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Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 2468, видане рішенням АПУ № 98 від       
26.01.2001р., дія свідоцтва продовжена за рішеннями АПУ №156/6 від 15.12.2005 р. та № 222/3 від 30.11.2010 р. і діє до 
30.11.2015 року. 
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ААУУДДИИТТООРРССЬЬККИИЙЙ  ВВИИССННООВВООКК  

ННЕЕЗЗААЛЛЕЕЖЖННООГГОО  ААУУДДИИТТООРРАА  ААУУДДИИТТООРРССЬЬККООЇЇ  ФФІІРРММИИ  ««ІІННТТЕЕЛЛЕЕККТТ»»  
ЗА НАСЛІДКАМИ АУДИТУ РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

ВВААТТ  ««ННооввооггрраадд--ВВооллииннссььккиийй  ххллііббооззааввоодд»»  за 2010 рік 
  

  
Дата видачі : 15 березня  2011 р.  № 4                                                      м. Новоград-Волинський 

   

Основні відомості про аудиторську фірму 

Назва Приватна аудиторська фірма «ІНТЕЛЕКТ» 

Код ЄДРПОУ 31231755. 

Реєстраційні дані 
Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А00  № 

134538. 

Дата та № видачі 

свідоцтва 

№ 2468, видане згідно з рішенням  Аудиторської палати України  № 98 

від 26.01.2001 р., термін дії до 30.11.2015 р. 

Місце проведення 

державної реєстрації 
Виконавчий комітет Житомирської міської Ради. 

Місцезнаходження 
Україна, 10001 м. Житомир, Богунський район, вул.. Київська, 79. 
e-mail: intellektaf@meta.ua 

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

          

 Інформація про аудиторів, що брали участь в аудиторській перевірці: 

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

термін дії до 30.11.2014 р. 

- аудитор Мархай Тетяна Анатоліївна ,сертифікат аудитора  № 004587 виданий Аудиторською 

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

 

Основні відомості  про емітента 

Найменування Товариства ВАТ “Новоград-Волинський хлібозавод” 

Код ЄДРПОУ 00377785 

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

Тел/факс 5-30-04  5-61-81 

Свідоцтво про державну 

реєстрацію 
А00 № 751207 

Дата реєстрації 28.04.1998р. 

Дата внесення змін до установчих 

документів 
Зміни вносились 20.04.2010 р.   

Основні види діяльності  

15.81.0 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів 

 

Виробництво борошняних кондитерських виробів 

нетривалого зберігання ,свіжих пирогів, тістечок, тортів 

тощо  

Кількість засновників 2108 

1100000011,,  мм..  ЖЖииттооммиирр,,  ввуулл..  ККииїїввссььккаа,,  7799  

ККоодд    ЄЄДДРРППООУУ  3311223311775555    

РР//рр    2266000066001133002255557722      ММФФОО  332211776677      

ЖЖФФ  ППААТТ  ВВТТББ  ББааннкк        мм..  ККииїївв      

ТТ//ффаакксс..((00441122))  3366––1155––3333,,  ((00441122))  4466--6622--2277  

ТТеелл..    005500--337777--9900--4455,,    

e – mail:  intellektaf@meta.ua             
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Банківські установи 
 ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ  МФО 380805    Р/р 

26003210475 

Чисельність працівників станом 

на  31 грудня 2010 р. 
238 

Остання дата опублікування 

інформації про діяльність 

товариства, назва друк. органу 

д/в Відомості Державної комісії з цінних паперів та 

Фондового ринку :  29.04.2010 р.;28.04.2010 р. розміщено в 

мережі Інтернет на сайті www.stokmarket.gov.ua 

Дата подання до Комісії 

останнього річного звіту 
17.05.2010 р. 

Дата проведення останніх зборів 

акціонерів 
14.04.2010 р. 

Розмір статутного капіталу  
775,0 тис. грн.  

сплачений в повному обсязі 

Платник якого податку На загальній системі оподаткування 
 

 Основні відомості  про умови договору на проведення аудиту 

Дата та номер договору на проведення 

аудиту 

 № 3 від 22.02.2011 р. 

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

Масштаб проведення аудиту За 2010 р. Вибірково 

Підстава для проведення аудиту Рішення ДКЦПФР № 1528 від 19.12.2006 року  
    

Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi ВАТ «Новоград-Волинський 

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

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

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

аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки. Управлiнський персонал (керiвництво 

суб'єкта господарювання) несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення 

фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського 

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

бухгалтерського облiку. 

    Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення 

цієї фінансової звітності, що підготовлено у відповідності до Національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку та інших законодавчих вимог. Відповідальність управлінського персоналу 

охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та 

достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок 

шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових 

оцінок, які відповідають обставинам. Відповідальність за цю звітність та за фінансово-господарську 

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

У  звітному  періоді  працювали: 

- голова  правління:      Портянко Сергій Федорович - весь звітний період, що перевірявся        

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

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цієї фінансової звітності на основі 

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

Міжнародних стандартів аудиту, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700 «Висновок 

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

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

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

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

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

положення вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання 
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аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить 

суттєвих викривлень 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів 

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

До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок 

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

контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою 

розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки 

щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також і 

оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених 

управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів. 

Вiдповiдно до МСКЯ 1 та Положення з нацiональної практики контролю якостi 

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

стадiях здiйснення аудиту фiнансової звiтностi з призначенням вiдповiдального за дотримання 

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

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

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

аудиторами тестiв можна зазначити, що бухгалтерський та податковий облiк, в цiлому, ведеться 

товариством вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть 

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

нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.  

 

Обсяг перевірки 

          Аудит фінансової звітності здійснювався у відповідності з діючими міжнародними  

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

застосування Міжнародних стандартів аудиту видання 2006 року» № 168/7 від 30.11.2006 р.) в 

якості Національних стандартів аудиту та підлягають обов’язковому застосуванню суб’єктами 

аудиторської діяльності до фінансової звітності, зокрема Міжнародних стандартів аудиту № 700, 

701,720 . 

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

Товариства, яке перевіряється, не містять суттєвих помилок, і дозволяють скласти за ними 

висновок про реальне фінансове становище Підприємства. 

       Застосовуючи тестування Аудитором перевірено інформацію, що підтверджує цифровий 

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

принципів обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в 

Україні, що діяли протягом періоду перевірки. 

        Під час перевірки досліджено бухгалтерські принципи оцінки матеріальних статей балансу, 

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

   Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для 

висловлення нашої думки. 

        Користувачем наведених у висновку відомостей можуть бути : 

- Ревізійна комісія Товариства; 

- Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України; 

- Акціонери Товариства; 

- Інші користувачі за визначенням Товариства 

 

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

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

бухгалтерською службою, очолюваною головним бухгалтером. Бухгалтерський облік в Товаристві 

ведеться за журнально-ордерною формою рахівництва. Є журнали –ордери за кожний місяць та 
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заповнена за рік Головна книга. Обробка даних ведеться на паперових та електронних носіях, 

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

інформації на окремих ділянках обліку. 

       Бухгалтерський облік ведеться в відповідності з вимогами вищевказаного Закону та Положення 

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

питань бухгалтерського обліку. Товариством на протязі 2010 р. забезпечено незмінність облікової 

політики для чого його керівником було видано наказ № 9 від 05.01.2010 р. З моменту введення в 

дію Наказу зміни до облікової політики Товариства не вносились. Облік доходів та витрат 

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

 Організація та методологія бухгалтерського обліку ВАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» 

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

(№996-XІV від 16.07.1999 року), Положень(стандартів) бухгалтерського обліку в Україні (П(С) БО). 

Фінансова та статистична звітність за 2010 рік складалась своєчасно. 

 Показники всіх форм фінансової звітності узгоджені і відповідають даним обліку. 

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

щодо пов’язаних осіб»  

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

підприємства. 

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

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

січня по 31 грудня 2010 року. 

 

 2. Розкриття інформації за видами активів 

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

      Облік основних засобів в Товаристві ведеться з застосуванням типових форм первинної 

облікової документації, та адаптованих для потреб Товариства і відповідає вимогам чинного 

законодавства. 

      Основні засоби відображаються в обліку по фактичних затратах  на їх придбання, доставку, 

монтаж чи установку. 

 Аналітичний та фінансовий облік основних засобів здійснювався відповідно до Положення 

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

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

підприємств” від 27.05.1997 № 283/97-ВР.  

Стан зносу виробничих фондів в Товаристві характеризується наступними показниками: 

тис. грн. 

№  

з /п 
Групи основних засобів 

Залишок на 31.12.2010 р. 

% зносу Первісна(переоціне

на) вартість 

Знос 

1 Будинки, споруди та перед. 

пристрої 

4107,0 1145,0 27,9 

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

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

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

5 Інші основні засоби 4,0 2,0 50 

Всього 9436,0 4363,0 46,2 

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

7 Земельні ділянки 65,0 - - 

Разом 9667,0 4529,0 46,9 

 

Аналітичний облік основних засобів відповідає встановленим вимогам, на  підприємстві 

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

засобів, відомість обліку нарахування сум амортизації кожного об’єкту, журнал ордер № 13. Дані 
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синтетичного обліку по рахунках 103,104,105,106,109 та 131 в Головній книзі, відповідають даним 

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

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

           Протягом 2010 року Товариство в бухгалтерському та податковому обліку використовувало 

податковий метод нарахування амортизації основних засобів. Методика розрахунку суми зносу 

відповідає вимогам П(с) БО 7 “Основні засоби” та ст.8 Закону України «Про оподаткування 

прибутку підприємств» від 28 грудня 1994 р. №334/94-ВР з наступними змінами і доповненнями, а 

також обраній обліковій політиці. 

          Вибірковою перевіркою правильності оприбуткування основних засобів, їх ліквідації чи 

іншого вибуття, нарахування  амортизаційних відрахувань, обліку витрат на їх ремонт та інші 

поліпшення, відхилень від встановленого порядку не виявлено. 

          Інвентаризація основних засобів в Товаристві проведена станом на 01.11.2010 р. відповідно до 

наказу від  29.10.2010 р.  № 146.  

      Перевіркою відомостей викладених у наявних у Товариства матеріалів, що складені в ході 

інвентаризації, розбіжностей з вимогами Інструкції по інвентаризації основних засобів, 

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

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

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

       На балансі  Товариства станом на 31.12.2010 р.  перебувають малоцінні необоротні матеріальні 

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

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

відповідає критеріям П(С)БО 7, строк корисного використання більше 1 року. 

 

2.2 Облік запасів 

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

здійснювався за їх видами відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 р. N 246 з змінами і 

доповненнями та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 

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

Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р.  N 291 (20 – “Виробничі запаси”, 22 – 

“Малоцінні та швидкозношувані предмети”).     

       Структура залишків запасів характеризується слідуючими показниками 

                                                                                                                                         (тис. грн.) 

№ п/п Види активів 
        На 

01.01.2010 р. 

          На 

31.12.2010 р. 
Приріст + (убуток -) 

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

2 Незавершене виробництво - -  

3 Готова продукція 13,0 13,0 - 

 Разом 787,0 971,0 184,0 

 

Дооцінка запасів протягом 2010 р. в Товаристві не проводилась. 

          Списання запасів при формуванні собівартості реалізованої готової продукції, відпуску  у 

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

собівартості.  

      Вибірковою перевіркою правильності відображення в обліку надходження та вибуття  

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

виробництві, тощо -  розбіжностей не встановлено.  

 

2.3 Стан дебіторської заборгованості за розрахунками  

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

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

використанням принципу обережності за чистою вартістю реалізації. Станом на 31.12.2010 року 
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дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги) становить 975,0 тис. грн. і відповідає даним 

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

сумнівних боргів у 2010 році не нараховувався . 

До складу іншої дебіторської заборгованості відноситься заборгованість: 

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

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

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

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

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

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

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

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

16. 

 

2.4 Облік грошових коштів. 

    Облік касових операцій в Товаристві ведеться відповідно до Порядку ведення касових операцій у 

національній валюті в Україні затвердженого Постановами  НБУ  № 637 від 15.12.2004 р. 

    Облік розрахунків з підзвітними особами здійснюється відповідно до вимог нормативних 

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

     Вибірковою перевіркою дотримання Товариством нормативних вимог з ведення касових 

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

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

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

      Визначення, оцінка грошових коштів у фінансовій звітності відповідає даним аналітичного та 

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

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

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

про грошові потоки відображена у звіті про рух грошових коштів згідно вимог П(С)БО 4. 

 

3. Розкриття інформації про зобов’язання . 

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

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

- довгострокові зобов’язання.  

Наглядовою радою Товариства 27.07.2007 року було прийнято рішення про одержання 

кредиту для поповнення обігових коштів і розвиток бізнесу на загальну суму 2 000 тис. грн. на 

строк до 09.08.2012 році .  

Залишок непогашеної заборгованості станом на 31.12.2010 р. по вищевказаних кредитах 

становить 1000,0 тис. грн.   Відсотки, що належали до сплати, за цими кредитними договорами у 

2010 році склали 176,0 тис.грн.   Відсотки нараховуються і визнаються витратами у момент їх 

перерахування в установи банку. 

-  поточні зобов’язання  

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

        - поточна заборгованість за розрахунками : 

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

   б) з бюджетом                                                                           - 306  тис. грн.; 

   в) зі страхування                                                                       - 115 тис. грн.; 

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

   д) з учасниками                                                                          -  26 тис. грн. 

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

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

заборгованість, за якою минув строк позовної давності відсутня. 



 7 

 Оплата праці в Товаристві здійснюється відповідно до штатного розпису та з використанням 

погодинних і відрядних розцінок. Вибірковою перевіркою правильності нарахування заробітної 

плати, нарахувань сум внесків  на загальнообов’язкове державне страхування та утримання податку 

з доходів фізичних осіб  порушень не виявлено. 

 

4. Розкриття інформації про власний капітал 

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

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

Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і 

господарських операцій підприємств і організацій затвердженої наказом Міністерства фінансів 

України від 30 листопада 1999 р.  N 291 на рахунках класу 7 – “Доходи і результати діяльності”: 

701- “Дохід від реалізації готової продукції”, 702 – “Дохід від реалізації товарів”, 704 – 

“Вирахування з доходу”. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

можуть бути достовірно визначені. 

 

 Основні показники господарської діяльності Товариства за 2010 р. 

№ з/п Показники Сума,тис. грн. 

1 Виручка від реалізації продукції (робіт,послуг) 33088 

2 ПДВ 5515 

3 Інші вирахування з доходу 176 

4 Собівартість реалізованої продукції 18222 

5 Фінансовий результат від реалізації 9175 

6 Інші операційні доходи 184 

7 Витрати періоду 7989 

8 Фінансовий результат від операційної діяльності 1370 

9 Інші фінансові доходи 65 

10 Фінансові витрати 176 

11 
Фінансовий результат від звичайної діяльності до 

оподаткування 
1259 

12 Податок на прибуток від звичайної діяльності 565 

13 Чистий прибуток (збиток) 694 

  

Товариством розкрита інформація щодо прибутковості окремих господарських сегментів, а 

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

даних форми №6 «Додаток до приміток річної звітності «Інформація за сегментами» за 2010 рік    
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дохід від реалізації продукції власного виробництва (хлібобулочних та кондитерських виробів) 

склав 27397 тис. грн.  

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

відображений у фінансовій звітності за 2010 рік. 

 

4.2 Облік витрат виробництва 

     Облік витрат Товариством здійснюється відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського 

обліку 16 "Витрати" затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. N 

318. Перевіркою встановлено, що облік ведеться з використанням рахунків  9 класу і відповідає 

встановленому порядку. Прямі виробничі витрати відображаються через рахунки 9 класу 

безпосередньо на рахунку 23 – “Виробництво”.  

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

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

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

Загально виробничі витрати розподіляються за видами продукції пропорційно витратам на 

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

(стандарту); 

- адміністративні витрати                                                               1918 тис.грн.; 

- витрати на збут                                                                              5008 тис.грн.; 

- інші операційні витрати                                                                1063 тис.грн. 

 Виробнича собівартість продукції формується по елементно із матеріальних витрат,витрат на 

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

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

 При здійсненні Товариством господарської діяльності у 2010 році були нараховані і сплачені 

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

26387 тис.грн.  

 

4.3  Власний капітал 

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

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

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

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

зменшувати) розмір Статутного капіталу. 

Дані про емісію цінних паперів 

1. Рішення що до додаткової емісії акцій не приймалось  

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

3. Форма випуску – бездокументарна. 

4. Випуск акцій на пред’явника не здійснювався. 

5. Випуск привілейованих акцій не здійснювався. 

6. Продаж акцій у 2010 році не здійснювався. 

7. Місце підписки на акції – місце знаходження емітента. 

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

початку виплати дивідендів встановлюється загальними зборами. 

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

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

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

Записи про зміни прав власності достовірні, проводяться своєчасно.  

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

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

12. Справи про банкрутство не порушувалось. 
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№ 

п/п 

 

Власники акцій 

 

К-ть 

осіб 

 

Кількість 

акцій, шт. 

Вартість акцій 

за номіналом, 

(грн. коп..) 

В % до 

Загального розм.. 

статутного 

фонду 

1 2 3 4 5 6 

1 Фізичні особи 2099 2681555 670388,75 86,50 

1.1 
з них, що мають більше 10% 

від статутного капіталу 
1 1857718 464429,50 59,9 

2 Юридичні особи 8 418035 104508,75 13,49 

2.1 
З них, що мають більше 10% 

від статутного фонду 
1 387480 96870 12,5 

3 
Номінальні утримувачі-

депозитарії 

 

1 

 

242 

 

60,50 

 

0,01 

4 Всього 2108 3099832 774958 100 

 

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

іменних акцій становить 694 тис. грн. Середньорічна кількість акцій, що перебувала в обігу в 2010 р. 

дорівнює 3099832 шт., а скоригований чистий прибуток на одну просту акцію – 0,22 грн. 

Товариство не планує додаткового випуску акцій, тому скоригована середньорічна кількість 

простих акцій складатиме 3099832 штук. 

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

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

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

Строк і порядок розподілу прибутку та виплати  дивідендів регулюються ст. 37 Закону № 1576-XII 

що передбачено статутом  товариства. . 

 4.3.2 Інший додатковий капітал (дооцінка активів та інший додатковий капітал) 564 тис.грн.  

 4.3.3 Резервний капітал                                        227 тис.грн.; 

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

відрахувань від суми чистого прибутку. 

 4.3.4 Нерозподілений прибуток збільшено у 2010 році на величину чистого прибутку 694 

тис.грн., зменшеного на суму нарахованих дивідендів в сумі 329 тис.грн. та на суму відрахувань до 

резервного капіталу 56 тис. грн., та становить - 3944 тис. грн. (Звіт про власний капітал Ф.№4). 

 
 5. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства 
 Розрахунок вартості чистих активів ВАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» проводиться 

аудитом на підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 485 від 

17.11.2004 р.» Про схвалення Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів 

акціонерних товариств». 

 Під вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається 

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

до розрахунку. 

  Відповідно до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів 

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

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

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

України. 

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

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

фондовий ринок») 

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

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

відбулося. 
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             - філій, представництв товариство  в 2010 році не утворювало; 

            - справи про банкрутство не порушувались; 

            - змін у складі посадових осіб емітента не проводилось. 

 

7. Заключна частина аудиторського висновку 

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

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

Проведена  інвентаризація  відображає реальний склад майна та зобов’язань  підприємства  

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

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

використовуються., аналітичний  і  синтетичний   облік між  собою  тотожні.    

Бухгалтерська та статистична звітність складаються своєчасно. Дані окремих форм звітності 

ВАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» узгоджені між собою. 

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

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

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

При складанні фінансової звітності були дотримані принципи послідовності та неперервності 

діяльності. Фінансова звітність підписана уповноваженими особами.     

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

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

документах підприємства, не виявлено. 

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

звітність підприємства. 

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

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

звіт про власний капітал за рік, що закінчився зазначеною датою, опис важливих аспектів облікової 

політики та інші пояснювальні примітки, представляє достовірно в усіх суттєвих аспектах 

фінансовий стан Товариства станом на кінець дня 31.12.2010 р. та його фінансові результати на 

зазначену дату у відповідності до вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку.  

 

Директор аудиторської фірми 

«ІНТЕЛЕКТ»        Дмитренко Ольга Григоріївна  

(сертифікат на право здійснення аудиту № 004411)  
ПАФ «ІНТЕЛЕКТ» здійснює діяльність на підставі Свідоцтва  
про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів України № 2468, 
яке  чинне  до  30.11.2015 р.  
 

Аудитор       Мархай Тетяна Анатоліївна 

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

 

 

вул.. Київська,79 місто Житомир, Україна 

 

 

Цей аудиторський висновок  складено в  3-х  примірниках, з яких перший і другий примірник 

передано Голові правління ВАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» Портянко С.Ф. 

 

                                                     _________________________ 

                                                                   (підпис) 

 

Третій примірник аудиторського висновку знаходиться у справах аудиторської фірми. 


