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Сертифікат серії А-003672 
рішення аудиторської палати 
№ 75 від 26.02.99 р. 
Свідоцтво №2089 
рішення АПУ  від  26. 01. 2001р 

  

  АУДИТОРСЬКИЙ  ВИСНОВОК          
                             про  фінансову  звітність 

  ВАТ  ”Велика Бурімка” 
станом на 01.01.2011року 

   с.Велика Бурімка                                        17 лютого 2011 року 
Аудиторська перевірка достовірності  бухгалтерської  звітності і аналіз 
фінансового стану  ВАТ  ” Велика Бурімка ” проводились згідно договору №4 від  
07. 02 .2011р. з 07 лютого 2011р.  по 17 лютого  2011р. незалежним аудитором 
Самофал Л. Г. \ сертифікат аудитора серії А-003672  рішення аудиторської палати 
України  від 26.02.99р.  /  аудиторської фірми ‘’САЛГЕ-АУДИТ’’ , здійснюючи 
аудиторську діяльність на основі свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів 
аудиторської діяльності за  № 2089, виданою Аудиторською палатою України 
26.01.2001р. продовжено рішенням Аудиторської палати України №221/1 до 04 
листопада 2015 року.\,в обсязі вимог Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 19.12.2006р. за № 1528 зареєстроване в Міністерстві юстиції 
України 23.01.2007 р. за №53/13320 . 
     Користувачами даного  аудиторського заключення в першу чергу являється 
підприємство Замовник-правління  ВАТ ‘’Велика Бурімка ’’  
     Аудитором була перевірена слідуюча документація : виписки банка з 
додатками , касові звіти з додатками ,документи по руху матеріальних цінностей 
,авансові звіти , інші регістри аналітичного і синтетичного обліку , головна книга , 
бухгалтерська та статистична звітність за 2010 рік. Всі документи підлягають 
вибірковій перевірці.   
  Відповідальність керівництва: 
 Керівництво несе відповідальність за надану для аудиту фінансову звітність у 
відповідності з Національними стандартами бухгалтерського обліку та іншу 
надану документацію для підтвердження результатів фінансово-господарської 
діяльності товариства. 
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Відповідальність керівництва включає: встановлення та забезпечення 
внутрішнього контролю , шляхом підготовки та справедливого представлення 
вказаної фінансової звітності, яка не має суттєвих відхилень в результаті 
шахрайства та помилок; формування та застосування відповідної облікової 
політики; формування обліку записів. 
Відповідальність аудитора: 
Наша відповідальність складається в тому, щоб висловити думку стосовно цієї 
фінансової звітності на підставі проведеного аудиту.  В обов’язки аудитора 
входить складання заключення на основі інформації , одержаної в ході 
аудиторської перевірки цієї звітності згідно Міжнародних стандартів аудиту. Ці 
стандарти зобов`зують нас планувати та проводити аудиторську перевірку таким 
чином, щоб забезпечити достатню впевненість стосовно того, що фінансова 
звітність не містить суттєвих викривлень. 
      Перевіркою охоплено діяльність підприємства за період з 1 січня 2010 р. по 31 
грудня 2010р. з метою підтвердження достовірності , повноти і відповідності 
чинному законодавству та нормативним документам даних бухгалтерського 
обліку , балансу (форма 1), звіту про фінансові результати та їх використання 
(форма 2),звіт про рух грошових коштів(форма3), звіти про власний капітал 
(форма 4),примітки до річної фінансової звітності (форма5), додаток до річної 
фінансової звітності (форма №6). 
     Перевірка здійснена згідно норм аудиту, направлених на те, щоб аудиторська 
перевірка була спланована і проведена з метою збору потрібних доказів того , що 
фінансові звіти клієнта не містять значних помилок, і на цій основі було 
сформульоване заключення про дійсний фінансовий стан підприємства. 
    Був прийнятий метод тестування інформації , підтверджуючий цифровий 
матеріал , положений в основу складання звітності. Під час перевірки розглянуті 
бухгалтерські принципи оцінки матеріальних статей балансу, які були використані 
керівництвом підприємства \оцінка основних фондів, матеріалів, малоцінних і 
швидкозношуваних предметів і інше \. 
  Аудиторська перевірка включає отримання , на підставі проведених тестів, 
доказів, підтверджуючих суми в фінансовій звітності та розкриваємих в ній 
відомостей.Аудит також включає дослідження принципів бухгалтерського обліку, 
викорестовуємих керівництвом, а також оцінку загального надання фінансової 
звітності. Аудиторська перевірка проводилась вибірковим методом. Оцінка 
суттєвості визначалась на підставі професійного судження аудитора враховуючи 
МСА320. 
    Аудитор керувався  Міжнародними стандартами аудиту , Законом «Про 
аудиторську діяльність» ,законодавчими актами України в сфері господарської 
діяльності і в оподаткуванні , встановленими порядком ведення бухгалтерського 
обліку і складання фінансової звітності. Перевірка здійснена згідно Вимоги №484 
та вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» , «Міжнародних 
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стандартів аудиту, надання впевненості та етики», зокрема Міжнародних 
стандартів аудиту №700 «Аудиторський висновок про фінансову звітність» та 
№800 «Аудиторський висновок при виконанні завдань з аудиту спеціального 
призначення» а також 701,720; Національних стандартів аудиту , затвердженого  
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку  від 19 грудня 
2006 року №1528 «Про затвердження Положення щодо підготовки аудиторських 
висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками 
фондового ринку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23січня 2007р. 
за №53\11320,направлених на те,щоб аудиторська перевірка була спланована і 
проведена з ціллю збору потрібних оглядів та оцінювань для проведення аналізу 
того, чи складені фінансові звіти клієнта відповідно до концептуальної основи 
фінансової звітності за національними положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку, для одержання достатнього рівня впевненості, що 
суттєвих помилок у звітності немає. 
 Ми вважаємо, що аудиторські докази, які ми отримали в результаті аудиторської 
перевірки, достатні та мають обґрунтовану підставу для висловлення нашої 
думки. 
Аудиторський висновок про фінансову звітність ВАТ «Велика Бурімка»    
 Аудитор підтверджує, що фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах достовірно 
та повно подає фінансову інформацію про ВАТ «Велика Бурімка» станом на 31 
грудня 2010 року згідно нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського 
обліку та звітності в Україні , зокрема Національними стандартами 
бухгалтерського обліку. 
В результаті проведеного аудиту встановлено , що надана інформація дає дійсне 
та повне уявлення про склад, оцінку та розмір активів, зобов`язань та власного 
капіталу ВАТ «Велика Бурімка» станом на 31 грудня 2010 року. Аудиторський 
висновок складений згідно вимог Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 19 грудня 2006року №1528.  
    Аудитор керувався Міжнародними стандартами аудиту , Законом «Про 
аудиторську діяльність» ,законодавчими актами України в сфері господарської 
діяльності і в оподаткуванні , встановленими порядком ведення бухгалтерського 
обліку і складання фінансової звітності. 

Основні  відомості про емітента. 
ВАТ  ‘’Велика Бурімка’’  \ інд. Код  00486818\ - зареєстроване 24.02.96р.  
Чорнобаївською районною держадміністрацією . Форма власності приватна (код 
10). Місцезнаходження –Черкаська обл.,Чорнобаївський район,с.Велика Бурімка. 
Основні види  діяльності : 
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- 01.11.0   Вирощування зернових, технічних та решти культур,не віднесених до 
інших класів рослинництва 
- 01.21.0.  Розведення великої рогатої худоби 
- 01.23.0.  Розведення свиней 
- 51.21.0  Оптова торгівля зерном та кормами для тварин 
Кількість акціонерів –414  акціонерів , в т. ч. Нудненко С. В.  має71,02% акцій. 
 Зміни  особливої інформації  по господарству не було. 
Відповідно до Міжнародного стандарту аудиту №800 “Аудиторський висновок 
спеціального призначення” ми надаємо висновки щодо окремих компонентів  
фінансової звітності товариства (активи, зобов`язання, власний капітал).                  

                                   Активи 
Активи товариства станом 31. 12. 10 року складають: 
-необоротні активи-13691,0 тис. грн. 
-оборотні активи-6154,0 тис. грн. 
Залишкова вартість основних засобів станом на 01.01.2011 року складає12968   
тис. гривень,   інші необоротні активи-відсутні.   
Індексація основних засобів в поточному році не проводилась. 
 Методи визначення зносу основних засобів були незмінними і відповідають 
чинному законодавству. 
Протягом року  надійшло основних засобів на суму 2504 тис.,вибуло на 67 тис. 
грн.  
Аналітичний та синтетичний облік основних засобів ведеться  у відповідності з  
чинним  законодавством, відповідає даним головної книги, звітності та П(С)БО 
№7 ‘’Основні засоби’’ 
Нематеріальні  ак тиви  на 01.01.2011р. –  відсутні. 
Незавершені капітальні вкладення на 01. 01.2011р.—139 тис. грн.  
В  товаристві  рахується   виробничих   запасів на кінець  року – 2610 тис. грн. 
Оцінка та облік товарно-матеріальних цінностей відповідають чинному 
законодавству, та П(С)БО ‘’Запаси’’ №9. Облік ведеться по видах продукції, 
матеріалів, палива, запасних частин. Всі товарно-матеріальні цінності закріплені 
за матеріально-відповідальними особами. 
Проведена інвентаризація  матеріальних цінностей . Готова продукція на 
01.01.2011р. – 45,0 тис. грн.. . Дані аналітичного обліку відповідають даним 
синтетичного обліку. 
Облік витрат ведеться  у відповідності з вимогами чинного законодавства та 
прийнятій обліковій політиці товариства по видам виробництва і в розрізі статей 
витрат згідно П(С)БО №16  
  Аналітичний облік витрат відповідає даним синтетичного обліку. 
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  Незавершене виробництво становить на кінець року – 2186 тис. грн.-
рослинництво. 
Витрати майбутніх періодів на кінець року відсутні.  
Облік касових операцій ведеться у відповідності з вимогами чинного 
законодавства. Ліміт каси на 2010 рік установлений і додержувався. Аналітичний 
облік операцій по розрахунковому рахунку, згідно виписок банка відповідає 
даним ж\о , головної книги. 
Дебіторська  заборгованість вивірена і відображена в балансі вірно. 
Розрахунки по зарплаті з працівниками, розрахунки з підзвітними особами 
проводяться вірно, облік якої відповідає  П(С)БО №10, та іншим нормативним 
актам. Потрібно провести звірку з дебіторами і кредиторами ,а також вимагать 
своєчасного звітування по підзвітних сумах.   
Зовнішньо - економічна діяльність відсутня.Поточні фінансові інвестиції –
відсутні. 
ВИСНОВОК.На нашу думку, облік активів правдиво і неупереджено відображає 
стан справ щодо рахунків на яких обліковуються активи товариства у 
відповідності з п. 10П(С)БО№2 «Баланс». 

 Зобов’язання 
Кредиторська заборгованість обліковується  і оцінюється товариством згідно 
П(С)БО №11 « Зобов’язання » яке визначає методологічні засади формування в 
бухгалтерському обліку інформації про зобов`язання та її розкриття у фінансовій 
звітності. Довгострокові зобов`язання товариства на 01.01.2010 року складають-
286 тис. грн.. це довгострокові кредити які підприємство взяло в ЧОД Райффайзен 
Банк Аваль згідно договора № 010\02-41\289-07  від 14.03 2007року під заставу 
придбаної техніки , процентна ставка складає 26% річних.  Станом на 
1.01.2011року  поточні зобов’язання товариства становлять 2546 тис.грн .  Облік 
зобов’язань відображається за сумою їх погашення.  
Проведена інвентарізація кредиторської заборгованості визнала її поточність та 
реальність. 
ВИСНОВОК. На нашу думку , облік зобов`язань правдиво і неупереджено 
відображає стан справ щодо рахунків на яких обліковуються зобов”язання 
товариства. Відображені в балансі зобов”язання обліковуються і оцінюються 
товариством згідно критеріїв П(С)БО№11”Зобов”язання”. 

Власний капітал. 
Згідно наказу ФДМУ по Черкаській області №584-АТ від27.09.96р. було 
створено  ВАТ “Велика Бурімка”. Пільговий продаж акцій  проводився згідно з 
Положенням про застосування способів приватизації майна державних 
підприємств розділ 5 (затверджено ФДМУ №56 від 04.02.93.),змінами та 



Аудиторська  фірма   « САЛГЕ–АУДИТ  » 

 6 

доповненнями до Положення №342 від 29.03.95р. і Планом приватизації 
державного майна племінного заводу “Велика Бурімка”,затвердженого наказом 
Регіонального відділення ФДМУ по Черкаській обл. №407-П від 20.12.95р.,була 
проведена безоплатна передача пакету акцій членам трудового колективу в 
кількості 4290960 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25.Відповідно 
до наказу №2857-ПА від 06.06.2005р. було завершено приватизацію на 
підприємстві.  
1. Розмір статутного капіталу Товариства в порівнянні з 2009 роком не змінювався 

і становить на 01.01.2011 р. –  2263,0 тис. грн..  
2. Неоплачений капітал- 0,0 тис. грн. 
3. Вилучений капітал- 0,0 тис. грн.. 
4.Склад і  структура статутного капіталу: 
   а) кількість і вид акцій 9050920 штук, прості іменні; 
   б) номінальна вартість – 0,25 гривні; 
   в) додатковий випуск акцій – не проводився, емісійний доход не створювався ; 
   г) аналітичний і синтетичний облік  ведеться на  40 рахунку ‘’Статутний 
капітал’’, відповідає записам в головній книзі і в фінансовій звітності 
  Інший додатковий капітал складає  станом на 01.01.2011р.-14530 тис. грн. 
Облік власного капіталу ведеться згідно П(С)БО №5 та з дотриманням вимог 
Закону України “Про господарські товариства” та Положення про порядок 
збільшення (зменшення) розміру статутного фонду акціонерного товариства, 
затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 16.10.2000р.№158. 
Застосовуємо методичні рекомендації щодо визначення вартості чистих активів 
акціонерних товариств , схвалені рішенням державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 17 листопада 2004 року №485, для розрахунку вартості 
чистих активів акціонерних товариств, що здійснюється для порівняння вартості 
чистих активів із розміром статутного капіталу з метою реалізації положень статті 
155 “Статутний капітал акціонерного товариства” Цивільного кодексу України, 
зокрема, п.:”Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового 
року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від 
статутного капіталу, товариство зобов`язане оголосити про зменшення свого 
статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому 
порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального 
розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає 
ліквідації”. 
Визначення вартості чистих активів ВАТ “Велика Бурімка” проводилось за 
формулою: 
Чисті активи= Необоротні активи+ Оборотні активи-  Зобов”язання. 
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Чисті активи акціонерного товариства на кінець звітного року становлять 17013 
тис. грн.,величина чистих активів більша на 14750 тис. грн. за величину 
статутного капіталу. 
Сума прибутку  збільшує власний капітал на суму 220 тис.грн. 
Облік нерозподілених прибутків або непокритих збитків,а також прибутку 
використаного в поточному році товариство здійснювало згідно Інструкції про 
застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
зобов”язань і господарських операцій підприємств і організацій за №291 від 
30.11.99р. на рахунку 44”Нерозподілені прибутки (непокриті збитки). 
Товарно матеріальні цінності та послуги реалізовуються по договорним цінам. 
Товарно-матеріальні цінності обліковуються по ціні придбання. 
Облік реалізації на підприємстві вівся на протязі року у відповідності до чинного 
законодавства. 
Собівартість  від реалізацї продукції визначається товариством згідно обраної 
облікової політики та П(С)БО № 16 «Витрати». Собівартість реалізованої родукції 
складається з виробничої собівартості тієї продукції, що була реалізована за 
звітний період, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та 
наднормативних витрат.   
Фінансовий результат за 2010 рік від господарської діяльності становить 220 тис. 
грн прибутку. 
Дохід від реалізації продукції ( товарів, робіт, послуг) визначається і 
відображається у бухгалтерському обліку згідно вимог П (С) БО № 15 «Доходи» . 
Балансові та оподатковані прибутки виведені правильно згідно з Законом України 
‘’Про оподаткування прибутку підприємств від 22.05.97р. № 283\97-ВР. 
На нашу думку,облік власного капіталу правдиво і неупереджено відображає стан 
справ щодо рахунків на яких обліковується власний капітал товариства , 
відображений в балансі капітал обліковується і оцінюється товариством у 
відповідності з критеріям визнання іх власним капіталом згідно з П(С)БО№2 
“Баланс”, П(С)БО17 “Податок на прибуток”. 

               Фінансовий  стан 
Для  характеристики  фінансового   стану   підприємства, використання 
власних  і  залучених коштів застосовані показники: балансу Ф.1.2010 р. 
фінансові  результати  та  їх  використання  Ф.2 за  2010 р. , та інші показники 
стандартної  фінансової звітності за 2010 рік і інші дані оперативного обліку 
емітента, які необхідні для реальної оцінки майнового і фінансового стану 
підприємства . 
Джерелами власних коштів підприємства на 01.01.2011 року є: 
1. Статутний капітал, розмір якого становить 2263 тис. грн. 
2. Інший додатковий капітал  розміром  14530 тис. грн. 
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Власний капітал товариства зменшився на 1160 тис. грн. 
За рік активи підприємства зменшились на 3763  тис. грн.,в порівнянні  
з початку року.  Оборотний капітал  підприємства  зменшився за рік  
на 2711 тис. грн. 
Показники платоспроможності і фінансової  стійкості  підприємства 
характеризується слідующими показниками: 
І  Аналіз показників ліквідності  
Коефіцієнт покриття – це найзагальніший  показник ліквідності. 
Він характеризує співвідношення між усіма поточними активами і  
короткостроковими зобов’язаннями, тобто достатність оборотних коштів  
для погашення боргів протягом року. 
              На початку 2010 р.      1,88 
              На кінець 2010 р.         2,42 
Це означає , що на кожну грошову одиницю короткострокових зобов’язань 
припадає відповідно 1,88 та 2,42 грошових одиниць оборотних коштів. Світовий 
досвід показує, що значення показника є  оптимальне  > 1. 
1. Коефіцієнт ліквідності є додатковим частковим показником до коефіцієнту 

покриття. 
Коефіцієнт швидкої  ліквідності  
На початок 2010р. – 0,63 
На кінець 2010р. –  0,22 
Імовірність погашення короткострокових зобов’язань тим більше , чим вище 
значення цього коефіцієнта. У світовій практиці прийнято вважати, що воно 
повинно бути 0,6 – 0,8. 
2.  Коефіцієнт абсолютної ліквідності, або грошової платоспроможності 
характеризує негайну готовність підприємства погасити свою заборгованість. 
На початок 2010р. – 0,003 
На кінець 2010р. – 0,006 
Оптимальне значення цього коефіцієнту   >0. 
4. Чистий оборотний капітал – його наявність та величина свідчать про 
спроможність підприємства сплачувати свої поточні зобов’язання та розширювати 
подальшу діяльність. 
На початок 2010р. – 4155 
На кінець 2010р. –   3608       Нормативне значення >0. 
Аналіз платоспроможності підприємства. 
1. Коефіцієнт платоспроможності ( автономії). 
На початок 2010р. – 0,77 
На кінець 2010р. – 0,86.                         При нормативі більш 0,5 
Заборгованість не повинна перевищувати суму власних джерел фінансування. 
2.Коефіцієнт фінансування. 
На початок 2010р. – 0,30 
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На кінець 2010р.   – 0,17                     При нормативі менш як 1,0. 
3.Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами. 
На початок 2010р.— 0,88 
На кінець 2010р. –    1,42                             Нормативне значення >0,1 
4.Коефіцієнт  маневреності власного капіталу.  
НА початок 2010р. –  0,23 
На кінець 2010р. –   0,21 
Даний коефіцієнт показує ,яка частка власного капіталу вкладена в оборотні 
засоби а, яка – капіталізована. Нормативне значення > 0. 
Аналіз перспектив розвитку товариства показав ,що господарство має непогані 
показники , але також потрібно покращувати фінансово-господарський стан за 
рахунок розвитку виробництва ,активізації інших видів діяльності, передбачених 
статутом, мобілізації своїх засобів в розрахунках з дебіторами. 
За наслідками проведеного аналізу фінансового стану аудиторська фірма прийшла 
до висновку, що в цілому фінансове становище  ВАТ‘’Велика Бурімка ’’ хороше. 

Стан бухгалтерського обліку та звітності. 
Ведення бухгалтерського обліку і звітності в основному відповідає вимогам 
Закону України від 16.07.99р. № 996-ХІУ  „ Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні, національним Положенням (стандартам) 
бухгалтерського обліку, порядку надання фінансової звітності затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 28,02. 2000р. № 419 та іншими 
нормативними документами з питань організації і бухгалтерського обліку. 
Представлена інформація дає дійсне і повне уявлення про реальний склад актів і 
пасивів підприємства. 
Фінансово-господарська діяльність здійснюється у відповідності з діючим 
законодавством. 
Аудиторська перевірка проводилась вибірковим методом, Розмір суттєвості з 
замовником не обговорювався , тому оцінка суттєвості визначалась на підставі 
прфесійного судження аудитора враховуючи МСА 320, Ми гадаємо, що 
проведена нами аудиторська перевірка надає обгрунтовану підставу для 
висловлення нашої думки. 
В зв’язку з цим, керуючись нормативом № 26 ‘’Аудиторський висновок’’ 
національних нормативів аудиту ,та відповідно до Міжнародних стандартів аудиту 
№800 та № 700, аудитор рахує  можливим підтвердити, що фінансова звітність 
складена на основі дійсних даних на основі бухгалтерського обліку і  показує 
реальний фінансовий стан на 01.01. 2011р. по результатам операцій за період з 
01.01.2010р. по 31.12. 2010 року .Фінансові звіти об`єктивно, в усіх суттєвих 
аспектах, відображають інформацію , та відповідають вимогам законодавства. 
 



Аудиторська  фірма   « САЛГЕ–АУДИТ  » 

 1
0 

 
 
Директор АФ ‘’САЛГЕ-АУДИТ’’     Л.Г. Самофал 
тел. 4-31-71, 0977522268. 


