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ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Висновок щодо повного пакету фiнансової звiтностi
Вiдкритого акцiонерного товариства "Український графiт" за 2010 рiк
Ми провели аудиторську перевiрку фiнансових звiтiв Вiдкритого акцiонерного товариства
"Український графiт" (код ЄДРПОУ 00196204; мiсцезнаходження органа управлiння: м.
Запорiжжя, Пiвнiчне шосе, 20), що включають:
Баланс станом на 31 грудня 2010 року,
Звiт про фiнансовi результати за 2010 рiк,
Звiт про рух грошових коштiв за 2010 рiк,
Звiт про власний капiтал за 2010 рiк,
Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2010 рiк,
опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне вiдображення
iнформацiї в фiнансових звiтах у вiдповiдностi до Закону України "Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в Українi", положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання
внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi
не мають суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування
вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо цих фiнансових звiтiв на основi результатiв
нашої аудиторської перевiрки.
Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi
стандарти вимагають вiд нас дотримування етичних вимог, а також планування й виконання
аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять
суттєвих викривлень.
Характер аудиторської перевiрки
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв
стосовно сум та розкриттiв у фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора.
До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок
шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього
контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з метою
розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки
щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також
оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених
управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв.
Ми розглянули вплив подiй та операцiй вiдомих нам i якi мали мiсце до дати аудиторського
висновку. Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення
нашої думки.

ВИСНОВОК
На нашу думку фiнансовi звiти, справедливо i достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, вiдображають
фiнансовий стан Вiдкритого акцiонерного товариства "Український графiт" станом на 31 грудня
2010 року, його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за 2010 рiк у вiдповiдностi до
Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та положень
(стандартiв) бухгалтерського облiку України.
IНШI ПИТАННЯ
Стан бухгалтерського облiку
На пiдставi проведених тестiв можна зазначити, що бухгалтерський облiк в цiлому ведеться
товариством у вiдповiдностi до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть
в Українi", Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, iнших нормативних документiв з
питань органiзацiї бухгалтерського облiку та розпоряджень по фiнансово-економiчнiй службi ВАТ
"Український графiт" вiд 24.01.2005 № 1, вiд 28.12.2005 № 12, вiд 12.01.2006 № 1, вiл 27.01.2006
№2, вiд 26.01.2007 № 1, вiд 21.01.2008 № 1, вiд 26.01.2009 № 1.
Розкриття iнформацiї про активи
Облiк нематерiальних активiв (визнання, класифiкацiя, оцiнка, амортизацiя тощо) вiдповiдає, в
усiх суттєвих аспектах, П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи" та облiковiй полiтицi товариства.
Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється за прямолiнiйним методом
протягом термiну корисного використання, який установлюється компанiєю при визнаннi об'єкта
активом. У звiтному перiодi введено в експлуатацiю нематерiальних активiв на суму 122 тис. грн.,
до складу яких увiйшла вартiсть прав на об'єкти промислової вартостi i авторських прав та
сумiжних з ними прав (програмне забезпечення).
Данi аналiтичного облiку нематерiальних активiв вiдповiдають даним синтетичного облiку та
даним первинних документiв на основi яких було зроблено записи у регiстрах бухгалтерського
облiку.
Облiк основних засобiв та незавершеного будiвництва (визнання, класифiкацiя, оцiнка,
амортизацiя тощо) вiдповiдає, в усiх суттєвих аспектах, П(С)БО 7 "Основнi засоби" та облiковiй
полiтицi компанiї.
У складi незавершеного будiвництва вiдображена вартiсть капiтального будiвництва,
виготовлених господарським способом або придбаних компанiєю необоротних матерiальних
активiв.
Нарахування амортизацiї для всiх груп основних засобiв здiйснюється за прямолiнiйним методом,
виходячи iз строку корисного використання об'єкту, що вiдповiдає вимогам П(С)БО 7 та облiковiй
полiтицi компанiї.
Первiсна вартiсть основних засобiв, оформлених у заставу, складає 146 789 тис. грн. Тимчасово не
використовуються у зв'язку з консервацiєю основнi фонди, залишкова вартiсть яких складає 2 797
тис. грн.
До складу малоцiнних необоротних матерiальних активiв компанiя вiдносить активи, строк
служби корисного використання яких бiльше одного року, а вартiсть не перевищує 1,0 тис. грн.
Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв виробничого призначення
нараховується у розмiрi 50 % вартостi в першому мiсяцi їх використання, решта 50 % вартостi
нараховується у мiсяцi вилучення з активiв. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних
активiв невиробничого призначення та бiблiотечних фондiв нараховується в розмiрi 100%
вартостi в першому мiсяцi використання об'єкта. Амортизацiя iнших необоротних матерiальних
активiв нараховується за прямолiнiйним методом.
Данi аналiтичного облiку основних засобiв вiдповiдають даним синтетичного облiку та даним
первинних документiв, на основi яких було зроблено записи у регiстрах бухгалтерського облiку.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї облiковуються за iсторичною собiвартiстю. Облiк iнших
фiнансових iнвестицiй вiдповiдає, в усiх суттєвих аспектах, П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї".

Довгострокова дебiторська заборгованiсть включає заборгованiсть працiвникiв пiдприємства за
виданими позиками. Строк погашення позик - 2012 рiк.
Облiк iнвестицiйної нерухомостi (визнання, класифiкацiя, оцiнка, амортизацiя тощо) вiдповiдає, в
усiх суттєвих аспектах, П(С)БО 32 "Iнвестицiйна нерухомiсть" та облiковiй полiтицi компанiї.
Iнвестицiйна нерухомiсть у балансi вiдображена за первiсною вартiстю, зменшеною на суму
нарахованої амортизацiї. До складу iнвестицiйної нерухомостi товариство вiдносить об'єкти
нерухомостi, 50% площi яких i бiльше використовується для здавання в оренду. Амортизацiя
об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу,
виходячи iз строку корисного використання об'єкту, що вiдповiдає вимогам П(С)БО 7 та облiковiй
полiтицi компанiї.
Облiк запасiв компанiї (визнання, класифiкацiя, оцiнка тощо) вiдповiдає, в усiх суттєвих аспектах,
П(С)БО 9 "Запаси" та облiковiй полiтицi компанiї. Оцiнка запасiв виробничого призначення,
товарiв при їх вибуттi здiйснювалась за iдентифiкованою вартiстю, паливно-мастильних
матерiалiв, основної та допомiжної сировини, напiвфабрикатiв, готової продукцiї - за методом
середньозваженої собiвартостi, незавершеного виробництва - за методом ФIФО, товарiв у
громадському харчуваннi - за методом цiни продажу, що вiдповiдає облiковiй полiтицi товариства
i протягом звiтного перiоду не змiнювалась.
Вартiсть запасiв, оформлених у заставу складає 54 180 тис. грн.
Данi аналiтичного облiку запасiв вiдповiдають даним синтетичного облiку та пiдтвердженi даними
первинних документiв, на основi яких було зроблено записи у регiстрах бухгалтерського облiку.
Облiк поточної дебiторської заборгованостi (визнання, класифiкацiя, оцiнка тощо) вiдповiдає, в
усiх суттєвих аспектах, П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть". Дебiторська заборгованiсть за
товари (роботи, послуги) вiдображена у балансi за чистою реалiзацiйною вартiстю. Резерв
сумнiвних боргiв нарахований вiдповiдно до облiкової полiтики компанiї за методом аналiзу
платоспроможностi окремих дебiторiв.
Сума грошових коштiв, вiдображених у балансi на початок 2010 року та на 31.12.2010,
пiдтверджена банкiвськими та касовими документами.
До складу витрат майбутнiх перiодiв станом на 31.12.2010 вiднесено витрати на випуск дослiдної
продукцiї та передплату перiодичних видань та страхування.

Розкриття iнформацiї про зобов'язання
Облiк зобов'язань (визнання, класифiкацiя, оцiнка тощо) ведеться вiдповiдно до П(С)БО 11
"Зобов'язання".
Вiдповiдно до облiкової полiтики товариством нараховуються забезпечення виплат для
вiдшкодування наступних (майбутнiх) операцiйних витрат на виплату вiдпусток працiвникам.
Облiк забезпечень ведеться, в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до П(С)БО 11 "Зобов'язання" та
П(С)БО 26 "Виплати працiвникам".
Вiдстроченi податковi зобов'язання розрахованi вiдповiдно до П(С)БО 17 "Податок на прибуток".
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання розрахованi за тимчасовими рiзницями з
використанням балансового методу.
Розкриття iнформацiї про власний капiтал
Власний капiтал складається iз статутного капiталу, додаткового вкладеного капiталу, iншого
додаткового капiталу, резервного капiталу, нерозподiленого прибутку.
Облiк власного капiталу у 2010 роцi ведеться, в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до Положень
(стандартiв) бухгалтерського облiку України.
Загальними зборами акцiонерiв товариства вiд 22 квiтня 2010 р., протокол № 17, прийнято
рiшення про спрямування прибутку в розмiрi 4 912 тис. грн. на поповнення резервного капiталу.
Резервний фонд товариства на 31.12.2010 р. склав 45 254 тис. грн.
Компанiєю проведено перерахунок статей фiнансової звiтностi на початок 2010 року пiсля
аудиторського висновку у розмiрi 381 тис. грн. Статтi фiнансової звiтностi минулих перiодiв були

перерахованi з метою подання порiвняльної iнформацiї. У зв'язку з недоцiльнiстю виправленi
фiнансовi звiти повторно не оприлюднювались.
Розкриття iнформацiї про сплату статутного фонду
Статутний капiтал товариства складає 233 958 975 грн. та подiлений на 69 838 500
iменних акцiй номiнальною вартiстю 3,35 грн. кожна.
Станом на 31.12.2010 року статутний фонд товариства сплачено в повному розмiрi.

простих

Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку
Чистий прибуток товариства, вiдображений у Звiтi про фiнансовi результати, складає за 2010 рiк
95 059 тис. грн. та визначений згiдно з вимогами положень (стандартiв) бухгалтерського облiку
Розкриття iнформацiї про чистi активи
Вартiсть чистих активiв товариства станом на 31 грудня 2010 року складає 585 198 тис. грн. та
перевищує розмiр статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам статтi 155 Цивiльного кодексу
України.
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