            Гроші та їх еквіваленти 1719 580 
            Інші оборотні активи 12 24 
Зобов`язання за сегментами всього, 2971 1957 
з них: кредиторська заборгованість  2607 1955 
Інші довгострокові зобов’язання  328 0 
Довгострокові забезпечення 36 0 
Цільове фінансування 0 2 
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фінансовий лізинг транспортних засобів, створення власними силами підприємства, за рахунок реконструкції та 
модернізації об’єктів. 

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

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

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

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

Запаси оцiненi за собiвартiстю, що є найменшою оцiнкою у порiвняннi до оцiнки за чистою вартiстю реалiзацiї.  
Вартiсть запасiв вiдображена у Фiнансовiй звiтностi з урахуванням коригуючих записiв, здiйснених пiд час 

трансформацiї на дату першого застосування МСФЗ та у 2013 роцi. (у тисячах гривень) 
.Станом на 31.12.2013 року матеріальні запаси не були використані в якості забезпечення виконання 

зобов’язань. 
5.4. Дебіторська заборгованість  

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

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

Найменування показника 
Всього на 

кінець 2013 
року 

до 12 
місяців до 2-х років  понад 2 

роки 
понад 3 

роки 
1 2 3 4 5 6 

Дебіторська заборгованість:      
- за продукцію, товари, роботи, послуги 
(рядок 1125) 1437 1437    

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

(рядок 1155) 165 165    

 
Таблиця №6 (тис.грн.) 

У тому числі по термінах виникнення 
Найменування показника 

Всього на 
кінець 2012 

року 
до 12 

місяців до 2-х років  понад 2 
роки 

понад 3 
роки 

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

- інша поточна дебіторська заборгованість 
(рядок 1155) 166 166    

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

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

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

Таблиця  № 7 (тис. грн.) 

Найменування показника 2013 2012 

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

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

Залишок на кінець 
2013 року 

Залишок на кінець 
2012 року Найменування показника 2013  довгостро

кові поточні 
2012 довгостро

кові поточні 
1 2 3 4 5 6 7 

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

18 18  18 18  

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

Довгостроковi зобов'язання 
У складi довгострокових зобов'язань Пiдприємства вiдображено інші довгострокові зобов’язання . Станом на 

31.12.2013 року на  Підприємстві рахуються  інші довгострокові зобов’язання  в сумі 328 тис. грн. Товариством в 2013 
році було підписано два договори фінансового лізингу з Українським Лізинговим Фондом за № 2015/10/13-Н від 
03.10.2013 року на передачу в фінансовий лізинг Автомобіля SKODA Superd загальною вартістю 300222.00(Триста 
тисяч двісті двадцять дві гривні 00 коп.) в т.ч. ПДВ -50037.00 грн. та договір №2014/10/13-Н від 03.10.2013 року на 
передачу в фінансовий лізинг Автомобіля ГАЗ АС-G 3302-206 FXX-1 загальною вартістю 170100.00(то сімдесят тисяч 
сто гривень 00 коп.) в т.ч. ПДВ -28350,00. Загальна сума лізингових платежів по цим договорам на дату заключення 
становить 632355,56 грн. Станом на 31.1232013 року сума довгострокових зобов’язань по договорах лізингу становить 
327717,80 грн.,що відповідає  показникам балансу (форма 1) 

Забезпечення 
З метою виконання положень облiкової полiтики та вимог МСФЗ, Пiдприємством визнано резерви на 31.12.2013 

року: 
Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам  в сумі 36 тис.грн. 
Станом на звiтну дату справедлива вартiсть зобов'язань у суттєвих аспектах вiдповiдає їх балансовiй вартостi. 
Короткостроковi зобов'язання 
Поточнi зобов'язання ПАТ "Новоград-Волинський хлібозавод" представленi: кредиторська заборгованiсть за 

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

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

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

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

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

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

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

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

  Таблиця № 9 (тис.грн.) 
Найменування показника 2013 2012 

1 2 3 
Нараховано за рік (рядок 4200) 1087 586 
з них:  юридичним особам 146 79 
            фізичним особам 941 507 

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

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

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