ЗВІТ ТА В И С Н О В К И
ревізійної комісії про проведений фінансово-господарської діяльності
ВАТ „Черкаснхліб" за 2010 рік
Ревізійна комісія відкритого акціонерного товариства „Черкаський хлібокомбінат"
у складі Малишко Любові Павлівни, Короткової Марії Петрівни , ГІозднякової Надії
Анатоліївни на підставі Статуту ВАТ здійснила документальну ревізію фінансовогосподарської діяльності, балансу та річного фінансового звіту відкритого акціонерного
товариства „Черкаський хлібокомбінат" за 2010 рік і встановила наступне:
Відповідальними особами за фінансово-господарську діяльність товариства були:
г олова правління Татаринова О.В. та головний бухгалтер Савельева Н.ГІ.
Відкрите акціонерне товариство діє відповідно до Статуту, змін та доповнень до
якого протяг ом звітного року не було.
Метою товариства є виробництво і реалізація хліба, хлібобулочних та
кондитерських виробів і одержання на цій основі максимального прибутку для
задоволення економічних інтересів працюючих.
Станом на 31,12.2010 року числилось штатних працюючих 1009осіб.
Статутний фонд (початковий капітал) у звітному році залишився без змін і склав на
кінець 2010 року 1.384.1 тис грн.
Майно товариства складається з основних засобів виробництва, будівельних
споруд, інвентаря, обладнання, інших матеріальних цінностей та сировинних запасів,
вартість яких відображена у балансі на підставі облікових даних.
Первісна вартість основних засобів виробництва на кінець звітного року склала
117,876 тис. гри., із зносом78,191тис. гривень. їх залишкова вартість 39.685 тис. грн.
З основного виду діяльності: вибуло основних засобів на623,0 тис. грн.
В 2010 році товариством було придбано основних засобів на суму6034,0тисячі гривень..
Протягом року проведено поліпшення основних засобів на суму 687,7 тисяч гривень.
ВАТ Черкасихліб користується послугами Промінвестбанку а саме у банку відкрита
кредит в доларах на суму859,0тис доларів та гривнях на суму 35 млн.гривень для
придбання борошна сировини,та основних засобів.
Незавершене будівництво акціонерного товариства у звітному році здійснювалось
відповідно до затвердженого загальними зборами плану.
Реалізація виробленої продукції здійснюється шляхом продажу приватним
підприємствам та комерційним структурам різних форм власності по договорах, а також
роздрібною торгівлею по собівартості з торгівельною націнкою через фірмові магазини.
Договори поставок та договори купівлі-продажу у 2010 році укладено з усіма
покупцями.
Перевіркою встановлено, що вся вироблена продукція по органолептичним та
фізико-хімічних показниках відповідає нормативно-технічним вимогам.
В 2010 році
ревізійною комісією на ВАТ „Черкасихліб" було проведено ряд ревізій. Гак: проведена
ревізія на експедиції заводі №3 старший комірник Холявчук Т Г. де було виявлено
Надлишок Хліб білий под. 0,8унак нарізний
Зшт хліб білозірський 0.8 упакований
Зшт хліб білозірський 0,8515шт хліб Європейський 0.7 в упаковці 4шт хліб особливий
0.4 нарізний в упаковці шт хліб особливий 0,8 в упаковці 1шт хліб особливий 0,85 овал
9шт хліб слобідський 0,85 22шт
Недостача
Батон Нива 9шт хліб бенкетний 0,3 нарізний в упаковці 2шт хліб білий подовий 0,6
овал 17шт хліб білий под. 0.4 упаковці нарізний 1 шт хліб білозірський0,8нарізний в
упаковці 1шт хліб білозірський 0.4 нарізний в упаковці 4шт хліб білогірський 0,4 в
упаковці 1шт хліб гірчичний0,7 в упаковці 12шт

Також проведена ревізія в цеху№4 де було виявлено надлишок етикетка соломка
ванільна Фозі шт. 1000.
07грудня201 Ороку на заводі №1 начальник зміни Затиральна О С при проведені ревізії
було виявлено надлишки кураги 1,54кг
Також проведена ревізія в цеху№2 начальник зміни Захаренко І Я де було виявлено
надлишок етикетка на Пампушки Українські шт. 4450 га недостача етикетка Новинка
шт4450 .
При проведенні ревізії на дільниці реалізації №3 старший комірник Горбенко О М
було виявлено надлишки лотки хлібні шт18
При проведенні перевірки подорожніх листів терміном з1,12,2010 по 31,12,2010
виявлено перевищення норм списання палива
01,12,2010 Автомобіль ГАЗ 3302СА 4176 ВА №644947 Яценко Михайло Григорович 5,53
куб м газ пропан
13,12,2010 АвтомобільГАЗ 3302 СА 4458 АЕ №394007 Кравченко Артур Олегович
2,51куб.м газ-пропан
18.12,2010 автомобіль ГАЗ 3302СА 0241 АН №645906 Бестюк Микола Іванович
4,21куб.м газ метан
На протязі місяця надлишково заправлені
Автомобіль ГАЗ 3302СА 5130 АВ Козлов Сергій ВолодимировичЗ, 12,2010 55,75 куб.м
газ-пропан
Автомобіль ГАЗ 3302 СА 6380 АО Журенко Володимир Миколайович 5,12,20ЮрЗО куб.м
газ пропан
Автомобіль ГАЗ 3302 СА 5735 АЕ Овчінніков Володимир Петрович на протязі місяця
20 куб .м газ -пропан
На водія Бровкіна Ігоря Олександровича було накладено штраф в розмірі 50гривень за
втрату подорожнього листа
Всі лишко по ревізіям були оприбутковані а нестача утримана і внесена в касу
підприємства.
Пропонуємо ознайомитись з основними показниками річного балансу:
Об'єм реалізованої продукції241,853тис. грн.;
Податок на додану вартість -38,4 тис. грн.
Собівартість реалізованої продукціїї 73,658 тис. гри.
Валовий прибуток склав 27,551 тис. грн.
Кредиторська заборгованість , станом на 01.01,10р. склала89,2 тис. грн.
Підприємство нарахувало і сплатило до державного, місцевого бюджетів та за
бюджетні фонди 13609,1 тис. гри., в т.ч.
Місцевий бюджет3087.1 тис. гри.;
Державний бюджет2763,4 тис. грн.;
Позабюджетні фонди 7758,6 тис. гри.
Валюта балансу акціонерного товариства на 01.01.11р. становить 112,248 тис. грн.
ПРОПОНУЄМО:
1. Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії.
Охорона території ВАТ „Черкасихліб" та пропускний режим забезпечується
охороною ВАТ „Черкасихліб". На прохідній, в цехах та експедиціях товариства
встановлені відеокамери.

з
Журнали реєстрації ввозу та вивозу матеріальних цінностей на прохідних першого
і третього заводів ведуться за встановленою формою.
Контрольною перевіркою стану записів до журналів порушень не виявлено.
Грошові кошти товариства зберігаються на банківських рахунках у обслуговуючих
по договорах комерційних банках АВАЛЬ та ГІромінвестбанк, а також у касі
підприємства.
Проведено ревізійною комісією інвентаризації готівки в касі станом на кінець
робочогоЗ 1.12,20Юр 7849гривснь92копійки, лишків та нестач не виявлено.
Зауважень щодо ведення касової книги немає.
Залишки грошових коштів на рахунках обслуговуючих товариств комерційних
банків станом на 01.01.11р. на загальну суму697567 гривень67копійок відповідають
обліковим даним та випискам цих банків.
Аудиторська перевірка стану бухгалтерського обліку та достовірності фінансових
показників річного звіту за 2010 рік проведена аудиторською фірмою «ЛВВ -аудит»
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