
З В І Т 
 та висновки   ревізійної комісії за 2010 рік. 

 

До вашої уваги пропонується Звіт Ревізійної комісії, яка у відповідності до покладених на 

неї прав та обов’язків, обумовлених Положенням про ревізійну комісію, контролювала та 

перевіряла фінансово-господарську діяльність Правління ВАТ «Новоград-Волинський 

хлібозавод». 

Комісія працювала у складі 3 чоловік. Голова ревізійної комісії - Хролович Людмила 

Петрівна, економіст з планування ВАТ «Новоград-Волинський хлібозавод»; 

Члени комісії: Парий Людмила Миколаївна - економіст з праці ВАТ «Новоград-

Волинський хлібозавод»;  Боднар Любов Миколаївна - обліковець товариства. 

Під час виконання своїх функцій Ревізійна комісія здійснювала перевірку фінансової 

документації товариства, ведення якої забезпечувало правління. 

Протягом 2010 року були проведені ревізії та перевірки по різних напрямках фінансово-

господарської діяльності товариства, проведено  6  засідань Ревізійної комісії (5 – в 2010 році, 1 

– в 2011р.) на кожному з яких прийнято відповідні рішення. 

Неодноразово, із залученням працівників бухгалтерії, відділу збуту, транспортної 

дільниці, проводились позапланові перевірки на складах, в експедиції, під час навантаження 

хлібобулочних виробів в автомобілі, в автотранспортній дільниці. а також ряд документальних 

перевірок, в т.ч. ДП «ТД ВАТ Новоград-Волинський хлібозавод». Відповідно до доручених їй 

завдань, ревкомісія  контролювала проведення річної інвентаризації каси та майна товариства. 

Виявлені в процесі перевірки незначні надлишки оприбутковано, а вартість нестачі, в сумі 

609,22 грн. утримано з винних осіб, зокрема:  

- за хлібобулочні вироби в експедиції 181,14 грн.,  

- утримано за допущений брак на виробництві по вині працівників  428,08 грн. 

Ревізійною комісією проведено контроль за виконанням кошторису адміністративних 

витрат та витрат на збут. По адміністративних витратах за рік отримано економію 4,0 тис.грн., 

витрати на збут збільшились в порівнянні з запланованими на 625,9 тис. грн., або на 14,6                  

%. Перевитрати  відбулися за рахунок  зростання амортизації основних засобів на 47,5 тис.грн., 

витрат на утримання автотранспорту на 348,5 тис.грн.,  заробітної плати експедиції на 97,7 

тис.грн. та автопослуг по збуту в м.Житомир на 101,9 тис.грн. 

 В ході аналізу роботи автотранспорту, який проводили члени ревкомісії, виявлено 

об’єктивні причини: зростання вартості газу-метану на 20,0 %, бензину – від 16% до 22%, 

запчастин – до 20%, придбання 3-х нових автомобілів, збільшення пробігу автомашин, за 

рахунок розширення ринку збуту та зростання   обсягів реалізованої продукції на 27,7%. 

Зловживань не виявлено. Проте, в 2010 році допущено перевитрати робочого часу водіїв 2891 

люд.год., що становить в сумарному виразі  21тис.грн. З метою недопущення невиробничих 

витрат робочого часу, за завданням голови правління, працювала комісія під керівництвом 

члена ревкомісії Парий Л.М., в складі бухгалтера, який веде подорожні листи, працівників 

відділу збуту та механіків автотранспортної дільниці. Прийнято рішення внести зміни в графік 

доставки продукції в торгівельну  мережу та посилити контроль за роботою водіїв.      

В зв’язку із зростанням питомої ваги повернень нереалізованих  кондитерських виробів із 

торгівельної мережі, за завданням Наглядової ради, ревізійна комісія проводила контроль 

повернень готової продукції. Та прийшла до висновку, що, незважаючи на нерівність умов 

господарювання порівняно з конкурентами, виключити з договорів на поставку продукції 

пункт,  про повернення нереалізованих кондитерських виробів.  

 Також, проводилась перевірка правильності нарахування зарплати працюючим,   

порушень не виявлено. Заробітна плата працівникам ВАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» 

виплачується своєчасно, у відповідності до Закону України «Про оплату праці» та Кодексів 

Законів про працю, у зручній для працівників формі, з використанням зарплатних карток банку 

«Аваль», як через відділення банку, так і через банкомати. Також, щомісячно виплачується 

аванс та відпускні, відповідно Змін до законодавства. 

Членами ревкомісії проведена перевірка правильності нарахування та виплати дивідендів 

акціонерам товариства за 2009 рік. Розпочато нарахування та виплату дивідендів 14.04.2010р. 

відповідно до реєстру, складеного на 14.04.2010р. Розмір нарахованих дивідендів за 2009 рік на 



1 акцію становив 0,10665094 грн.  Порушень при нарахуванні та виплаті дивідендів не 

виявлено.  

Для створення працівникам хлібозаводу нормальних умов праці і відпочинку, зміцнення 

корпоративного духу, покращення соціальних умов , правлінням,  за погодженням з профкомом  

за рахунок прибутку, організовувалось:  

 - на протязі січня 2010р. відвідування, один раз на тиждень, спортивного комплексу з 

басейном; 

- покращення якості питного режиму – шляхом встановлення кулерів з питною 

доочищеною водою на всіх дільницях заводу; 

-  безоплатна видача хліба і батону, згідно встановлених норм, для обіду  працівників у 

період робочої зміни; 

Відповідно до колективного договору благодійна допомога надавалась працюючим та 

пенсіонерам на вшанування ювілеїв, до Дня Перемоги, професійного свята, на поховання 

пенсіонерів та допомога працюючим, в разі смерті рідних.  

   Плинність кадрів за 2010 рік зросла на 1,1 %, в порівнянні з  минулим роком, та 

становить 16,4 %. 

Рівень рентабельності по ВАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» за 2010 рік становить 

9,5 %, в тому числі : по хлібобулочному цеху 8,5 %,  по булочно- кондитерському цеху 17,7 %. 

На протязі 2010 року погашення кредиту, який було взято в 2008 році на придбання 

обладнання, відбувалося своєчасно, відповідно до графіку. Залишок по кредиту на кінець 2010 

року становить 1млн.грн., який необхідно погасити  до кінця 2012р. 

Баланс та звіт про фінансові результати товариства складено достовірно і в строк. 

Дебіторська заборгованість на 01.01.2011р. складає 975 тис.грн, кредиторська заборгованість       

-   434 тис. грн., що становить короткострокову заборгованість за борошно та сировину. 

Аналізуючи стан дебіторської та кредиторської заборгованості, по висновку незалежних 

аудиторів, підприємство є платоспроможним. 

При перевірці  щорічного звіту та балансу за 2010 рік - балансова вартість основних 

фондів на 1.01.2011р. складає 9млн.507 тис. грн. Резервний фонд ВАТ, що формується за 

рахунок прибутку, складає 226,547 тис. грн., що становить 29,2%статутного капіталу. Чистий 

прибуток за 2010 рік становить 694 тис. грн., що на 408,0 тис. грн. менше, ніж в минулому році. 

На протязі 2010 року товариство перевіряли контролюючі органи: неодноразово з Центра 

зайнятості, ДП «Житомирстандартметрологія», інспекція з контролю за цінами ЖОДА, 

райСЕС, інспекція з пожежної безпеки, інспектори з Житомиргазу, а також з Фонду соціального 

страхування, порушень не виявлено.  

При перевірці річного звіту та балансу Дочірнього підприємства ВАТ «Новоград-

Волинський хлібозавод» за 2010 рік  ревізійна комісія встановила, що підприємство отримало 

збитки 82тис.685 грн., це відбулося за рахунок операційної діяльності від торгівельної точки 

«Хліб і ковбаси» в м. Житомир.  Товарообіг по магазину «Хліб і ковбаси»  становив 9% від 

загального товарообігу по ДП, а валові витрати  24,3% від усіх валових витрат, внаслідок 

високої орендної плати та комунальних послуг. Прийнято рішення про закриття  цієї 

торговельної точки, як не рентабельної. В цілому по ДП  нестач та лишків не виявлено, 

зарплата працівникам виплачується вчасно, нараховується від товарообігу, але не менше 

мінімальної зарплати, невиробничих витрат немає, розмір торгівельної надбавки відповідає 

нормативним. 

В відповідності до Статуту Дочірнього підприємства по рішенню правління, протокол №1 

від 30.01.2006р. створено резервний фонд Дочірнього підприємства, куди направлено 5% 

щорічних відрахувань від прибутку за 2003-2010р., на 01.01.11 р. він становить 1478,00 грн., що 

складає 8% статутного капіталу Дочірнього підприємства ВАТ «Новоград-Волинський 

хлібозавод» 

Завершуючи свої висновки, ревізійна комісія рахує, що під керівництвом голови, 

правління ВАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» спрацювало на протязі 2010 року 

задовільно. 

 

                  Голова ревізійної комісії                                       Л.П.Хролович 


