
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) 

М.П. 
25.04.2017 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2016 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. Героїв Майдану, 

буд. 10 

5. Міжміський код, телефон та факс 

0414153004 0414156181 

6. Електронна поштова адреса 

nv-hlib@ukr.net 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2017 

 (дата) 

2. Річна інформація 

опублікована у 

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку" № 80 
  

27.04.2017 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці www.nvhlib.com.ua 

в мережі 

Інтернет 27.04.2017 



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 

6) інформація про 

прийняття 

рішення про 

попереднє 

надання згоди на 

вчинення значних 

правочинів 

  

7) інформація про 

прийняття 

рішення про 

надання згоди на 

X  



вчинення значних 

правочинів 

8) інформація про 

прийняття 

рішення про 

надання згоди на 

вчинення 

правочинів, щодо 

вчинення яких є 

заінтересованість 

  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду 
X 

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 

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 про одержанi 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 прийняття рiшень про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинiв – не виникала. 

- Iнформацiя про прийняття рiшень про попереднє надання згоди на вчинення 

правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтерисованiсть – не виникала. 

- 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 - Iпотечнi цiннi папери не 

випускались. Особлива iнформацiя оприлюднена 17.03.2016 р. та 28.07.2016 

р. 

- Iпотечних операцiй товариство не здiйснювало. 

- Товариство не приймало участi в дiяльностi ФОН. 

- 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. 



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) 

238 

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 

Органи управлiння Товариства: - Загальнi збори акцiонерiв; - Наглядова рада (7 членiв наглядової 

ради, що обираються на Загальних зборах акцiонерiв, голова наглядової ради обирається на 

засiданнi наглядової ради з числа членiв наглядової ради); - Генеральний директор (обирається на 

засiданнi наглядової ради Товариства); Орган контролю у Товариствi: - Ревiзiйна комiсiя (4 члени 

ревiзiйної комiсiї, що обираються на Загальних зборах акцiонерiв, голова ревiзiйної комiсiї 

обирається на засiданнi ревiзiйної комiсiї з числа членiв 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 

5) МФО банку 

380805 

6) поточний рахунок 

26007210482 

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 

Контактні дані: телефон та 

адреса електронної пошти 

корпоративного секретаря 

1 2 3 4 

01.04.2004 26.03.2014 
Шинкарук Людмила 

Анатолiївна 
0414152272, nv-hlib@ukr.net 

Опис Досвiд роботи - 7 рокiв. 

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. 

IV. 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) 

ЗАТ IК "Евроiнвест" 23754658 
61051Україна м. Харкiв вул. 

Клочкiвська, буд. 370 
0.0078 

ТОВ "Мiжрегiональний 

центр фондових технологiй" 
30057700 

01004Україна м. Київ вул. 

Кропивницького, буд. 6, оф. 

2 

0.3902 

ЗАТ IФ "Гарант" 20815394 
79000Україна м. Львiв вул. 

Грабовського, буд. 11 
0.3065 

ПАТ IК "Iнвестсервiс" 21629417 
04050Україна м. Київ вул. 

Пимоненка, буд. 5 
0.1936 

АТЗТ IФ "Бонус-1" 23275936 
04112Україна м. Київ вул. 

Сiм'ї Хохлових, буд. 15 
0.0565 

Торгово-промислова 

компанiя "Подiлля" 
23840263 

30400Україна м. Шепетiвка 

вул. К.Маркса, буд. 57-а 
0.0297 

ЗАТ IК "Слобiдська" 23754664 
61051Україна м. Харкiв вул. 

Клочкiвська, буд. 370 
0.0015 

ПП Науково-виробнича 

фiрма "Система-Борекс" 
20584078 

07800Україна смт. 

Бородянка вул. Жилiна, буд. 

1 

12.5000 



ДП "Простор" ВАТ 

"Хмельницька МТС" 
33394726 

30400Україна м. Шепетiвка 

вул. К.Маркса, 54-А 
0.0078 

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) 

2097  86.5064 

Усього 100.0000 

V. 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 роботи (років)** 

27 

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

Новоград-Волинський хлiбозавод, директор Попереднє мiсце роботи - Новоград-Волинський 

сирзавод, головний метролог 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

16.03.2016 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). 

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 2016 рiк - 667555,94 грн. 

На iнших пiдприємствах не працює. 

Загальний стаж роботи 42 роки. 

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 роботи (років)** 

30 

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

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

планово-економiчного вiддiлу. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

26.03.2014 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 

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 2016 рiк складає 104420,00 грн.  

На iнших пiдприємствах не працює.  

Загальний стаж роботи - 43 роки.  

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 роботи (років)** 

34 

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

ТОВ "Фiрма "Траст", головний бухгалтер 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

26.03.2014 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;  

- iнiцiювати скликання засiдання наглядової ради товариства;  

- отримувати винагороду за виконання функцiй члена наглядової ради в розмiрi мiнiмальної 

заробiтної плати гарантованої державою.  

Винагорода, отримана за 2016 рiк, складає 17262,00 грн.  

На iнших пiдприємствах не працює.  

Загальний стаж роботи 39 рокiв.  

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

Змiн протягом звiтного 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 роботи (років)** 

23 

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

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

стажу не мала. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

26.03.2014 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 2016 рiк, складає 17262,00 грн.  

На iнших пiдприємствах не працює.  

Загальний стаж роботи 43 роки.  

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 

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 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 набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

26.03.2014 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 2016 рiк, складає 17262,00 грн.  

На iнших пiдприємствах не працює.  

Загальний стаж роботи 42 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 

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 

ТТ 260375 21.01.2015 Голосiївським РВ ГУДМС України 

4) рік народження** 

1986 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

0 

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

ТОВ "НВП "Дисковi системи", iнженер-програмiст. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

26.03.2014 3 роки  

9) Опис 

Виконував обо'язки заступника голови наглядової ради. 

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 2016 рiк складає: 34524,00 грн.  

Загальний стаж роботи 10 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 

4) рік народження** 

1978 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж 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 набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

26.03.2014 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 2016 рiк складає: 17262,00 грн.  

На iнших пiдприємствах не працює.  

Загальний стаж роботи 20 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** 

1978 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж 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 набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

26.03.2014 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 2016 рiк складає: 17262,00 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 

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 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж 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 набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

16.03.2016 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 2016 рiк складає: 17262,00 грн.  

На iнших пiдприємствах не працює.  



Загальний стаж роботи 25 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 

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 роботи (років)** 

14 

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 набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

16.03.2016 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 2016 рiк складає 5778,00 грн.  

На iнших пiдприємствах не працює.  

Загальний стаж роботи 38 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 

ВМ 675581 17.05.1999 Ємiльчинськм МРВ УМВС 

4) рік народження** 

1983 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

8 

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

Новоград-Волинський хлiбозавод, начальник вiддiлу збуту. До прийняття на роботу трудового 

стажу не мав. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

16.03.2016 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 2016 рiк складає: 5778,00 грн.  

На iнших пiдприємствах не працює.  

Загальний стаж роботи 11 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 

4) рік народження** 

1982 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

7 

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

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

мав. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

16.03.2016 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 2016 рiк складає: 5778,00 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. 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові посадової особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Генеральний 

директор 

Портянко Сергiй 

Федорович 

ВМ 323474 22.03.1997 

Новоград-Волинським МРВ 

УМВС 

1775195 57.2675 1775195 0 0 0 

Голова 

наглядової ради 

Мiзернюк Ольга 

Володимирiвна 

ВН 490188 22.05.2010 

Новоград-Волинським МРВ 

УМВС 

1000 0.0323 1000 0 0 0 

Член наглядової 

ради, головний 

бухгалтер 

Смажук Володимир 

Кузьмович 

ВМ 373511 26.06.1997 

Новоград-Волинським МРВ 

УМВС 

39850 1.2856 39850 0 0 0 

Член наглядової 

ради 
Сербiн Вiра Олексiївна 

ВМ 263900 27.12.1996 

Новоград-Волинським МРВ 

УМВС 

62050 2.0017 62050 0 0 0 

Член наглядової 

ради 

Мосiйчук Володимир 

Васильович 

ВМ 442281 27.02.1997 

Новоград-Волинським МРВ 

УМВС 

39900 1.2872 39900 0 0 0 

Член наглядової 

ради 

Портянко Андрiй 

Сергiйович 

ТТ 260375 21.01.2015 

Голосiївським РВ ГУДМС 

України 

212391 6.8517 212391 0 0 0 

Член наглядової 

ради 

Бучинська Надiя 

Володимирiвна 

ВМ 855370 29.02.2000 

Новоград-Волинським МРВ 

УМВС 

1500 0.0484 1500 0 0 0 

Член наглядової 

ради 

Парий Людмила 

Миколаївна 

ВМ 915555 19.12.2000 

Новоград-Волинським МРВ 

УМВС 

5000 0.1613 5000 0 0 0 

Голова 

ревiзiйної 

комiсiї 

Щелупанова Свiтлана 

Володимирiвна 

ВН 387921 24.05.2007 

Новоград-Волинським МРВ 

УМВС 

3242 0.1096 3242 0 0 0 



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 

500 0.0161 500 0 0 0 

Усього 2140628 69.0564 2140628 0 0 0 

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



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

Найменування 

юридичної особи 

Код за 

ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Від загальної 

кількості 

голосуючих 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

ПП НВФ 

"Система-Борекс" 
20584078 

01004 Україна Київська 

Бородянський м. 

Бородянка вул. Жилiна, 

буд. 1 

387480 12.5000  387480 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав 

паспорт** 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Від загальної 

кількості 

голосуючих 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

Портянко Сергiй 

Федорович 

ВМ 323474 22.03.1997 Новоград-

Волинським МРВ УМВС 
1775195 57.2675  1775195 0 0 0 

Усього 2162675 69.7675 
 

2162675 0 0 0 

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.  

** Заповненювати необов'язково.  



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X  

Дата 

проведення 
16.03.2016 

Кворум 

зборів** 
81.5 

Опис 

Питання порядку денного: 

1. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження регламенту зборiв. 

2. Звiт Генерального директора Товариства про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi за 

2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 

3. Визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2016 рiк. 

4. Звiт голови наглядової ради Товариства за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду 

звiту. 

5.Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками 

розгляду звiту. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї. 

6.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2015 рiк. 

7. Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства за 2015 рiк. 

8. Внесення змiн та доповнень до статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї, 

затвердження нової редакцiї Статуту Товариства.  

9. Внесення змiн, затвердження в новiй редакцiї внутрiшнiх положень Товариства. 

10. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї 

Товариства.  

11. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.  

12. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної 

комiсiї Товариства. Затвердження особи, уповноваженої на пiдписання цивiльно-правових 

договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

13.Про виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства, затвердження загального розмiру рiчних 

дивiдендiв та розмiру дивiдендiв на одну акцiю. 

14. Про попереднє схвалення значних правочинiв Товариства. 

Пропозицiї не надавались. 

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв за звiтний перiод не скликались. 

 



9. 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. 
1611912.64 0 290848.00 0 

Нарахувані дивіденди на 

одну акцію, грн. 
0.52 0 0.094 0 

Сума 

виплачених/перерахованих 

дивідендів, грн. 

1420223.07 0 280893.27 0 

Дата складання переліку 

осіб, які мають право на 

отримання дивідендів 

28.03.2016  01.04.2015  

Дата (дати) перерахування 

дивідендів через 

депозитарну систему із 

зазначенням сум (грн) 

перерахованих дивідендів на 

відповідну дату 

20.04.2016/197420.28грн 

27.04.2016/98581.60грн 

10.05.2016/297667.58грн 

31.05.2016/133581.41грн 

07.06.2016/56529.00грн 

17.06.2016/100000.00грн 

29.06.2016/33581.60грн 

11.07.2016/100000.00грн 

01.08.2016/33581.60грн 

02.08.2016/100000.00грн 

17.08.2016/1576.26грн 

30.08.2016/33581.6грн 

08.09.2016/100000.00грн 

27.09.2016/33581.60грн 

30.09.2016/100000.00грн 

 20.04.2016/175.46грн  

Дата (дати) перерахування/ 

відправлення дивідендів 

безпосередньо акціонерам із 

зазначенням сум (грн) 

перерахованих/відправлених 

дивідендів на відповідну 

дату 

  

18.02.2016/33.20грн 

19.02.2016/33.20грн 

25.02.2016/132.80грн 

08.04.2016/33.08грн 

16.05.2016/132.80грн 

 

Опис 

16.03.2016 р. на Загальних зборах акцiонерiв прийнято рiшення про виплату 

дивiдендiв за 2015 рiк. 

28.03.2016 р. складено перелiк осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, за 

результатами звiтного перiоду. 

Сума нарахованих дивiдендiв за 2015 рiк - 1611912,64 грн. 

Нарахованi дивiденди на одну акцiю - 0,52 грн. 

Дата початку виплати дивiдендiв - 01.04.2016 р. 

Дата закiнчення виплати дивiдендiв - 01.10.2016 р. 

Виплата здiйснювалась шляхом перерахування коштiв ПАТ "Нацiональний 

депозитарiй України", а також безпосередньо акцiонерам за попереднi звiтнi перiоди. 



IX. 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, 5/10 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

АЕ №286838 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.04.2014 

Міжміський код та телефон 0445903009 

Факс 0445903007 

Вид діяльності Професiйна депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв, 

брокерська дiяльнiсть, дилерська дiяльнiсть, депозитарна дiяльнiсть 

депозитарної установи 

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 

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 04071 Україна м. Київ д/в м. Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

АЕ №271467 

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 03.03.2015 

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". 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

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. 

  



XI. 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". Дочiрнє пiдприємство знаходиться за адресою 11701, 

Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Пушкiна, 45 А. Змiн в органiзацiйнiй структурi 

товариства за звiтний перiод не було. 

  

3. Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 233. 

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб) - 5. 

Чисельнiсть працiникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 2. 

Фонд оплати працi, всього (тис. грн.) - 14342.0 

В зв'язку з пiдвищенням заробiтної плати в товариствi збiльшився фонд оплати працi на 18,1% до 

попереднього року. 

Вiдповiдно до потреб виробництва 8 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 хлiбобулочними, кондитерськими, макаронними виробами 

та iншими товарами 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; - 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, є iнiцiативним та мобiльним директором та 

разом з фахiвцями 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 прийнято наказ вiд 04.01.2016 р. №9 «Про облiкову полiтику пiдприємства на 

2016 рiк». 

Визнання та оцiнку основних засобiв для цiлей бухгалтерського облiку здiйснювати вiдповiдно 

до П(С)БО 7 «Основнi засоби». Одиницею облiку вважати окремий об’єкт основних засобiв. 

Аналiтичний облiк наявностi та руку об’єктiв основних засобiв здiйснювати згiдно з вимогами 

iнструкцiї про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, 

зобов’язання та господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй, затверджений згiдно наказу 

Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999 №291. 

Для вiдокремлення в складi основних засобiв малоцiнних необоротних матерiальних активiв 

встановити вартiсну межу без податку на додану вартiсть в сумi 6000 грн.  

Амортизацiю малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховувати в першому мiсяцi їх 

використання у розмiрi 100% їх вартостi.  

Амортизацiю об’єктiв основних засобiв нараховувати прямолiнiйним методом вiдповiдно до 

Податкового кодексу України вiд 02.12.2010р. №2755-VI зi змiнами внесеними згiдно iз 

Законами. 

Облiк основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв здiйснювати на пiдставi 

первинних документiв, а саме: накладнi, акти прийому-передачi, акти на введення в 

експлуатацiю, акти на списання та iншi документи, якi фiксують факт здiйснення операцiї, та 

складаються безпосередньо в момент здiйснення такої операцiї. Оформлення первинних 

документiв проводии вiдповiдно до вимог Положення про документальне забезпечення записiв 

бухгалтерського облiку, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 24.05.1995 

№88. 

Первиннi документи повиннi мати обов’язковi реквiзити: назва документу (форми), дата i мiсце 

складання, назва установи вiд якої складено документ, змiст та обсяг господарської операцiї, 

одиниця вимiру господарської операцiї, посади осiб вiдповiдальних за здiйснення господарської 

операцiї i правильнiсть оформлення, їх особистi пiдписи, прiзвища та iнiцiали. 

Визнання i оцiнку нематерiальних активiв здiйснювати вiдповiдно до П(С)БО 8 «Нематерiальнi 

активи». Одиницею облiку 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 комiсiєю. 



Лiквiдацiйну вартiсть об’єктiв основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв та 

нематерiальних активiв прийняти рiвною нулю. 

Переоцiнку (дооцiнку, уцiнку) балансової вартостi основних засобiв, нематерiальних активiв, 

iнших необоротних матерiальних активiв до їхньої справедливої вартостi проводити один раз на 

рiк станом на 31 грудня, якщо їх залишкова вартiсть вiдхиляється вiд справедливої бiльш нiж на 

20%. Справедливу вартiсть зазначених активiв формувати на рiвнi звичайних 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. 

Облiк запасiв на пiдприємствi проводити вiдповiдно до П(С) БО №9 «Запаси». Для цiлей 

бухгалтерського облiку запаси включають:  

- основну та допомiжну сировину, основнi та допомiжнi матерiали, комплектуючi вироби та iншi 

матерiальнi цiнностi, що призначенi для виробництва продукцiї, виконання робiт, надання 

послуг, розподiлу, передачi, обслуговування виробництва й адмiнiстративних потреб; 

- готову продукцiю, що виготовлена на пiдприємствi i призначена для продажу; 

- товари у виглядi матерiальних цiнностей, що придбанi (отриманi) з метою подальшого продажу; 

- малоцiннi та швидкозношуванi предмети, що використовуються не бiльше одного року або 

нормального операцiйного циклу, якщо вiн бiльше одного року. 

Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є найменування або однорiдна група (вид). 

Придбанi або виробленi запаси зараховувати на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. 

Первiсна вартiсть запасiв що придбанi за плату, є собiвартiсть запасiв, яка складається з таких 

витрат: 

- суми, що сплачуються згiдно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням 

непрямих податкiв; 

- суми ввiзного мита; 

- суми непрямих податкiв у зв’язку з придбанням запасiв, якi не вiдшкодовуються пiдприємству; 

- транспортно-заготiвельних витрат пов’язаних з доставкою придбаних запасiв (товарно-

матерiальних цiнностей), якi вiдображають у складi собiвартостi одиницi запасiв, а у випадку 

неможливостi вiднесення таких витрат до конкретних одиниць запасiв – накопичують на 

окремому субрахунку облiку запасiв (рахунок 201/3) i розподiляють на рахунки витрат 

пропорцiйно вартостi запасiв, що вибули; 

- iнших витрат, якi безпосередньо пов’язанi з придбанням запасiв i доведенням їх до стану, в 

якому вони приданi для використання в запланованих цiлях. 

Первiсною вартiстю запасiв, що виготовляються власними силами пiдприємства, визнається їхня 

виробнича собiвартiсть, вiдповiдно до П(С)БО 16 «Витрати». 

Не включаються до первiсної вартостi запасiв, а належать до витрат того перiоду, в якому вони 

були здiйсненi (встановленi): 

- понаднормовi витрати i нестачi запасiв; 

- фiнансовi витрати (за винятком фiнансових витрат, якi включаються до собiвартостi 

квалiфiкацiйних активiв вiдповiдно до П(С)БО 31 «Фiнансовi витрати»); 

- витрати на збут; 

- загальногосподарськi та iншi подiбнi витрати, якi безпосередньо не пов’язанi з придбанням i 

доставкою запасiв та приведенням їх до стану, в якому вони придатнi для використання у 

запланованих цiлях. 

Оцiнку вибуття запасiв (сировини, матерiалiв, напiвфабрикатiв, iнших товарно-матерiальних 

цiнностей) здiйснювати за методом середньозваженої собiвартостi. 

Предмети, строком використання менше одного року, або нормального операцiйного циклу, 

якщо вiн бiльше одного року, що супроводжують виробничий процес протягом звiтного перiоду 

облiковувати на рахунку 22 «Малоцiннi та швидкозношуванi предмети», та у момент передачi 

таких активiв в експлуатацiю списувати з балансу з одночасною органiзацiєю їх оперативного 

кiлькiсного облiку за мiсцем 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. 

Переоцiнку запасiв проводити один раз на квартал на пiдставi рiшення постiйно дiючої 

iнвентаризацiйної комiсiї вiдповiдно до наказiв. 

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

усього встановленого термiну 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. 

Визнання, оцiнка та облiк дебiторської заборгованостi здiйснювати вiдповiдно до П(С)БО 10 

«Дебiторська заборгованiсть». 

Дебiторську заборгованiсть визнавати активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання 

пiдприємством майбутнiх економiчних вигод та може бути достовiрно визначена її сума. 

Величину резерву сумнiвних боргiв визначати за методом застосування абсолютної суми 

сумнiвної заборгованостi на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв. Нарахування 

суми резерву сумнiвних боргiв за звiтний перiод здiйснювати станом на початок звiтного перiоду 

та вiдображати у звiтi про фiнансовi результати у складi iнших операцiйних витрат. 

Виключення безнадiйної дебiторської заборгованостi з активiв здiйснювати з одночасним 

зменшенням величини резерву сумнiвних боргiв. У разi недостатностi суми нарахованого резерву 

сумнiвних боргiв безнадiйну дебiторську заборгованiсть списувати з активiв на iншi операцiйнi 

витрати. Суму вiдшкодування ранiше списаної безнадiйної дебiторської заборгованостi включати 

до складу iнших операцiйних доходiв. 

Поточну дебiторську заборгованiсть, щодо якої створення резерву сумнiвних боргiв не 

передбачено, у разi визнання її безнадiйною списувати з балансу з вiдображенням у складi iнших 

операцiйних витрат. 

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

вiдповiдних П(С)БО. 

Облiк касових операцiй здiйснюється вiдповiдно до Положення про ведення касових операцiй у 

нацiональнiй валютi в Українi, затвердженого Постановою Правлiння НБУ вiд 15.12.2004р. 

№637.  

Касовi операцiї оформлюються касовими ордерами та видатковими вiдомостями. 

Приймання готiвки в касу проводиться за прибутковими касовими ордерами (типова форма 

№КО-1), пiдписаними уповноваженою керiвником особою (касиром) та головним бухгалтером. 

Про приймання готiвки в касу видається платнику засвiдчена вiдбитком печатки квитанцiя (що є 

вiдривною частиною прибуткового касового ордера) за пiдписами головного бухгалтера та 

працiвника, який на це уповноважений керiвником (касира). 

Пiд час роботи з готiвкою касири керуються правилами визначення платiжностi банкнот i монет 

Нацiонального банку України. 

Видача готiвки з кас проводиться за видатковими касовими ордерами (типова форма №КО-2) або 

видатковими вiдомостями згiдно додатку №1 до Положення про ведення касових операцiй у 

нацiональнiй валютi в Українi, затвердженого Постановою НБУ №637 вiд 15.12.2004р. 

Одержання готiвки з каси пiдтверджує фiзична особа власним пiдписом. Також видатковий 

документ окрiм касира пiдписують керiвник та головний бухгалтер. 

Перед видачею готiвки касир зобов’язаний iдентифiкувати особу,якiй видаються кошти, за 

паспортом цiєї особи, або iншим документом, що його замiнює. 

Приймання одержаної з банку готiвки в касу та видача готiвки з каси для здавання її до банку 

оформлюється вiдповiдними касовими ордерами. 

Прибутковi й видатковi касовi ордери i квитанцiї до них формуються з допомогою комп’ютерних 

засобiв (1С:Пiдприємство) та друкуються на принтерах. 

Виправлення в касових ордерах та видаткових вiдомостях забороняється. 

Усi касовi документи реєструються у Журналi реєстрацiї прибуткових i вибуткових касових 

документiв (типова форма №КО-3) за допомогою комп’ютерних засобiв (1С:Пiдприємство). 



Аркушi такого журналу роздруковуються щоденно за вiдповiдний день та пiдшиваються в 

хронологiчному порядку. 

Лiмiт залишку в касi встановити у розмiрi 66182 грн. 

З метою контролю за схороннiстю готiвкових коштiв проводити iнвентаризацiю каси, згiдно 

наказу керiвника, комiсiєю, яка пiсля iнвентаризацiї каси складає акт (типова форма згiдно 

додатку №7 до Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi, 

затвердженого Постановою НБУ №637 вiд 15.12.2004р.) 

Визнання, оцiнку та облiк зобов’язання здiйснювати вiдповiдно до П(С)БО 11 «Зобов’язання». 

Зобов’язання визнається, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть 

зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення. Якщо на дату балансу 

ранiше визнане зобов’язання не пiдлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу 

звiтного перiоду. 

З метою бухгалтерського облiку зобов’язання подiляють на: 

- довгостроковi зобов’язання; 

- поточнi зобов’язання; 

- непередбаченi зобов’язання; 

- доходи майбутнiх перiодiв. 

Для виплати вiдпускних працiвникам в майбутнiх перiодах на пiдприємствi створюється 

вiдповiдне забезпечення. Суми забезпечень визнаються витратами у тому перiодi, в якому вони 

були нарахованi, за статтями витрат у вiдповiдностi пiдроздiлiв працiвникiв, для виплати 

вiдпускних яким формується дане забезпечення. Сума забезпечення на виплату вiдпусток 

визначається щомiсяця як добуток фактично нарахованої заробiтної плати працiвникам i 

вiдсотка, обчисленого як вiдношення рiчної планової суми на оплату вiдпусток до загального 

планового фонду оплати працi з урахуванням вiдповiдної суми вiдрахувань на 

загальнообов’язкове державне соцiальне страхування. 

Залишок забезпечення переглядається на дату балансу та,у разi потреби, коригується. 

Фiнансовi iнвестицiї вiдображати в облiку та звiтностi вiдповiдно до П(С)БО 12 «Фiнансовi 

iнвестицiї», з урахуванням П(С)БО 13 «Фiнансовi iнструменти». 

Методологiчнi засади формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про оренду необоротних 

активiв та її розкриття у фiнансовiй звiтностi здiйснювати вiдповiдно до П(С)БО 14. 

Визнання та класифiкацiя доходу здiйснювати у вiдповiдностi до П(С)БО 15 «Дохiд. 

Визнання та вiдображення в бухгалтерському облiку витрат здiйснювати вiдповiдно до вимог 

П(С)БО №16 «Витрати». 

Для забезпечення складу 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», вiдповiдно до плану рахункiв затвердженого наказом Мiнiстерством Фiнансiв 

України вiд 30.11.1999р. №291. 

Калькулювання фактичної собiвартостi продукцiї на пiдприємствi проводити згiдно методичних 

рекомендацiй з формування собiвартостi продукцiї (робiт, послуг) у хлiбопекарськiй 

промисловостi затверджених наказом Державного департаменту продовольства Мiнiстерства 

аграрної полiтики України №17 вiд 20.04.2004р. 

Розрахунок виробничої собiвартостi здiйснювати для кожного об’єкту витрат. 

До виробничої собiвартостi продукцiї належать: 

- прямi матерiальнi витрати; 

- прямi витрати на оплату працi; 

- iншi прямi витрати; 

- змiннi загальновиробничi та постiйнi розподiленi загальновиробничi витрати. 

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. 

Встановити порядок розподiлу адмiнiстративних витрат пропорцiйно виробничiй собiвартостi. 

Встановити порядок розподiлу витрат на збут пропорцiйно обсягу ваги реалiзованої продукцiї. 

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. 

Для здiйснення оцiнки залишкiв незавершеного виробництва i проведення iнвентаризацiйної 

роботи протягом 2016 року створити постiйно дiючу iнвентаризацiйну комiсiю. 

Постiйно дiючiй iнвентаризацiйнiй комiсiї у своїй роботi керуватись положенням про 

iнвентаризацiю активiв та зобов’язань, затверджених наказом Мiнфiну вiд 02.09.2014р. №879. 

Методологiчнi засади формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про витрати, доходи, 

активи i зобов’язання з податку на прибуток та її розкриття у фiнансовiй дiяльностi здiйснювати 

на пiдставi П(С)БО 17 «Податок на прибуток». Зобов’язання по сплатi податку на прибуток 

пiдприємства до бюджету визначати з врахуванням ПКУ №2755-VI вiд 2 грудня 2010р. з 

врахуванням змiн, внесеними згiдно iз законами.  

Для визначення прибутку пiдприємства згiдно ПКУ, об’єктом оподаткування є: прибуток 

пiдприємства iз джерелом надходження з України та за її межами, який визначається шляхом 

коригування (збiльшення або зменшення) фiнансового результату до оподаткування (прибутку 

або збитку), визначеною у фiнансовiй звiтностi пiдприємства вiдповiдно до нацiональних 

положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, 

на рiзницi якi виникають вiдповiдно до положень роздiлу III ПКУ. 

Вiдповiдно до П(С)БО 21 «Вплив змiн валютних курсiв» формувати в бухгалтерському облiку та 

фiнансовiй звiтностi iнформацiю про операцiї в iноземних валютах та вiдображати показники 

статей фiнансової звiтностi господарських одиниць за межами України в грошовiй одиницi 

України. 

Операцiї в iноземнiй валютi пiд час первiсного визнання вiдображаються у валютi звiтностi 

шляхом перерахунку суми в iноземнiй валютi iз застосуванням валютного курсу на дату 

здiйснення господарської операцiї. 

Господарськi операцiї з застосуванням iноземної валюти проводити вiдповiдно до декрету КМУ 

«Про систему валютного регулювання та валютного контролю» №15-93 вiд 19.02.1993р. iз 

змiнами, внесеними згiдно iз законами. 

Виплати заробiтної плати та iнших виплат, пов’язаних iз виконанням своїх посадових обов’язкiв 

працiвниками проводити вiдповiдно до П(С)БО 26 «Виплати працiвникам», а також вiдповiдно 

до колективного договору: 

- за окладом – для спецiалiстiв, фахiвцiв i службовцiв; 

- за вiдрядною системою оплати працi за тарифами – для робiтникiв основного виробництва 

(хлiбобулочний (пiч №1, №4), булочний цехи); 

- за погодинною системою оплати працi за тарифами – для робiтникiв допомiжних служб; 

- за вiдрядною системою оплати працi вантажникам готової продукцiї, рiзальникам харчової 

продукцiї; 

- за погодинною системою оплати працi робiтникам хлiбобулочного цеху, транспортної дiльницi, 

механiчнiй та будiвельнiй групам, приймальникам-здавальникам харчової продукцiї, 

працiвникам допомiжного виробництва, медсестрам, вiддiлу постачання. 



Включити до системи оплати працi перелiк витрат на виплату основної та додаткової заробiтної 

плати, iнших видiв заохочень i виплат, виходячи з тарифних ставок, у виглядi премiй; виплати за 

виконання робiт (послуг) за договорами цивiльно-правового характеру; будь-якi iншi виплати в 

грошовiй чи натуральнiй формi якi можуть бути встановленi за домовленiстю сторiн. 

Виплату заробiтної плати проводиться двiчi на мiсяць через картковi рахунки працiвникiв, 

вiдкритих в банках. Новоприйнятим працiвникам, тимчасово до отримання платiжних карток, 

дозволяється здiйснювати видачу заробiтної плати через касу пiдприємства за видатковими 

касовими ордерами або видатковими вiдомостями. 

За працiвниками, направленими у вiдрядження, зберiгається заробiтна плата, яка нараховується з 

дотриманням вимог ст.121 КЗпП України. Якщо середня заробiтна плата менша в порiвняннi з 

тiєю, як би працiвник перебував на своєму робочому мiсцi, то заробiтна плата за днi вiдрядження 

оплачується як за звичайнi днi. 

Облiк розрахункiв з пiдзвiтними особами ведеться вiдповiдно до наказу Мiнiстерства фiнансiв 

України «Про затвердження iнструкцiї про службовi вiдрядження в межах України та за кордон» 

№59 вiд 13.09.1998р. зi змiнами, та наказу по пiдприємству про направлення працiвникiв у 

службове вiдрядження. 

Фiнансовi витрати згiдно П(С)БО 31 «Фiнансовi витрати» з 01.01.2016р. визнавати витратами 

того звiтного перiоду, в якому вони були нарахованi, а фiнансовi витрати при придбаннi 

необоротних активiв (основних засобiв) капiталiзувати до термiну введення в експлуатацiю таких 

основних засобiв. Пiсля введення в експлуатацiю основних засобiв фiнансовi витрати визнавати 

витратами того звiтного перiоду, в якому вони були нарахованi (стягненi).  

  

8. Товариство виробляє 74 найменування продукцiї, в тому числi: 28 хлiбобулочних, 46 здобно-

булочних. За звiтнiй рiк освоєно 5 нових видiв продукцiї.  

Всього вироблено продукцiї в дiючих цiнах на суму 62,8 млн. грн., що на 435,5 тис. грн. або на 

0,7% бiльше попереднього року.  

Обсяг виробництва продукцiї в натуральному виразi зменшився на 9,7% i становить 6276 тонн, в 

т.ч. виробництво хлiбобулочних виробiв зменшилось на 9,7% (вироблено 5940 тон), виробництво 

здобно-булочних виробiв зменшилось на 10,0% (вироблено 336 тон). 

В структурi виробництва хлiбобулочнi вироби займають 94,6%. Здобно-булочнi – 5,4%. Зросла 

питома вага хлiба з борошна пшеничного вищого сорту на 0,8%, хлiба з борошна пшеничного 

першого сорту на 0,2%, знизилась питома вага хлiба змiшаної валки (житньо-пшеничного) на 

1,6%. 

За звiтний перiод обсяги виробництва упакованої продукцiї знизились на 9,4% та становлять 

27,6%.  

За звiтний рiк знизилась реалiзацiя продукцiї в грошовому виразi на 0,2%. На ринку нашого мiста 

працюють 11 наших конкурентiв, а саме: ТОВ “Агробiзнес”, ТОВ “Румянець”, ПП “Люкс К”, ПП 

"Коровай", Городницький хлiбозавод, Корецький хлiбозавод, ТОВ "Подiлля-хлiб", ТОВ 

"Бердичiвський хлiбозавод", ТОВ "Золотий коровай", ТОВ "Київ-хлiб", Довбишська пекарня. 

В залежностi вiд споживацького попиту, обсяг реалiзацiї територiально дещо змiнився. Знижено 

обсяги реалiзацiї по мiсту Новограду-Волинському, по мiсту Житомиру, по Новоград-

Волинському районi, Ємiльчинському, Баранiвському районi, Рiвненському напрямку. Зросли 

обсяги реалiзацiї продукцiї iз самовивозом контрагентами. 

В структурi собiвартостi борошно складає 37,2%. Основними постачальниками борошна 

являються: ПАТ "Аграрний фонд", ТОВ "Волинь-зерно-продукт", ТОВ "Вiлiя-Трейд", ТОВ 

"Хмельницьк-млин", ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорацiя України". 

Витрати на виробництво 1 тонни продукцiї за звiтний перiод зросли на 2,0%. 

Зросли цiни:  

- На електроенергiю на 45 коп./кВт або на 23,6%, на природний газ на 315 грн./тис. куб. м. або на 

3,8%, на газ метан на 1,25 грн/куб. м. або на 9,8%.  

- На основну сировину: борошно пшеничне вищого гатунку на 6,1%, борошно пшеничне 1 

гатунку - на 10,0%, борошно житнє обдирне - на 21,6% 



- На iншу сировину: цукор – на 8,9%, дрiжджi - на 12,3%, масло рослинне - на 12,0%. 

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 на кiнець 2016 року становить 9400 грн. Темп росту 

становить 7,3% до попереднього року. Цiна здобно-булочних виробiв - зросла на 9,3% i 

становила 25125 грн. за 1 тону. Таке зростання вiдбулось за рахунок iнфляцiйних процесiв 

протягом року.  

Рiвень рентабельностi вiд виробництва продукцiї за звiтний рiк становить 10,7% проти 12,8% в 

2015 р. 

Пiдприємство послуг стороннiм органiзацiям не надає, вiд сезоних змiн не залежить. 

  

9. 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; 

В 2014 роцi на технiчне переобладнання та капiтальнi ремонти витрачено 1093,2 тис. грн. 

Кошти були витраченi на: 

- встановлення лiнiї БЗБ; 

- ремонт пiдлоги в булочному цеху; 

- ремонт покрiвлi автопарку; 

- ремонт автомобiлiв по перевезенню хлiбобулочних виробiв; 

- ремонт будiвлi КПП; 

- ремонт печi №2 та печi №4; 

- ремонт хлiборiзальної машини. 

Списано основних засобiв на суму 2718,63 грн: 

- автобагажник; 

- водонагрiвачi (2 шт.); 

- пiч хлiбопекарська; 

- шафа вистiйна Р-1-57; 



В 2015 роцi на технiчне переобладнання та капiтальнi ремонти витрачено 1930 тис. грн. 

Кошти були витраченi на: 

- встановлення лiнiї безтарного зберiгання борошна 8393 тис.грн.; 

- придбання i встановлення пакувальної машини в булочний цех 233,3 тис. грн.; 

- ремонт пiдлоги в булочному цеху 51,6 тис. грн.; 

- ремонт асфальтового покриття територiї автопiдприємства 158,8 тис. грн.; 

- ремонт боксiв АТП - 54,9 тис. грн.; 

- ремонт хлiбобулочного цеху 115,4 тис. грн.; 

- ремонт спец.автотранспорту 221 тис. грн.; 

- ремонт обладнання 110 тис. грн. 

Списано основних засобiв на суму 543 грн.: 

- вiтрину холодильну ВХК "Флорида-1", 

- вiдеокамеру, 

- насос Marina 40/22. 

У 2016 роцi на технiчне переобладнання витрачено 4031 тис. грн. на: 

- встановлення лiнiй безтарного зберiгання та подачi борошна - 1924 тис. грн.; 

- придбання автомобiля ГАЗ-3302 та трьох хлiбних фургонiв - 458 тис.грн.; 

- придбання тiстоподiлювача ХДФ-М3 та центрифуги для яєць - 237 тис.грн.; 

- ремонт будiвель та споруд - 970 тис.грн.; 

- капiтальний ремонт автотраспорту - 102 тис.грн.; 

- ремонт обладнання - 167 тис.грн. 

- iншi витрати - 173 тис. грн. 

Списано основних засобiв на суму 19,5 тис. грн. 

- холодильник - 1 шт.; 

- транспортер - 3 шт.; 

- багетоформувальна машина - 1 шт.; 

- вентилятор поперечнопроточний - 1 шт. 

На 2017 рiк планується направити на технiчний розвиток пiдприємства - 2350 тис.грн. З них: 

- на придбання печi "MIWE roll-in e+ 3.0" i хлiбобулочний цех - 1600 тис.грн.; 

- на капiтальний ремонт будiвель та примiщень - 750 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. Героїв Майдану, 10., м. Новоград-Волинський. Транспортна дiльниця 

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

Добова виробнича потужнiсть хлiбобулочного цеху - 37,4 т, булочного - 3,8 т. Коефiцiєнт 

завантаження 44,9% i 25,0% 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: 

- Створення широкої мережi приватних пiдприємств роздрiбної торгiвлi. 

- 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, iнфляцiйнi процеси в державi, рiст цiн на 

сировину, матерiали, паливно-енергетичнi ресурси - зумовлюють спад обсягiв виробництва. 

  

13. Штрафнi санкцiї вiдсутнi. 

  

14. Фiнансування ПАТ "Новоград-Волинський хлiбозавод" здiйснюється за рахунок власних 

коштiв.  

Робочого капiталу достатньо для покриття зобов'язань. Коєфiцiєнт покриття становить 2,57, 

коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,88.  

Одним iз шляхiв покращення лiквiдностi пiдприємства є скорочення дебiторської заборгованостi. 

  

15. Всi договори, укладенi в звiтному перiодi, виконанi. 

  

16. На 2017 рiк планується придбання печi для випiкання подових сортiв хлiба. 

  

17. Дослiджень та розробок товариство не проводить. 

  

18. Судових позовiв, в яких Товариство виступало позивачем чи вiдповiдачем, не було. 

  

19. Протягом звiтногоо перiоду здiйснювалось впровадження системи безпеки та якостi 

хлiбобулочної продукцiї згiдно стандарту ДСТУ ISO 22000:2007 у двох напрямках: розробка 

документацiї та приведення виробничих та побутових примiщень у вiдповiднiсть до вимог 

зазначеного стандарту. 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 

грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
6820 9690 0.000 0.000 6820 9690 

будівлі та споруди 2948 5086 0.000 0.000 2948 5086 

машини та 

обладнання 
1272 1305 0.000 0.000 1272 1305 

транспортні 

засоби 
932 1074 0.000 0.000 932 1074 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інші 1660 2225 0.000 0.000 1660 2225 

2. Невиробничого 

призначення: 
65 301 0.000 0.000 65 301 

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 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інвестиційна 

нерухомість 
0 0 0 0 0 0 

інші 65 301 0.000 0.000 65 301 

Усього 6877 9991 0.000 0.000 6877 9991 

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 31.12.2016 р. - 7360 тис. грн.;  

- знос - на 31.12.2016 р. - 2273 тис. грн.;  

- знос - 31%.  

2. Машини та обладнання:  

- первiсна вартiсть на 31.12.2016 р. - 6374 тис. грн.;  

- знос - на 31.12.2016 р. - 5069 тис. грн.;  

- знос - 80%.  

3. Трансопртнi засоби:  

- первiсна вартiсть на 31.12.2016 р. - 3128 тис. грн.;  

- знос - на 31.12.2016 р. - 2055 тис. грн.;  

- знос - 66%.  

4. Прилади, iнвентар (меблi):  

- первiсна вартiсть на 31.12.2016 р. - 168 тис. грн.;  



- знос - на 31.12.2016р. - 136 тис. грн.;  

- знос - 81%.  

5. Iншi основнi засоби:  

- первiсна вартiсть на 31.12.2016 р. - 2196 тис. грн.;  

- знос - на 31.12.2016 р. - 3 тис. грн.;  

- знос - 0%.  

6. Земельнi дiлянки:  

- первiсна вартiсть на 31.12.2016 р. - 301 тис. грн.  

В цiлому: 

- первiсна вартiсть основних засобiв 19527 тис. грн.; 

- ступiнь зносу 49%; 

- сума нарахованного зносу 9536 тис. грн. 

Переоцiнка основних засобiв протягом 2016 р. не проводилась. Витрати на ремонт та 

полiпшення основних засобiв у сумi 821 тис. грн. вiдображенi як витрати перiоду. 

Протягом 2016 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. 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 

чистих активів (тис. 

грн)  

11013 7301 

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 7654 тис. 

грн., а за звiтний перiод становлять 7301 тис. грн. 

Висновок Вартiсть чистих активiв перевищує розмiр статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам 

законодавства. 

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 1495 X X 

у тому числі:   

Кредити банку 11.08.2016 1495 19 10.08.2019 

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 

Податкові зобов'язання X 429 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 

X 0.000 X X 

Інші зобов'язання X 2901 X X 

Усього зобов'язань X 3330 X X 

Опис: д/в 

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основний вид 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої 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 "Звягельський 

особливий", 

подовий, 0,760 

1302,5 тон 9621.2 20.8 1302,5 тон 8920.7 20.8 

2 

Хлiб "Пшеничний 

звягельський" 1с., 

форм. 0,700 

2070,6 тон 16075.1 33.0 2070,7 тон 15144.5 33.0 

3 

Батон 

"Новоградський", 

0,500 

590,4 тон 6763.9 9.4 590,3 тон 6498.4 9.4 

4 

Батон 

"Новоградський", 

нарiз., упак. 0,500 

693,3 тон 8473.6 11.0 693,4 тон 8315.1 11.0 

5 

Хлiб "Обiднiй по-

звягельськi", 

подовий, нарiзаний, 

упакований, 0,600 

463,3 тон 4803.5 7.4 463,7 тон 4576.9 7.4 

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) 

1 2 3 

1 Основна сировина 37.2 

2 Допомiжна сировина 8.4 

3 Основна зарплата 10.4 

4 Загально-виробничi витрати 10.0 

5 Адмiнiстративнi витрати 6.0 

6 Витрати на збут 19.8 

7 Iншi витрати 8.2 



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

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 

правочинів 

№ з/п 
Дата прийняття 

рішення 

Ринкова вартість майна або послуг, що 

є предметом правочину (тис. грн) 

Вартість активів 

емітента за 

даними останньої 

річної фінансової 

звітності (тис. грн) 

Співвідношення 

ринкової вартості 

майна або послуг, 

що є предметом 

правочину, до 

вартості активів 

емітента за 

даними останньої 

річної фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 28.07.2016 1820 14343 12.7 

Опис 

Наглядова рада 28.07.2016 р. прийняла рiшення (Протокол №7 вiд 28.07.2016 р. ) 

про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: 

отримання овердрафту в сумi 1820 тис. грн. для поповнення обiгових коштiв. 

Вартiсть активiв емiтента станом на 31 грудня 2015 р. становить 

14343 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 

правочину, до вартостi активiв емiтента за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 12.7% 

2 28.07.2016 1810 14343 12.6 

Опис 

Наглядова рада 28.07.2016 р. прийняла рiшення (Протокол №7 вiд 28.07.2016 р. ) 

про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: 

вiдкриття невiдновлювальної кредитної лiнiї в сумi 1810 тис. грн. для придбання 

обладнання. Вартiсть активiв емiтента станом на 31 грудня 

2015 р. становить 14343 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або 

послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента 

за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 12.6% 



XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про 

інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі 

даних Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

16.03.2016 17.03.2016 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента 

28.07.2016 28.07.2016 

Відомості про прийняття рішення про 

надання згоди на вчинення значних 

правочинів 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне пiдприємство 

"Аудиторська фiрма 

"Екаунт" 

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

особи) 
31133478 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 10009, м. Житомир, вул. 

Новий Бульвар, буд. 9, оф.1 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
№ 2429 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 2016 р. 

Думка аудитора*** умовно-позитивна 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне пiдприємство 

"Аудиторська фiрма 

"Екаунт" 

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

особи) 
31133478 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 10009, м. Житомир, вул. 

Новий Бульвар, буд. 9, 

офiс 1 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
№ 2429 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)  

№8 “13 ” лютого 2017 р. 

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 

(звiт незалежного аудитора) 

ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

Публiчного акцiонерного товариства «Новоград-Волинський хлiбозавод» 

ЗА 2016 рiк 



 

м. Житомир 

2017 рiк 

1. Адресат 

Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi призначається для власникiв цiнних 

паперiв та керiвництва Публiчного акцiонерного товариства «Новоград-Волинський хлiбозавод» i може бути 

використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї 

емiтентом. 

2. Вступний параграф 

2.1. Основнi вiдомостi про емiтента 

2.1.1. Повна назва: Публiчне акцiонерне товариство «Новоград-Волинський хлiбозавод». 

Скорочена назва: ПАТ «Новоград-Волинський хлiбозавод» . 

2.1.2. Код ЄДРПОУ: 00377785 .  

2.1.3. Мiсцезнаходження: 11701, Житомирська обл..м. Новоград-Волинський, вул.. Героїв Майдану, буд.10 . 

2.1.4. Вiдомостi про державну 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. 

2.1.5. Основнi види дiяльностi:  

- 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. 

 

2.1.6. Банкiвськi реквiзити пiдприємства: розрахунковий рахунок №26003210475  

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

 

2.2. Опис обсягу аудиторської перевiрки та опис важливих аспектiв облiкової полiтики 

Аудитом проводилась перевiрка фiнансових звiтiв Публiчного акцiонерного товариства «Новоград-Волинський 

хлiбозавод» станом на 31.12.2016 року, якi складають повний комплект фiнансової звiтностi: 

- Баланс ( Звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня 2016 року ( форма №1); 

- Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2016 рiк (форма №2); 

- Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2016 рiк (форма №3); 

- Звiт про власний капiтал за 2016 рiк (форма №4); 

- Примiтки, що мiстять стисле викладення значної облiкової полiтики та iншу пояснювальну iнформацiю. 

Аудиторська перевiрка проведена вiдповiдно до:  

- Закону України “Про аудиторську дiяльнiсть” № 3125-XII вiд 22.04.1993 р. зi змiнами та доповненнями; 

- Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (надалi 

МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих Аудиторською палатою України (протокол засiдання №320/1 

вiд 29.12.2015 р.) в якостi Нацiональних стандартiв аудиту в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 700 

«Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi 

незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного 

аудитора».  

Нами були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА, що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних 

аудиторських доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречнiсть та 

достовiрнiсть iнформацiї, що використовується нами як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi нам для 

обґрунтування аудиторської думки та звiту. За своїм характером докази є сукупними i отриманi нами в основному за 

допомогою аудиторських процедур, якi виконувались в процесi аудиту. 

У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час перевiрки до уваги бралися тiльки 

суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо 

вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на 

обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi. Також було здiйснено оцiнку вiдповiдностi 

застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, 

чинних протягом перiоду перевiрки. 

Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової 

звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядав заходи 

внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової 

звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки 

щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi 

облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання 

фiнансової звiтностi. 



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. 

Принципи та методи вiдображення господарських операцiй визначаються Пiдприємством самостiйно та висвiтленi в 

наказi « Про облiкову полiтику пiдприємства за 2016 рiк. 

Прийнята облiкова полiтика в звiтному перiодi являється незмiнною. Облiкова полiтика пiдприємства у суттєвих 

аспектах базується на чинному законодавствi України, основних принципах стандартiв бухгалтерського облiку та 

рiшення керiвництва. Ведення бухгалтерського облiку здiйснюється пiдприємством за П(С)БО з подальшою 

трансформацiєю облiкових записiв до вимог МСФЗ . Iнвентаризацiя майна та зобов’язань проводиться щорiчно, 

перед датою рiчного балансу ( крiм iнших випадкiв проведення iнвентаризацiї згiдно дiючого законодавства та 

обставин. Прийнятою облiковою полiтикою Публiчного акцiонерного товариства «Новоград-Волинський 

хлiбозавод» встановленi такi методи облiку та принципи оцiнки активiв та зобов’язань:  

ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ 

Основа складання 

Фiнансова звiтнiсть Товариства була складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi – 

МСФЗ). Фiнансова звiтнiсть була складена на основi принципу iсторичної собiвартостi, за винятком фiнансових 

активiв, утримуваних для продажу, що вiдображенi за справедливою вартiстю. Товариство веде бухгалтерський 

облiк та складає фiнансову звiтнiсть в гривнi (грн.) вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку 

України (далi – П(С)БО). 

Згiдно з Мiжнародним стандартом бухгалтерського облiку (МСБО) 21 «Вплив змiн валютних курсiв» та його 

тлумаченням, валютою вимiру Товариства, яка вiдображає економiчну суть вiдповiдних подiй та обставин 

Товариства, є гривня. 

Перехiд на МСФЗ здiйснено з 01.01.2011 р. згiдно з МСФЗ 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi» (далi – МСФЗ 1). Представлена фiнансова звiтнiсть має вiдмiнностi вiд фiнансової звiтностi, 

яку Товариство складає згiдно з нормативними вимогами в Українi, оскiльки включає певнi коригування, не 

вiдображенi в бухгалтерському облiку Товариства, якi є необхiдними для представлення активiв та зобов’язань, 

фiнансових результатiв та руху грошових коштiв Товариства вiдповiдно до МСФЗ. 

Основнi коригування стосуються:  

1) списання активiв, якi не вiдповiдають критерiям його визнання; 

2) перекласифiкацiї доходiв та витрат; 

3) представлення iнформацiї щодо виправлення помилок минулих перiодiв. 

Вiдповiдно до МСФЗ 1, Товариство прийняла рiшення оцiнювати об’єкти основних засобiв за справедливою 

вартiстю на дату переходу на МСФЗ (умовно-первiсна вартiсть). Вiдповiднi донарахування були проведенi у 

фiнансовiй звiтностi за МСФЗ. 

Використання оцiнок 

Складання фiнансової звiтностi вимагає використання оцiнок i припущень, що впливають на суми, зазначенi у 

фiнансовiй звiтностi та примiтках до неї. Припущення та оцiнки вiдносяться в основному до визначення термiнiв 

експлуатацiї основних засобiв, оцiнки запасiв, визнання та оцiнки забезпечень, погашення майбутнiх економiчних 

вигод. Цi оцiнки базуються на iнформацiї, що була вiдома на момент складання фiнансової звiтностi. Вони 

визначаються на основi найбiльш ймовiрного сценарiю майбутнього розвитку бiзнесу Товариства (включаючи 

бiзнес-середовище). Оцiнки i умови, якi лежать в основi їх очiкування, регулярно переглядаються. Фактичний вплив 

цих припущень може вiдрiзнятися вiд його оцiнки на час складання фiнансової звiтностi, якщо бiзнес-умови 

розвиваються не так, як очiкувала Товариство. Як тiльки стає вiдома нова iнформацiя, яка впливає на оцiнки, рiзницi 

вiдображаються в Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд) i змiнюються припущення. 

Нематерiальнi активи 

Придбанi нематерiальнi активи капiталiзуються за собiвартiстю їх придбання. Витрати на придбання нематерiальних 

активiв амортизуються прямолiнiйним методом протягом корисного строку їх використання . 

Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи облiковуються на балансi за собiвартiстю за вирахуванням 

накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення. Термiни i методи нарахування амортизацiї 

переглядаються на кiнець кожного фiнансового року. Якщо очiкуваний термiн корисного використання значно 

вiдрiзняється вiд попереднiх розрахункiв, термiн амортизацiї нематерiальних активiв змiнюється. 

Основнi засоби 

Пiдприємство для складання фiнансової звiтностi використовує пiдхiд для облiку основних засобiв який 

вiдображений в МСБО 16. 

Об’єкт основних засобiв, який вiдповiдає критерiям визнання активу (термiн служби бiльше 365 днiв), оцiнюється за 

його справедливою вартiстю 

Справедливою вартiстю об’єктiв основних засобiв вважається iсторична вартiсть. Iсторичну вартiсть вважати за 

доцiльну собiвартiсть на дату переходу на МСФЗ. При придбаннi основнi засоби облiковуються за первiсною 



вартiстю, що включає витрати пов’язанi з придбанням вказаних активiв. 

Мiнiмальна вартiсна межа для вiднесення об’єктiв до складу основних засобiв 6000,00 грн. 

Значення лiквiдної вартостi основних засобiв та нематерiальних активiв дорiвнює 0,00 грн.  

Метод нарахування амортизацiї основних засобiв – прямолiнiйний, за нормами виходячи iз встановленого термiну 

корисного використання для кожного з об’єктiв. 

Витрати, понесенi пiсля введення основних засобiв в експлуатацiю, наприклад, поточний ремонт, технiчне 

обслуговування , як правило, вiдображаються у Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд) у перiодi, в 

якому вони були понесенi. У ситуацiях, коли можна чiтко довести, що зазначенi витрати призвели до збiльшення 

майбутнiх економiчних вигод, що очiкуються вiд використання об’єкту основних засобiв понад первiсно очiкуванi 

економiчнi вигоди, такi витрати капiталiзуються як додаткова вартiсть основних засобiв. 

Прибуток або збиток, що виникає вiд припинення визнання об’єкта основних засобiв активом, визнається як рiзниця 

мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю об’єкта. 

Дооцiнка основних засобiв списується на нерозподiлений прибуток одночасно з використанням об’єкта основних 

засобiв.  

При продажу об’єктiв основних засобiв, переводити такi об’єкти у запаси за їх балансовою вартiстю. Кошти вiд 

продажу таких активiв визначаються як дохiд вiдповiдно МСБО 18 «Дохiд». 

Фiнансовi iнвестицiї 

До фiнансових iнвестицiй вiдносяться: 

фiнансовi iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства; 

фiнансовi iнвестицiї, утримуванi для продажу. 

До асоцiйованих пiдприємств вiдносяться тi пiдприємства, в яких Товариство здiйснює значний вплив, але не 

контроль, на фiнансову та операцiйну полiтику. 

Якщо iнше не очевидне, володiння 20% або бiльше голосiв у вiдношеннi до об’єкта iнвестування приводить до 

виникнення значного впливу. 

Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства облiковуються за методом дольової участi в капiталi. 

Фiнансовi iнвестицiї, утримуванi для продажу, облiковуються за справедливою вартiстю. Змiни в справедливiй 

вартостi визнаються в Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд). 

Грошовi кошти 

Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та грошових коштiв на банкiвських рахунках. Депозити, з термiном 

погашення бiльше 12 мiсяцiв, облiковуються у складi iнших необоротних активiв. 

Дебiторська заборгованiсть 

Дебiторська заборгованiсть визнається i вiдображається за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод 

ефективного вiдсотка, за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi. Визначення резерву пiд сумнiвну 

заборгованiсть здiйснюється у випадку, коли отримання суми заборгованостi в повному обсязi бiльше не вважається 

ймовiрним. Резерв сумнiвних боргiв визнається в розмiрi абсолютної сумнiвної заборгованостi при вiднесеннi 

дебiтора до сумнiвних. Безнадiйна заборгованiсть списується, коли про неї стає вiдомо. 

Запаси 

Облiк i вiдображення в фiнансовiй звiтностi запасiв вiдповiдає МСБО 2  

Запаси облiковуються по групах: 

• виробничi запаси; 

• незавершене виробництво; 

• готова продукцiя; 

• товари. 

Собiвартiсть придбаних у третiх осiб запасiв складається iз вартостi придбаних запасiв та iнших витрат, пов’язаних з 

їх придбанням. Собiвартiсть визначається за середньозваженим методом. 

Собiвартiсть незавершеного виробництва i готової продукцiї складається з прямих матерiальних витрат, прямих 

витрат на оплату працi, iнших прямих витрат i розподiлених загальновиробничих витрат.  

Незавершене виробництво i готова продукцiя вiдображаються у фiнансовiй звiтностi по фактичнiй собiвартостi.  

Акцiонерний капiтал  

Управлiння капiталом:  

Основна задача Товариства при управлiннi капiталом – збереження можливостi безперервно функцiонувати з метою 

забезпечення необхiдної прибутковостi акцiонерам i вигiд зацiкавленим сторонам, а також збереження оптимальної 

структури капiталу i зниження його вартостi. 

Для пiдтримання структури капiталу i його коригування Товариство може коригувати суму дивiдендiв, належну до 

виплати акцiонерам, провести повернення капiталу акцiонерам, випустити новi акцiї, продати активи для зниження 

заборгованостей або залучити новi кредити. 

Процентнi кредити та позики 

Кредити та позики Товариством залучались за рiзними ставками кредитування. Їх погашення вiдбувається у 

вiдповiдностi до умов кредитних договорiв.  

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть вiдображається за фактичною вартiстю.  

Непередбаченi активи та непередбаченi зобов’язання  

Непередбаченi зобов’язання у фiнансовiй звiтностi не визнаються, крiм випадкiв, коли є вiрогiднiсть того, що для 



розрахунку за зобов’язанням необхiдне вибуття економiчних ресурсiв, що може бути визначене з достатньою 

достовiрнiстю. Iнформацiя про цi зобов’язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у 

собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою. 

Забезпечення 

Забезпечення визнаються якщо: 

1) Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або фактичну) внаслiдок минулої подiї; 

2) ймовiрно, що вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде необхiдним для погашення 

заборгованостi; та 

3) можна достовiрно оцiнити суму заборгованостi. 

У випадку невиконання зазначених умов, забезпечення не визнаються. 

Пiдприємство визнає в якостi забезпечень - резерв вiдпускiв, який формується в кiнцi року виходячи iз фонду оплати 

працi розрахункового оцiнюючого коефiцiєнта. Коефiцiєнт розраховується виходячи з даних попереднього звiтного 

перiоду з урахуванням поправки на iнформацiю звiтного року. 

Забезпечення переглядаються на кожну дату балансу та коригуються для вiдображення поточної найкращої оцiнки. 

Якщо вже немає ймовiрностi, що вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде потрiбним для 

погашення заборгованостi, забезпечення сторнується.  

Знецiнення активiв: 

Кориснiсть активiв зменшується, коли балансова вартiсть активiв перевищує суму їх очiкуваних вiдшкодувань. 

Оцiнюючи наявнiсть ознак того, що кориснiсть активу може зменшитись, пiдприємство бере до уваги такi показники 

(зовнiшнiх та внутрiшнiх) джерел iнформацiї: 

а) протягом перiоду ринкова вартiсть активу зменшилась значно бiльше, нiж могла б зменшитись, за очiкуванням, 

унаслiдок плину часу або звичайного використання; 

б) протягом перiоду вiдбулись змiни зi значним негативним впливом або вони вiдбудуться найближчим часом у 

технологiчному, ринковому, економiчному або правовому оточеннi; 

г) є свiдчення старiння або фiзичного пошкодження активу. 

Резерв знецiнення запасiв не створювати. 

Збиток вiд зменшення корисностi слiд визнавати в прибутках чи збитках. 

Фiнансовi активи: 

Пiдприємство до складу фiнансових активiв включає грошовi кошти та їх еквiваленти, торгову та iншу дебiторську 

заборгованiсть та процентну поворотну фiнансову допомогу згiдно з МСБО 39.Класифiкацiя здiйснюється при 

первiсному визнаннi. Дебiторська заборгованiсть та кредити виникають у момент продажу пiдприємством продукцiї 

( товарiв, послуг) або надання грошових коштiв безпосередньому дебiтору (крiм таких, що надаються з намiром 

продажу). Фiнансовi активи включаються до складу оборотних активiв, крiм тих, строк погашення яких перевищує 

12 мiсяцiв пiсля дати балансу. Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть первiсно визнається по справедливiй 

вартостi, а в подальшому за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки з 

вирахуванням резерву знецiнення. Резерв знецiнення дебiторської заборгованостi створюється у разi наявностi ознак 

того, що пiдприємство не матиме змоги отримати всю суму заборгованостi вiдповiдно до первiсних, переглянутих 

умов. Балансова вартiсть активу зменшується з використанням вiдповiдного резерву. А сума збитку визначається у 

складi витрат. Якщо дебiторська заборгованiсть є безнадiйною вона списується за рахунок вiдповiдного резерву. 

Повернення ранiше списаних сум активiв кредитується за рахунок вiдповiдних витрат. 

Визнання доходiв та витрат 

Дохiд визнається за принципом нарахування, коли є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення 

економiчних вигод Товариства, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд визначається без податку на 

додану вартiсть, iнших податкiв з продажу та знижок. Дохiд визнається, коли вiдбулося вiдвантаження i значнi 

ризики та вигоди, пов’язанi з правом власностi на товари, переходять до покупця.  

Витрати, пов’язанi з отриманням доходу, визнаються одночасно з вiдповiдним доходом. Витрати облiковуються по 

мiрi понесення та вiдображення в Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд) у вiдповiдному перiодi. 

Пов’язанi особи: 

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. 

2.3. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi 

вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський 

персонал визнає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих 

викривлень у наслiдок шахрайства або помилки; виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi 

активiв) товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, стану корпоративного управлiння, у тому числi 

стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»; наявнiсть суттєвих 



невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягає аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається 

емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю; невiдповiдного використання 

управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi товариства на основi проведеного 

фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента у вiдповiдностi з вимогами МСА №200 «Загальнi цiлi незалежного аудитора 

та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту». 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та ви-користання внутрiшнього 

контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень 

внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку, облiкової 

полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. 

Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв 

та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у 

фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду. 

2.4. Вiдповiдальнiсть аудитора 

Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного 

аудиту. Аудитор здiйснив аудиторську перевiрку вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти 

вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання 

достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. 

У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналiзу якостi ведення 

податкового облiку, аудитори не виключають, що подальшою податковою перевiркою можуть бути виявленi 

викривлення. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та їх розкриття 

у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежав вiд судження аудитора та включав оцiнку ризикiв суттєвих 

викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор 

розглянув заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом 

господарювання фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з 

метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав 

також оцiнку вiдповiдностi використання облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених 

управлiнським персоналом та загального подання фiнансової звiтностi. 

Аудиторськi докази, отриманi аудитором, є достатнiми i прийнятними для формулювання пiдстави для висловлення 

модифiкованої аудиторської думки. 

Аудитор не несе вiдповiдальностi за достовiрнiсть фiнансової звiтностi пiсля дати пiдписання аудиторського 

висновку. Пiсля цього пiдписання i до офiцiйного оприлюднення фiнансової звiтностi пiдприємства, 

вiдповiдальнiсть за iнформування про подальшi подiї, якi впливають на достовiрнiсть звiтностi, повнiстю лежить на 

керiвництвi акцiонерного товариства. 

2.5. Аудиторська думка  

2.5.1 Пiдстава для висловлення умовно - позитивної думки 

Складання аудиторського висновку щодо повного комплекту фiнансової звiтностi регламентується МСА №700 

«Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi» та МСА № 705 «Модифiкацiї думки у звiтi 

незалежного аудитора».  

У зв'язку з наявнiстю пiдстав для висловлення модифiкованої думки даний аудиторський висновок складено 

вiдповiдно до МСА № 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора». Пiдстави для висловлення умовно-

позитивної думки: 

1) Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних запасiв та необоротних активiв, оскiльки 

був призначений пiсля дати її проведення. Однак, на пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна 

комiсiя, якiй висловлено довiру, згiдно МСА. Аудитором були виконанi процедури, якi обґрунтовують думку, що 

активи та зобов’язання наявнi; 

2) Незгода з управлiнським персоналом стосовно прийнятностi обраної облiкової полiтики: ми не змогли отримати 

достатнi та належнi аудиторськi докази, щодо достовiрностi вiдображення балансової вартостi основних засобiв, 

оскiльки облiковi записи пiдприємства свiдчать про те, що фiнансова звiтнiсть не мiстить даних про результати 

переоцiнки (визначення справедливої вартостi) основних засобiв на дату першого застосування МСФЗ, на початок 

звiтного перiоду (01.01.2016 р.) та на звiтну дату (31.12.2016 р.). У фiнансовiй звiтностi на зазначенi звiтнi дати 

основнi засоби вiдображенi за iсторичною вартiстю за вирахуванням накопиченого зносу. Вiдповiдно ми не мали 

змоги визначити , чи була потреба у коригуваннi зазначених сум. На пiдставi отриманих аудиторських доказiв для 

обґрунтування думки, ми дiйшли висновку, що наявнi викривлення є суттєвими, проте не являються 

всеохоплюючим для фiнансової звiтностi Пiдприємства. 

Зазначенi обставини мають обмежений вплив на фiнансову звiтнiсть та не призводять до викривлення вiдображеного 

у звiтах загального фiнансового стану Товариства. 

На нашу думку, за винятком зазначених вище зауважень, повний комплект фiнансової звiтностi надає достовiрну та 

справедливу iнформацiю про фiнансовий стан пiдприємства станом на 31.12.2016 року , його фiнансовi результати i 

рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату. Концептуальна основа фiнансової звiтностi, 

використана для пiдготовки фiнансових звiтiв визначається Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. 

Внутрiшня облiкова полiтика пiдприємства, яка вiдображає принципи та методи бухгалтерського облiку та звiтностi, 

за якими складається фiнансова звiтнiсть, вiдповiдає вимогам МСФЗ, а також статтi 40 Закону України «Про цiннi 



папери». 

В ходi перевiрки аудитори не отримали свiдчень щодо iснування загрози безперервностi дiяльностi Товариства.  

Висновок в частинi формування фiнансової звiтностi носить умовно-позитивний характер, згiдно нормам аудиту 

(МСА № 705 “ Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора ”). 

Всi цi зауваження та вiдхилення в цiлому не спотворюють фiнансовий стан пiдприємства.  

2.6. Iнша допомiжна iнформацiя, щодо якої аудитор висловлює думку. 

2.6.1 Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства 

Розрахунок вартостi чистих активiв Публiчного акцiонерного товариства «Новоград-Волинський хлiбозавод» 

проводиться аудитом на пiдставi Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 485 вiд 

17.11.2004 р. “Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних 

товариств”.  

Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахуванням 

iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку. 

Розрахункова вартiсть чистих активiв на кiнець звiтного перiоду становить 12518 тис. грн.  

Аудитом встановлено, що по закiнченню звiтного 2016 фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного 

товариства (активи товариства за мiнусом його зобов’язань) виявляється не меншою вiд статутного капiталу, що є 

дуже важливим згiдно з вимогами п. 3 ст. 155 Цивiльного Кодексу України за змiнами та доповненнями. 

2.6.2. Думка аудитора щодо суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягає аудиту, та iншою 

iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявних суттєвих 

невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається 

емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять 

перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть», проведена перевiрка роздiлу звiту щодо корпоративного управлiння на 

наявнiсть та достовiрнiсть iнформацiї у звiтi.  

На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв, ми можемо зробити висновок, що iнформацiя про подiї, 

якi вiдбулися протягом звiтного року можуть вплинути на фiнансово - господарський стан емiтента та призвести до 

змiни вартостi його цiнних паперiв i визначаються частиною першої статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та 

фондовий ринок» своєчасно оприлюднюється Товариством та надається користувачам звiтностi. 

Аудитором отримано достатню впевненiсть у вiдсутностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що 

пiдлягає аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається товариством та подається до НКЦПФР разом з 

фiнансовою звiтнiстю (МСА720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах що мiстять 

перевiрену аудитом фiнансову звiтнiсть) 

2.6.3. Виконання значних правочинiв 

Згiдно статтi 70, Закону України “Про акцiонернi товариства” № 514-VI вiд 17.09.2008 р. iз змiнами та доповненнями 

значним правочином є рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є 

його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

акцiонерного товариства, яке приймається наглядовою радою , або загальними зборами. 

Наглядова рада 28.07.2016р. прийняла рiшення (Протокол №7 вiд 28.07.2016р.) про надання згоди на вчинення 

значного правочину, а саме : отримання овердрафту в сумi 1820 тис. грн. для поповнення обiгових коштiв, станом на 

31.12.2016 року залишку по овердрафту не має.. 

Товариством було отримано довгострокову позику вiд АТ «Райфайзен Банк Аваль», згiдно договору №010/ДI-0-0-

0/66/31 вiд 11.08.2016 року, дата одержання 16.08.2016 р., дата погашення 31.07.2019 р, вiдсоткова ставка за 

користуванням кредитом – 19,0% рiчних, сума залишку згiдно договору станом на 31.12.2016 року становить 1495,0 

тис. грн.. Рiшення про надання згоди на вчинення даного правочину прийняла наглядова рада (Протокол №7 вiд 

28.07.2016р.).  

2.6.4. Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам 

законодавства 

Формування складу органiв управлiння Публiчного акцiонерного товариства «Новоград-Волинський хлiбозавод» 

здiйснюється вiдповiдно до Статуту Товариства. 

Протягом 2016 року в Товариствi функцiонували наступнi органи управлiння: 

Загальнi збори акцiонерiв; 

Наглядова рада; 

Генеральний директор; 

Орган контролю Ревiзiйна комiсiя. 

Кiлькiсний склад сформованих органiв управлiння та їх функцiонування вiдповiдає вимогам Статуту Товариства. 

Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України «Про акцiонернi товариства», 

а саме до 30 квiтня . Останнi загальнi збори акцiонерiв проводились 16 березня 2016 року. 

Отже, за результатами виконаних процедур перевiрки стану управлiння вiдповiдно до Закону України «Про 

акцiонернi товариства» можна зробити висновок, що прийнята та функцiонуюча система управлiння у товариствi в 

цiлому вiдповiдає вимогам Законом України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту.  

Склад органiв управлiння та результати їх функцiонування, наведенi у рiчному звiтi «Iнформацiя про стан 

корпоративного управлiння» повно та достовiрно. 



На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв, ми можемо зробити висновок, що iнформацiя про подiї, 

якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до 

змiни вартостi його цiнних паперiв i визначається частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та 

фондовий ринок» своєчасно оприлюднюється товариством та надається користувачам звiтностi.. 

Згiдно статтi 76 Закону України “Про акцiонернi товариства ” № 514-VI вiд 17.09.2008 р. iз змiнами та 

доповненнями, спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi товариства проводиться ревiзiйною 

комiсiєю (ревiзором), звiт про роботу ревiзiйної комiсiї затверджувався загальними зборами акцiонерiв Товариства, 

якi проходили 16 березня 2016 року. 

Розглянувши стан внутрiшнього контролю Публiчного акцiонерного товариства «Новоград-Волинський хлiбозавод», 

ми вважаємо за необхiдне зазначити наступне: 

- система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, 

забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний 

та бухгалтерський контроль; 

- бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Товариства, достовiрнiсть звiтностi та включає 

попереднiй, первинний ( поточний) i подальший контроль; 

- керiвництво Товариства в повнiй мiрi розумiє перспективу розвитку внутрiшнього аудиту та його значимiсть i 

важливiсть. 

Оцiнюючи вищенаведене, нами зроблено висновок щодо адекватностi процедур внутрiшнього контролю у 

Товариствi дiючу на пiдприємствi систему внутрiшнього контролю можна вважати задовiльною. 

2.6.5. Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства 

Керуючись принципом професiйного скептицизму та вiдповiдно до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що 

стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi», ми провели процедури необхiднi для отримання 

iнформацiї, яка використовується пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства.  

Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта 

господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 

«Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища», 

аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї 

ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу 

та iнших працiвникiв суб’єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, 

може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитором 

були проведенi аналiтичнi процедури. Аудитором були виконанi спостереження та перевiрка. Аудитор отримав 

розумiння, зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного 

управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, 

оцiнки та огляди фiнансових результатiв. 

На нашу думку, ми отримали достатню впевненiсть в тому , що фiнансовi звiти Публiчного акцiонерного товариства 

«Новоград-Волинський хлiбозавод» в цiлому не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок.  

2.6.6. Розкриття iнформацiї про формування статутного капiталу товариства, сплати акцiонерами товариства 

статутного фонду (капiталу); забезпечення випуску цiнних паперiв вiдповiдно до законодавства України 

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 девяносто девять 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 , державну реєстрацiя проведено 

28 .03.2011 року. 

Статут ПАТ «Новоград-Волинський хлiбозавод» (нова редакцiя) затверджено загальними зборами акцiонерiв ВАТ 

«Новоград-Волинський хлiбозавод», протокол № 20 вiд 16 березня 2016 року , державну реєстрацiя проведено 29 

.04.2016 року. 

Депозитарна установа, в якiй вiдкритi рахунки в цiнних паперах власникам акцiй: ТОВ «Джером Секьюритиз», код 

ЄДРПОУ 24747790. Мiсце знаходження 04070;м. Київ , вул.. Iгорiвська,7-а. 

Депозитарiй : ПАТ «Нацiональний депозитарiй України», код ЄДРПОУ 30370711. Мiсце знаходження 01001м. Київ, 

вул.. Б.Грiнченка,3  

Розмiр статутного фонду на дату балансу (31.12.2016 р.):  

- заявлений –774958,00 грн. 



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

2.6.7 Наявнiсть подiй, якi потребують коригування фiнансової звiтностi чи розкриття iнформацiї пiсля дати 

пiдписання балансу 

За перiод з 01.01.2017 р. по дату складання даного висновку не вiдбулося подiй, якi б iстотно вплинули на фiнансову 

звiтнiсть пiдприємства. 

3. Аналiз показникiв фiнансового стану Публiчного акцiонерного товариства «Новоград-Волинський 

хлiбозавод» 

За результатами проведеного аналiзу показникiв фiнансового стану можна зробити висновки про реальнiсть та 

перспективи фiнансового стану акцiонерного товариства i оцiнити (з використанням професiйного судження) 

можливiсть його безперервного функцiонування в майбутньому. 

При проведеннi аналiзу фiнансового стану пiдприємства використовувались показники форм фiнансового звiту за 

2016 рiк. 

Метою фiнансового аналiзу пiдприємства є оцiнка фiнансового стану пiдприємства на 31.12.16 р. з урахуванням 

динамiки його змiн, якi вiдбулися за результатами господарської дiяльностi пiдприємства за два останнi роки, 

визначення факторiв, що вплинули на цi змiни, та прогнозування майбутнього фiнансового стану пiдприємства. 

Оцiнку фiнансового стану пiдприємства проведено з позицiй майнового та фiнансового стану, за показниками, 

розрахунок яких наведений нижче. 

Таблиця 1. Основнi показники фiнансового стану Публiчного акцiонерного товариства «Новоград-Волинський 

хлiбозавод» 

Таблиця 1. Основні показники фінансового стану 

Публічного акціонерного товариства «Новоград-Волинський хлібозавод» 

№ з/п Показники 

Показники фінансового стану акціонерного товариства 

Коефіцієнт 

абсолютної 

ліквідності 

Коефіцієнт 

загальної 

ліквідності 

(покриття) 

Коефіцієнт 

фінансової 

стійкості (або 

незалежності, 

або автономії) 

Коефіцієнт покриття 

зобов’язань власним 

капіталом 

(структури капіталу 

або фінансування) 

Коефіцієнт 

рентабельності 

активів 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Формула 

розрахунку 

показника 

К1=(Грошові 

кошти + 

Грошові 

еквіваленти + 

короткострокові 

фінансові 

вкладення) / 

короткострокові 

зобов'язання 

К2 = (Грошові 

кошти + Грошові 

еквіваленти + 

Дебітори 

(непрострочені та 

реальні) + Запаси  

+ Витрати) / 

короткострокова 

заборгованість 

К3 = Власні 

кошти / 

Вартість майна 

(підсумок 

активу балансу) 

К4=(Довгострокова 

та короткострокова 

кредиторська 

заборгованість) / 

Власний капітал 

Чистий 

прибуток 

підприємства / 

Середньорічна 

вартість 

активів 

2 

Орієнтовне 

позитивне 

значення 

показника 

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

збільшення 

3 2015 рік 0,716 2,564 0,768 0,263 0,252 

4 2016 рік 0,875 2,566 0,723 0,345 0,200 

5 
Відхилення (+/-

) 
0,159 0,002 -0,045 0,082 -0,052 

6 Відхилення,(%) 22,22 0,078 -5,86 31,18 -20,64 

Аналiз лiквiдностi пiдприємства дозволяє визначити спроможнiсть пiдприємства сплачувати свої поточнi 

зобов’язання. Коефiцiєнт покриття показує, що пiдприємство на 256,6% забезпечено ресурсами, якi можуть бути 

використанi для погашення його поточних зобов’язань. Коефiцiєнт покриття збiльшився в 2016 роцi у порiвняннi до 

рiвня 2015 року з 2,564 до 2,566 (на0,078%), що говорить про покращення стану активiв пiдприємства з точки зору їх 

найшвидшої лiквiдностi. 

Показник абсолютної лiквiдностi характеризує негайну готовнiсть пiдприємства лiквiдувати короткострокову 

заборгованiсть i в даному випадку на кiнець звiтного перiоду складає 0,875, що свiдчить про те, що пiдприємство 

може термiново погасити свої зобов’язання через наявнiсть коштiв на банкiвському рахунку.  

Аналiз фiнансової стiйкостi (платоспроможностi, автономiї) пiдприємства характеризує структуру джерел 

фiнансування ресурсiв пiдприємства, ступiнь фiнансової стiйкостi i незалежностi пiдприємства вiд зовнiшнiх джерел 

фiнансування дiяльностi. 

Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (платоспроможностi) показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi 

засобiв, авансованих у його дiяльнiсть. Практикою встановлено, що загальна сума заборгованостi (i 

короткострокової, i довгострокової) не повинна перевищувати суму власних джерел фiнансування, тобто критичне 



значення складає 12575 тис. грн., а сума загальної заборгованостi 4825 тис. грн. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або 

незалежностi, або автономiї) на 31.12.2016 р. складає 72,3%, впав за 2016 рiк лише на 0,045 пунктiв. Дане негативне 

зменшення пояснюється збiльшенням довгострокових зобов’язань.  

Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом (або коефiцiєнт фiнансування, або структури капiталу) 

характеризує залежнiсть пiдприємства вiд залучених засобiв, та показує перевищення власних коштiв над 

позиковими , що свiдчить про достатнiй рiвень фiнансової стiйкостi i вiдносну незалежнiсть вiд зовнiшнiх 

фiнансових джерел. Коефiцiєнт фiнансування становить 0,345, при нормативному значеннi до зменшення, вiн 

збiльшився за останнiй рiк на 0,082, тобто залежнiсть пiдприємства вiд залучених засобiв збiльшилась, товариство 

отримало довгострокову позику на закупку обладнання.  

Дiяльнiсть пiдприємства є прибутковою протягом звiтного перiоду (2016 рiк). При цьому рентабельнiсть активiв 

склала 20 %, рентабельнiсть дiяльностi 5,3%. У минулому роцi (2015 р.) цi показники складали, вiдповiдно, 25,2 та 

6,7 %. Коефiцiєнт рентабельностi активiв розраховується як вiдношення чистого прибутку пiдприємства до 

середньорiчної вартостi активiв i характеризує ефективнiсть використання активiв. 

Так показники фiнансової стану характеризуються досить однозначно – всi вони мають стiйку тенденцiю до 

покращення, що пов’язано зi збiльшенням власного капiталу .  

Наведенi показники станом на 31.12.2016 р. свiдчать про покращення фiнансового стану Публiчного акцiонерного 

товариства «Новоград-Волинський хлiбозавод.  

Аудитор не може передбачити майбутнi подiї чи обставини, якi можуть спричинити до погiршення показникiв 

дiяльностi пiдприємства. Тому вiдсутнiсть в аудиторському висновку будь-яких тверджень про стiйкiсть 

пiдприємства не може розглядатися як гарантiя його спроможностi продовжувати свою дiяльнiсть безперервно. 

Ймовiрне iснування подiй або обставин, якi можуть стати пiдставою для значних сумнiвiв, щодо стiйкостi суб’єкта 

господарювання.  

За результатами проведеного аналiзу можна зробити висновок, що фiнансовий стан пiдприємства задовiльний та має 

тенденцiю до покращення, всi показники вiдповiдають нормативним вимогам.  

4. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму 

4.1. Повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв: Приватне пiдприємство 

“Аудиторська фiрма “Екаунт”. Код ЄДРПОУ 31133478. 

4.2. Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв видане Аудиторською палатою України за 

№ 2429, рiшення АПУ № 98 вiд 26 сiчня 2001 року, дiя Свiдоцтва продовжена за рiшенням АПУ № 316/3 вiд 29 

жовтня 2015 року по 29 жовтня 2020 року. 

4.3. Виписка з єдиного державного реєстру юридичних та фiзичних осiб-пiдприємцiв видана 26.09.2015 року. Дата та 

номер запису в Єдиному Державному реєстрi: 04.09.2000, № 1 305 120 0000 000604. 

4.4. Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi, видане за Рiшенням АПУ вiд 31.01.2013 №264/4  

4.5. Приватне пiдприємство “Аудиторська фiрма “Екаунт” включене до Перелiку аудиторських фiрм, якi 

вiдповiдають критерiям для проведення обов’язкового аудиту на пiдставi рiшення Аудиторської палати України вiд 

30.01.2013 року, № 288/3 

4.6.Мiсцезнаходження: 10008, Україна, м. Житомир, вул. Новий Бульвар, 9, офiс 1. 

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

5. Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту 

5.1. Договiр про проведення аудиту № 8 вiд “26 ” жовтня 2016 року. 

5.2. Аудит розпочато “26 ” жовтня 2016 року i закiнчено “13 ” лютого 2017 року. 

Директор ПП “Аудиторська фiрма “Екаунт” Онищук Галина Терентiївна 

(Сертифiкат аудитора серiї А № 004408  

чинний до 30 листопада 2019 року)  

“13 ”лютого 2017 р. 



Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

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

1 2016 1 0 

2 2015 1 0 

3 2014 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 



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 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 7 

членів наглядової ради - акціонерів 7 

членів наглядової ради - представників акціонерів 0 

членів наглядової ради - незалежних директорів  

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій  

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 7 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій  

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 Так Ні 

Складу  X 

Організації  X 

Діяльності  X 

Інше (запишить) Д/в 

 

Д/в 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
11 

 

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 

 

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 

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)  Члени наглядової ради не 

переобирались. 

 



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 

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 
Так 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 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій  
Так Ні Ні Ні 

Затвердження 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 корпоративного 

секретаря. Положення про 

реєстрацiйну комiсiю. 

 

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  

Так Так Так Ні 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) Ні 

 

З якої причини було змінено аудитора?  

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень   X 

Не задовольняли умови договору з аудитором   X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X 

Інше (запишіть)  Аудитор не змiнювався 

 

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 

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 

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 

 

 

 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 

число) 
2017 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Новоград-Волинський хлiбозавод" 
за ЄДРПОУ 00377785 

Територія  за КОАТУУ 1811000000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

 за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
 за КВЕД 10.71 

Середня кількість 

працівників 
238  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса 
11700, Житомирська обл., м. Новоград-

Волинський вул. Героїв Майдану, 10 
 

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   

за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2016 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 31 46 3 

первісна вартість 1001 76 106 18 

накопичена амортизація 1002 45 60 15 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 

Основні засоби: 1010 6877 9991 5783 

первісна вартість 1011 15426 19527 10796 

знос 1012 8549 9536 5013 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 



первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

18 

 

18 

 

18 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 6926 10055 5804 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 2171 1765 1120 

Виробничі запаси 1101 2156 1754 1107 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 15 11 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 1777 1891 1176 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

0 

 

0 

 

0 

з бюджетом 1135 0 61 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 61 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1390 1081 82 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 2072 2486 350 

Готівка 1166 0 0 0 

Рахунки в банках 1167 0 0 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

резервах незароблених премій 1183 0 0 0 



інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 7 4 25 

Усього за розділом II 1195 7417 7288 2753 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 14343 17343 8557 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 775 775 775 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 253 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 227 227 227 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 10011 11516 5079 

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

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

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 11013 12518 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 1495 400 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 
1533 0 0 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного 

періоду) 
1534 0 0 0 



Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 0 1495 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 471 1317 863 

за розрахунками з бюджетом 1620 1144 429 366 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 499 0 0 

за розрахунками зі страхування 1625 309 144 142 

за розрахунками з оплати праці 1630 560 553 317 

за одержаними авансами 1635 40 26 64 

за розрахунками з учасниками 1640 126 181 39 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 437 490 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 243 190 32 

Усього за розділом IІІ 1695 3330 3330 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 14343 17343 8557 

 

Примітки д/в 

Керівник Портянко Сергiй Федорович 

Головний бухгалтер Смажук Володимир Кузьмович 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 

число) 
2017 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Новоград-Волинський хлiбозавод" 
за ЄДРПОУ 00377785 

 (найменування)   

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2016 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 59560 59668 

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 ( 39882 ) ( 39662 ) 

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

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

19678 

 

20006 

 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 462 786 

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 ( 3291 ) ( 2859 ) 

Витрати на збут 2150 ( 10982 ) ( 10563 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 2228 ) ( 2415 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрат від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

3639 

 

4955 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 187 65 

Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 2 ) ( 98 ) 

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 

 

3824 

 

4922 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -708 -919 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

3116 

 

4003 

 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 3116 4003 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 36066 36132 

Витрати на оплату праці 2505 14557 12145 

Відрахування на соціальні заходи 2510 3145 3809 



Амортизація 2515 1137 1387 

Інші операційні витрати 2520 1420 2026 

Разом 2550 56325 55499 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 3099832 3099832 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 3099832 3099832 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 1.00522 1.29136 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 1.00522 1.29136 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0.52000 0.09382 

 

Примітки д/в 

Керівник Портянко Сергiй Федорович 

Головний бухгалтер Смажук Володимир Кузьмович 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 

число) 
2017 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Новоград-Волинський хлiбозавод" 
за ЄДРПОУ 00377785 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2016 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 

 

71694 

 

71532 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 474 423 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 26 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 72 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 187 65 

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 264 371 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 42552 ) 

 

( 46134 ) 

Праці 3105 ( 11973 ) ( 9953 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 3313 ) ( 4137 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 9261 ) ( 6498 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 1265 ) ( 246 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 5002 ) ( 4166 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 2993 ) ( 2086 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 2 ) ( 0 ) 

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 ( 895 ) ( 656 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 4649 5085 

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 ( 4308 ) ( 1941 ) 

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 -4308 -1941 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 1495 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 0 805 

Сплату дивідендів 3355 ( 1420 ) ( 256 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 2 ) ( 45 ) 

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

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 73 -1106 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 414 2038 

Залишок коштів на початок року 3405 2072 34 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 2486 2072 

 

Примітки д/в 

Керівник Портянко Сергiй Федорович 

Головний бухгалтер Смажук Володимир Кузьмович 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 

число) 
2017 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Новоград-Волинський хлiбозавод" 
за ЄДРПОУ 00377785 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 12 місяців 2016 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500 0 0 0 0 

Коригування на: 

амортизацію необоротних активів 
3505 0 X 0 X 

збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та 

інших негрошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 

капіталі 
3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 

оцінюються за справедливою 

вартістю, та дохід (витрати) від 

первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, 

утримуваних для продажу та груп 

вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій 
3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 

корисності необоротних активів 
3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 

оборотних активів 
3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних біологічних активів 
3552 0 0 0 0 



Збільшення (зменшення) 

дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи, 

послуги 

3553 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської 

заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів 
3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів 
3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних зобов'язань 
3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності 
3570 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточної кредиторської 

заборгованості за товари, роботи, 

послуги 

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточної кредиторської 

заборгованості за розрахунками з 

бюджетом 

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточної кредиторської 

заборгованості за розрахунками зі 

страхування 

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточної кредиторської 

заборгованості за розрахунками з 

оплати праці 

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів 
3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов’язань 
3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 
3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності   

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 X 0 X 

необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 X 0 X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 

позик 
3230 0 X 0 X 



Надходження від вибуття 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 X 0 X ( 0 ) 

необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 
3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності   

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 X 0 X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки 

в дочірньому підприємстві 
3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 X 0 X 0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 

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 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "Новоград-Волинський 

хлiбозавод" 
за ЄДРПОУ 00377785 

 (найменування)   

 

Звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2016 р. 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок року 
4000 775 0 0 227 10011 0 0 11013 

Коригування: 
Зміна облікової 

політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 
4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 775 0 0 227 10011 0 0 11013 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 3116 0 0 3116 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 



Дооцінка 

(уцінка) 

необоротних 

активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 

(уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 

курсові різниці 
4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 

сукупного 

доходу 

асоційованих і 

спільних 

підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 

дохід 
4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 

прибутку: 
Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 -1611 0 0 -1611 

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 

прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку на 

матеріальне 

заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 

учасників: 
Внески до 

капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 

Викуп акцій 

(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

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

Зменшення 

номінальної 

вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 

капіталі 
4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання 

(продаж) 
4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



неконтрольованої 

частки в 

дочірньому 

підприємстві 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 0 0 0 1505 0 0 1505 

Залишок на 

кінець року 
4300 775 0 0 227 11516 0 0 12518 

 

Примітки д/в 

Керівник Портянко Сергiй Федорович 

Головний бухгалтер Смажук Володимир Кузьмович 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2016 року 

1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ 

1.1.1. Повна назва: Публiчне акцiонерне товариство «Новоград-Волинський хлiбозавод». 

Скорочена назва: ПАТ «Новоград-Волинський хлiбозавод» . 

1.1.2. Код ЄДРПОУ: 00377785 .  

1.1.3. Мiсцезнаходження: 11701, Житомирська обл..м. Новоград-Волинський, вул.. Героїв Майдану, буд.10 . 

1.1.4. Вiдомостi про державну 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. 

1.1.5. Основнi види дiяльностi:  

- 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. 

 

1.1.6. Банкiвськi реквiзити пiдприємства: розрахунковий рахунок №26003210475  

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

2. РИЗИКИ ТА ЕКОНОМIЧНI УМОВИ 

В ходi нормального ведення бiзнесу виникає можливiсть впливу на дiяльнiсть Товариства валютного та кредитного 

ризикiв. 

Валютний ризик 

Як i для багатьох iнших пiдприємств, що здiйснюють свою дiяльнiсть в Українi, iноземнi валюти, зокрема долар 

США, євро та рублi, вiдiграють значну роль у процесi проведення Компанiєю багатьох типiв операцiй в Українi.  

Кредитний ризик 

Фiнансовi iнструменти, що потенцiйно можуть призвести до концентрацiї кредитного ризику Товариства, складаються 

в основному з дебiторської заборгованостi за торговими операцiями. Товариство управляє цим ризиком шляхом 

постiйного вiдстеження кредитоспроможностi клiєнтiв. Щодо ризикiв у зв’язку зi змiною цiн на продукцiю, 

Товариство не очiкує на зниження цiн у передбачуваному майбутньому, тому не укладала деривативних або iнших 

контрактiв з метою управлiння ризиком зниження цiн. Товариство переглядає перспективи щодо цiн регулярно в ходi 

розгляду необхiдностi активного управлiння фiнансовим ризиком.  

3. ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

Фiнансова звiтнiсть ТОВАРИСТВА була складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 

(МСФЗ) в редакцiї, опублiкованiй Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (Рада з МСФЗ) та пояснень, 

опублiкованих пiдготовлена згiдно з вимогами МСФЗ . Згiдно наказу про облiкову полiтику Товариства 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. 

Продовження тексту приміток 

4. ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ 

Основа складання 

Фiнансова звiтнiсть Товариства була складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi – 

МСФЗ). Фiнансова звiтнiсть була складена на основi принципу iсторичної собiвартостi, за винятком фiнансових 

активiв, утримуваних для продажу, що вiдображенi за справедливою вартiстю. Товариство веде бухгалтерський облiк 

та складає фiнансову звiтнiсть в гривнi (грн.) вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України 

(далi – П(С)БО). 

Згiдно з Мiжнародним стандартом бухгалтерського облiку (МСБО) 21 «Вплив змiн валютних курсiв» та його 

тлумаченням, валютою вимiру Товариства, яка вiдображає економiчну суть вiдповiдних подiй та обставин Товариства, 

є гривня. 

Перехiд на МСФЗ здiйснено з 01.01.2011 р. згiдно з МСФЗ 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi» (далi – МСФЗ 1). Представлена фiнансова звiтнiсть має вiдмiнностi вiд фiнансової звiтностi, яку 



Товариство складає згiдно з нормативними вимогами в Українi, оскiльки включає певнi коригування, не вiдображенi в 

бухгалтерському облiку Товариства, якi є необхiдними для представлення активiв та зобов’язань, фiнансових 

результатiв та руху грошових коштiв Товариства вiдповiдно до МСФЗ. 

Основнi коригування стосуються:  

1) списання активiв, якi не вiдповiдають критерiям його визнання; 

2) перекласифiкацiї доходiв та витрат; 

3) представлення iнформацiї щодо виправлення помилок минулих перiодiв. 

Вiдповiдно до МСФЗ 1, Товариство прийняла рiшення оцiнювати об’єкти основних засобiв за справедливою вартiстю 

на дату переходу на МСФЗ (умовно-первiсна вартiсть). Вiдповiднi донарахування були проведенi у фiнансовiй 

звiтностi за МСФЗ. 

Використання оцiнок 

Складання фiнансової звiтностi вимагає використання оцiнок i припущень, що впливають на суми, зазначенi у 

фiнансовiй звiтностi та примiтках до неї. Припущення та оцiнки вiдносяться в основному до визначення термiнiв 

експлуатацiї основних засобiв, оцiнки запасiв, визнання та оцiнки забезпечень, погашення майбутнiх економiчних 

вигод. Цi оцiнки базуються на iнформацiї, що була вiдома на момент складання фiнансової звiтностi. Вони 

визначаються на основi найбiльш ймовiрного сценарiю майбутнього розвитку бiзнесу Товариства (включаючи бiзнес-

середовище). Оцiнки i умови, якi лежать в основi їх очiкування, регулярно переглядаються. Фактичний вплив цих 

припущень може вiдрiзнятися вiд його оцiнки на час складання фiнансової звiтностi, якщо бiзнес-умови розвиваються 

не так, як очiкувала Товариство. Як тiльки стає вiдома нова iнформацiя, яка впливає на оцiнки, рiзницi 

вiдображаються в Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд) i змiнюються припущення. 

Нематерiальнi активи 

Придбанi нематерiальнi активи капiталiзуються за собiвартiстю їх придбання. Витрати на придбання нематерiальних 

активiв амортизуються прямолiнiйним методом протягом корисного строку їх використання . 

Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи облiковуються на балансi за собiвартiстю за вирахуванням 

накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення. Термiни i методи нарахування амортизацiї 

переглядаються на кiнець кожного фiнансового року. Якщо очiкуваний термiн корисного використання значно 

вiдрiзняється вiд попереднiх розрахункiв, термiн амортизацiї нематерiальних активiв змiнюється. 

Основнi засоби 

Основнi засоби вiдображаються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї на дату останнього 

балансу та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.  

Активи, вартiстю менше 6000,00 грн. не визнаються у складi основних засобiв i не амортизуються, а списуються на 

витрати при введеннi в експлуатацiю. 

Амортизацiя основних засобiв нараховується за лiнiйним методом на основi таких очiкуваних строкiв корисної 

експлуатацiї: 

Витрати, понесенi пiсля введення основних засобiв в експлуатацiю, наприклад, поточний ремонт, технiчне 

обслуговування та капiтальний ремонт, як правило, вiдображаються у Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про 

сукупний дохiд) у перiодi, в якому вони були понесенi. У ситуацiях, коли можна чiтко довести, що зазначенi витрати 

призвели до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, що очiкуються вiд використання об’єкту основних засобiв 

понад первiсно очiкуванi економiчнi вигоди, такi витрати капiталiзуються як додаткова вартiсть основних засобiв. 

Прибуток або збиток, що виникає вiд припинення визнання об’єкта основних засобiв активом, визнається як рiзниця 

мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю об’єкта. 

Дооцiнка основних засобiв списується на нерозподiлений прибуток одночасно з використанням об’єкта основних 

засобiв. 

Фiнансовi iнвестицiї 

До фiнансових iнвестицiй вiдносяться: 

фiнансовi iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства; 

фiнансовi iнвестицiї, утримуванi для продажу. 

До асоцiйованих пiдприємств вiдносяться тi пiдприємства, в яких Товариство здiйснює значний вплив, але не 

контроль, на фiнансову та операцiйну полiтику. 

Якщо iнше не очевидне, володiння 20% або бiльше голосiв у вiдношеннi до об’єкта iнвестування приводить до 

виникнення значного впливу. 

Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства облiковуються за методом дольової участi в капiталi. 

Фiнансовi iнвестицiї, утримуванi для продажу, облiковуються за справедливою вартiстю. Змiни в справедливiй 

вартостi визнаються в Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд). 

Грошовi кошти 

Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та грошових коштiв на банкiвських рахунках. Депозити, з термiном 

погашення бiльше 12 мiсяцiв, облiковуються у складi iнших необоротних активiв. 

Дебiторська заборгованiсть 

Дебiторська заборгованiсть визнається i вiдображається за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод 

ефективного вiдсотка, за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi. Визначення резерву пiд сумнiвну 

заборгованiсть здiйснюється у випадку, коли отримання суми заборгованостi в повному обсязi бiльше не вважається 

ймовiрним. Резерв сумнiвних боргiв визнається в розмiрi абсолютної сумнiвної заборгованостi при вiднесеннi 

дебiтора до сумнiвних. Безнадiйна заборгованiсть списується, коли про неї стає вiдомо. 

Запаси 



Товарнi запаси оцiнюються за нижчою з двох величин: собiвартiстю та чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть 

реалiзацiї – це оцiночна продажна цiна в процесi звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням оцiночних 

витрат на здiйснення доробки, а також оцiночних витрат, необхiдних для здiйснення реалiзацiї. 

Оцiнка запасiв при вибуттi здiйснюється за методом середньозваженої вартостi. 

Собiвартiсть готової продукцiї та незавершеного виробництва включає вiдповiдну частку накладних витрат, що 

визначаються виходячи з нормальної потужностi, за виключенням витрат за позиками. 

Акцiонерний капiтал  

Простi акцiї Товариства визнаються за справедливою вартiстю компенсацiї, отриманої за них Товариством.  

Управлiння капiталом:  

Основна задача Товариства при управлiннi капiталом – збереження можливостi безперервно функцiонувати з метою 

забезпечення необхiдної прибутковостi акцiонерам i вигiд зацiкавленим сторонам, а також збереження оптимальної 

структури капiталу i зниження його вартостi. 

Для пiдтримання структури капiталу i його коригування Товариство може коригувати суму дивiдендiв, належну до 

виплати акцiонерам, провести повернення капiталу акцiонерам, випустити новi акцiї, продати активи для зниження 

заборгованостей або залучити новi кредити. 

Процентнi кредити та позики 

Кредити та позики Товариством залучались за рiзними ставками кредитування. Їх погашення вiдбувається у 

вiдповiдностi до умов кредитних договорiв.  

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть вiдображається за амортизованою вартiстю.  

Непередбаченi активи та непередбаченi зобов’язання  

Непередбаченi зобов’язання у фiнансовiй звiтностi не визнаються, крiм випадкiв, коли є вiрогiднiсть того, що для 

розрахунку за зобов’язанням необхiдне вибуття економiчних ресурсiв, що може бути визначене з достатньою 

достовiрнiстю. Iнформацiя про цi зобов’язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi 

економiчнi вигоди, не є вiддаленою. 

Забезпечення 

Забезпечення визнаються якщо: 

1) Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або фактичну) внаслiдок минулої подiї; 

2) ймовiрно, що вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде необхiдним для погашення 

заборгованостi; та 

3) можна достовiрно оцiнити суму заборгованостi. 

У випадку невиконання зазначених умов, забезпечення не визнаються. 

Суми, якi визнанi Товариством як забезпечення, є найкращою оцiнкою видаткiв, необхiдних для погашення 

теперiшньої заборгованостi на дату балансу. У випадках, коли вплив грошей у часi суттєвий, сума забезпечення 

визначається за теперiшньою вартiстю видаткiв, якi, як очiкується, будуть потрiбнi для погашення зобов’язання.  

Забезпечення переглядаються на кожну дату балансу та коригуються для вiдображення поточної найкращої оцiнки. 

Якщо вже немає ймовiрностi, що вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде потрiбним для 

погашення заборгованостi, забезпечення сторнується. 

Визнання доходiв та витрат 

Дохiд визнається за принципом нарахування, коли є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення 

економiчних вигод Товариства, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд визначається без податку на 

додану вартiсть, iнших податкiв з продажу та знижок. Дохiд визнається, коли вiдбулося вiдвантаження i значнi ризики 

та вигоди, пов’язанi з правом власностi на товари, переходять до покупця.  

Витрати, пов’язанi з отриманням доходу, визнаються одночасно з вiдповiдним доходом. Витрати облiковуються по 

мiрi понесення та вiдображення в Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд) у вiдповiдному перiодi. 

Продовження тексту приміток 

1. Нематеріальні активи 

Зміни в нематеріальних активах за 2016 р. 

(тис. грн.) 

Нематеріальні активи Код рядка 31.12.2015 31.12.2016 

1 2 3 4 

Права на знаки для товарів та послуг  1 1 

Права на об’єкти промислової власності    

Авторські та суміжні з ними права    

Інші нематеріальні активи  31 46 

Нематеріальні активи, всього 1000 31 46 

 

 (тис. грн.) 



Зміни в  

нематеріальних активах 

Права на 

знаки для 

товарів та 

послуг 

Права на 

об’єкти  

промислової 

власності 

Авторські  

та суміжні  

з ними  

права 

Інші 

нематеріальн

і цінності 

Нематеріаль

ні цінності, 

разом 

1 2 3 4 5 6 

Вартість брутто на початок  

звітного періоду (01.01.2016 р.) 
   76 76 

Закупівля    41 41 

Перекласифікація       

Інші збільшення      

Продаж,ліквідація    11 11 

Вартість брутто на кінець  

звітного періоду (31.12.2016 р.) 
   106 106 

Погашення на початок  

звітного періоду (01.01.2016 р.) 
   45 45 

Поточна амортизація    26 26 

Перекласифікація       

Продаж      

Ліквідація    11 11 

Інші збільшення/зменшення       

Погашення на кінець  

звітного періоду (31.12.2016 р.) 
   60 60 

Вартість нетто на кінець  

звітного періоду (31.12.2016 р.) 
   46 46 

 

Переоцінка нематеріальних активів не здійснювалась. Нематеріальні активи в заставі не перебувають. 

2. Необоротні активи 

(тис. грн.) 

Матеріальні основні активи Код рядка 31.12.2015 31.12.2016 

1 2 3 4 

Землі  65 301 

Будинки і споруди  3148 5086 

Машини і обладнання  1284 1305 

Транспортні засоби  786 1074 

Інструменти, прилади та інвентар  32 32 

Інші основні засоби  1562 2193 

Інші необоротні матеріальні активи    

Основні засоби, всього 1010 6877 9991 

Незавершене капітальне будівництво та обладнання, яке потребує 

монтажу  
1005 -  

Матеріальні основні активи, всього  6877 9991 

 

(тис. грн.) 
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основних активах                                                                                                                                                                    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вартість брутто на  

початок звітного  

періоду (01.01.2016 р.) 

65 5149 5908 2555 184 1565 -  15426 

Закупівля 236 2212 491 573 10 631   4153 

Модернізація, добудова -         

Перекласифікація -         

Приєднання  -         

Інші збільшення (%% 

банку) 
-         

Продаж -         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ліквідація - 1 25  26    52 

Призначені для збуту -         

Інші зменшення / 

збільшення 
-         

Вартість брутто на  

кінець звітного періоду 

(31.12.2016 р.) 

301 7360 6374 3128 168 2196   19527 

Погашення на початок 

звітного періоду  

(01.01.2016 р.) 

- 2001 4624 1769 152 3 -  8549 

Поточна амортизація - 273 470 285 10    1038 

Перекласифікація -         

Продаж -         

Ліквідація -  25  26     

Призначені для збуту -         

Інші збільшення / 

зменшення  
-         

Погашення на кінець  

звітного періоду  

(31.12.2016 р.) 

- 2274 5069 2054 136 3   9536 

Вартість нетто на  

кінець звітного періоду 

(31.12.2016 р.) 

301 5086 1305 1074 32 2193   9991 

 

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

3. Запаси 

Балансова вартість запасів: 

(тис. грн.) 

Показник Код рядка 31.12.2015 31.12.2016 

1 2 3 4 

Матеріали 1101 2156 1754 

Напівфабрикати і продукти у процесі виробництва 1102   

Готові продукти 1103 15 11 

Товари 1104 - - 

Незавершене виробництво 1102 - - 

Всього 1100 2171 1764 

Запаси в заставі не перебувають. 

 

Продовження тексту приміток 

4. Торгова та інша дебіторська заборгованість 

Склад короткострокової дебіторської заборгованості: 

(тис. грн.) 

Короткострокові заборгованості за поставками та інше Код рядка 31.12.2015 31.12.2016 

1 2 3 4 

За поставками вітчизняним покупцям 1125 1777 1891 

За поставками іноземним покупцям 1125 - - 

Аванси на поставки  1130 - - 

Заборгованості з податку на дохід (CІT) 1135 - 61 

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

Інша поточна дебіторська заборгованість: 1155 1390 1081 

в т.ч. заборгованість перед органами соціального страхування  1155 42 - 

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



Короткострокові заборгованості за поставками та інше Код рядка 31.12.2015 31.12.2016 

1 2 3 4 

в т.ч. видані позики співробітникам 1155 - 75 

в т.ч. розрахунки за претензіями, з відшкодування завданих збитків 1155 163 164 

в т.ч. інше  1155 1185 1005 

Відрахування на актуалізацію вартості заборгованостей  1125 163 163 

 

Вся заборгованість є поточною з терміном погашення до 12 місяців.  

Склад довгострокової дебіторської заборгованості: 

(тис. грн.) 

Показник Код рядка 31.12.2015 31.12.2016 

1 2 3 4 

Довгострокові позики, надані співробітникам  - - 

Інші довгострокові позики  - - 

Довгострокова заборгованість за поставками та інше брутто, 

всього 
1040 - - 

Довгострокова заборгованість складалась із заборгованості за наданими позиками співробітникам та іншій 

юридичній особі більше, ніж на 1 рік. 

5. Грошові кошти 

(тис. грн.) 

Показник Код рядка 31.12.2015 31.12.2016 

1 2 3 4 

Грошові кошти в касі 1166 - - 

Грошові кошти в банку: 1167 2072 2486 

Поточний рахунок гривневий  2072 2486 

Поточний рахунок валютний    

Корпоративні карткові рахунки    

Депозити до 1 року    

Інші грошові активи    

Грошові кошти та їх еквіваленти, всього 1165 2072 2486 

Використання грошових коштів нічим не обмежено. 

6. Інші активи 

(тис. грн.) 

Інші активи Код рядка 31.12.2015 31.12.2016 

1 2 3 4 

Неотримані податкові накладні, які можуть бути враховані в 

зменшення податку на додану вартість в майбутніх періодах 
   

Інші активи  7 4 

Інші активи, всього  1190 7 4 

7. Акціонерний капітал 

Акціонерний капітал Товариства: 

(тис. грн.) 

Зміст 31.12.2015 31.12.2016 

1 2 3 

Зареєстрований акціонерний капітал (3099832шт. звичайних акцій, номінальною 

вартістю 0,25    грн. кожна) 
775 775 

Вилучені акції 

 
- - 

Всього 775 775 

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

8. Додатковий капітал 

Додатковий капітал станом на 31.12.2016 р. складається з наступного капіталу: 

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

збитків; 

9. Короткострокові резерви 

Стан короткострокових резервів у звітному періоді був наступним: 

 

 

 



(тис. грн.) 

Показник Код рядка 31.12.2015 31.12.2015 

1 2 3 4 

Резерв на оплату відпусток працівникам  437 490 

Резерв по гарантійним ремонтам    

Всього 1660 437 490 

10. Торгова та інша кредиторська заборгованість 

 Структура кредиторської короткострокової заборгованості: 

(тис. грн.) 

Короткострокові зобов’язання за поставками та інше Код рядка 31.12.2015 31.12.2016 

1 2 3 4 

Короткострокові кредити банків 1600 - - 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 1610   

Заборгованість _________________ за акції 1610   

За поставками за товари, роботи, послуги перед вітчизняними 

постачальниками 
1615 471 1317 

За поставками за товари, роботи, послуги перед іноземними 

постачальниками 
1615   

Аванси, отримані на поставки  1635 40 26 

З податку на дохід  1620 499 - 

За бюджетними розрахунками, без податку на дохід (CІT) 1620 645 429 

За заробітною платою  1630 560 553 

Заборгованість перед органами соціального страхування 1625 309 144 

За дивідендами 1640 126 181 

Поточна заборгованість за процентами позик, кредитів 1690 - - 

Інше 1690 243 190 

Короткострокові зобов’язання за поставками та інше, всього  2610 2840 

 Структура кредиторської довгострокової заборгованості: 

(тис. грн.) 

Показник Код рядка 31.12.2015 31.12.2016 

1 2 3 4 

Інші довгострокові позики від пов’язаної особи  - - 

Інші довгострокові акредитиви (в іноземній валюті)  - - 

Інші довгострокові зобов’язання за придбані акції  - - 

Довгострокові зобов’язання, всього  1515 - - 

11. Дохід від реалізації 

Структура доходів: 

(тис. грн.) 

Показник Код рядка 2016 р. 2015 р. 

1 2 3 4 

Доходи від продажу:    

готової продукції власного виробництва, товарів, послуг  59560 59668 

інших оборотних активів    

послуг з оренди    

Всього 2000 59560 59668 

12. Собівартість реалізації 

(тис. грн.) 

Собівартість реалізації Код рядка 2016 р. 2015 р. 

1 2 3 4 

Вартість проданої готової продукції, товарів, послуг  39882 39662 

Собівартість реалізованих оборотних активів    

Собівартість надання в оренду     

Всього 2050 39882 39662 

13. Адміністративні витрати 

(тис. грн.) 

Адміністративні витрати Код рядка 2016 р. 2015 р. 

1 2 3 4 

Адміністративні витрати, всього  2130 3291 2859 



14. Витрати на збут 

(тис. грн.) 

Витрати за видами Код рядка 2016 р. 2015 р. 

1 2 3 4 

Витрати на збут, всього 2150 10983 10563 

15. Інші операційні доходи та витрати 

  Структура інших операційних та інших доходів: 

(тис. грн.) 

Інші операційні доходи Код рядка 2016 р. 2015 р. 

1 2 3 4 

Дохід від операційних курсових різниць  - - 

Відшкодування раніше списаних активів  - - 

Одержані штрафи, пені, неустойки тощо  - - 

Інвентаризаційні різниці (понад норми) (надлишки та 

невідшкодовані нестачі) 
 - - 

Дохід від купівлі-продажу іноземної валюти  - - 

Прибутки від збуту кредиторської заборгованості  - - 

Інше  462 786 

Інші операційні доходи, всього 2120 462 786 

 

(тис. грн.) 

Інші доходи Код рядка 2016 р. 2015 р. 

1 2 3 4 

Дохід від не операційних курсових різниць  - - 

Дохід від реалізації необоротних активів  - - 

Дохід від реалізації інших невиробничих послуг  - - 

Наслідки надзвичайних обставин (списання активів, вартість 

відновлення об’єктів, перевищення страхового відшкодування над 

вартістю втраченого майна, надходження матеріалів при ліквідації 

активів) 

 - - 

Безоплатно отримані активи  - - 

Дохід від визнання заборгованості бюджету по виплатам 

мобілізованим працівникам  
 - - 

Інше  - - 

Інші доходи, всього 2240 - - 

Структура інших операційних та інших витрат: 

(тис. грн.) 

Інші операційні витрати Код рядка 2016 р. 2015 р. 

1 2 3 4 

Інші операційні витрати, всього 2180 2228 2415 

 

(тис. грн.) 

Інші витрати Код рядка 2016 р. 2015 р. 

1 2 3 4 

Втрати від реалізації основних засобів  - - 

Втрати від неопераційних курсових різниць  - - 

Витрати на благодійність та матеріальну допомогу  - - 

Витрати на техногенні катастрофи і аварії  - - 

Інше  - - 

Інші витрати, всього 2270 - - 

16. Інші фінансові доходи 

Структура фінансових доходів: 

(тис. грн.) 

Інші фінансові доходи Код рядка 2016 р. 2015 р. 

1 2 3 4 

Відсотки   187 65 

Інші фінансові доходи, всього 2220 187 65 

 

 



17. Фінансові витрати 

Структура фінансових витрат: 

(тис. грн.) 

Фінансові витрати Код рядка 2016 р. 2015 р. 

1 2 3 4 

Відсотки по кредиту  2 98 

Фінансові витрати, всього 2250 2 98 

18. Звiт про рух грошових коштiв 

Звiт про рух грошових коштiв сформовано прямим методом шляхом розкриття iнформацiї про основнi види валових 

грошових надходжень i виплат.  

20. Пов’язанi особи 

Операцiй з пов’язаними особами не було 

21. Подiї пiсля дати балансу 

Подiї, якi потребують коригування фiнансової звiтностi чи розкриття iнформацiї, вiдсутнi. 

22. Юридичнi та iншi питання 

Українське законодавство, що регулює оподаткування та аспекти здiйснення операцiй, продовжує розвиватися як 

наслiдок переходу до ринкової економiки. Положення законодавчих та нормативних актiв не завжди чiтко 

сформульованi, а їх iнтерпретацiя залежить вiд точки зору мiсцевих, регiональних i центральних органiв державної 

влади та iнших урядових iнститутiв. Нерiдко точки зору рiзних органiв на певне питання не спiвпадають. Керiвництво 

вважає, що дiяльнiсть Товариства здiйснювалась цiлком вiдповiдно до законодавства, i всi передбаченi 

законодавством податки були нарахованi або сплаченi. У випадках, коли порядок нарахування i сума податкових 

зобов’язань були невизначеними, нарахування здiйснювалися на основi найкращих оцiнок керiвництва.  

Судовi позови до Товариства вiд iнших осiб з ризиками суттєвих вiдтокiв економiчних вигод вiдсутнi. 

 

 

Генеральний директор ПАТ «Новоград- 

Волинський хлiбозавод» Портянко Сергiй Федорович  

Головний бухгалтер Смажук Володимир Кузьмович 


