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 Ми провели аудиторську перевірку фінансових звітів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ФАКТОРИНГОВА  КОМПАНІЯ «КА - СЕРВІС» (надалі по тексту - Товариство), що 
включає: Баланс станом на 31.12.2011, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт 
про власний капітал, Примітки до річної фінансової звітності, складені за рік, що минув на зазначену дату 
(що становить повний комплект річної фінансової звітності), а також стислий виклад суттєвих аспектів 
облікової політики та інших пояснювальних приміток, які додаються. 

Перевірку проведено в період з 23.01.2012 по 27.01.2012 на підставі додаткової угоди б/н від 
23.01.2012 до договору №11/12  - КС  від 26.12.2011.  
 Для  проведення аудиторської перевірки були надані документи, пояснення та інша інформація 
про фінансово-господарську діяльність Товариства за період з 01.01.2011 по 31.12.2011. 

  

Основні відомості про емітента: 

Найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАКТОРИНГОВА  КОМПАНІЯ «КА - СЕРВІС» 

Код за ЄДРПОУ:   3 5 4 3 0 6 1 2 
Місцезнаходження:  03045, м. Київ, вулиця Новопирогівська, будинок 50 
Дата первинної реєстрації: 03 жовтня 2007 року 

Відповідальність управлінського персоналу 

 Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне 
представлення цієї фінансової звітності у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. №996-ХІV та національних Положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку (надалі по тексту – П(С)БО). 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 аудиторів 
 Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів  

аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів 
контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та сукупних послуг видання 2010 року, які 
затверджені в Україні в якості національних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання 
відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої 
впевненості, що фінансова звітність не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок. Аудит 
передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у 
фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих 
викривлень. Аудит включає також оцінку відповідності використання облікової політики, прийнятність 
облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.  

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення власної думки. 

Проміжні висновки  
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Ми висловлюємо думку щодо іншої додаткової інформації, надання якої обумовлено вимогами 
«Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) при розкритті інформації емітентами та професійними 
учасниками фондового ринку», затвердженого відповідним рішенням №1528 від 19.12.2006. 

 На нашу думку, інформація за видами активів розкрита відповідно до Положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку, зокрема: № 7 «Основні засоби», №10 «Дебіторська заборгованість», а також №12 
«Фінансові інвестиції». 

 Розкриття інформації за  видами  зобов'язань подано в фінансовій звітності достовірно, у 
відповідності до вимог П(С)Б0, зокрема №16 «Зобов’язання»; за винятком наступних обставин:  
- в Товаристві не створено резерв забезпечення на виплату відпусток працівникам, як того вимагають П(С)БО 
№26 «Виплати працівникам» та П(С)БО №16 «Зобов’язання». 

Прострочені зобов’язання Товариства за борговими цінними паперами - не обліковуються.  
Зобов’язання по іпотечним цінним паперам не обліковуються. 

 На нашу думку, інформація про власний капітал Товариства в усіх суттєвих аспектах, розкрита 
відповідно до діючих П(С)БО в Україні. Визнання та оцінка сум статей балансу Товариства «Статутний 
капітал», а також «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» відповідають П(С)БО №1 «Загальні 
вимоги до фінансової звітності», П(С)БО №2 «Баланс». 

Зареєстрована сума статутного капіталу Товариства відповідає даним Балансу,  документам 
бухгалтерського обліку, а також установчим документам Товариства.  

Розмір статутного капіталу становить 164 000 000, 00 грн. (Сто шістдесят чотири мільйони грн. 00 
коп.), який розподілено на 656 000 000  (Шістсот п’ятдесят шість мільйонів) простих іменних акцій  
номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п’ять копійок) кожна.  

 Заявлені обсяги статутного капіталу Товариства сплачено майном та грошовими коштами в 
розмірі 164 000 000, 00 грн. (Сто шістдесят чотири мільйони грн. 00 коп.):   

ЗАСНОВНИК/ 
ПЛАТНИК 

Назва документу Номер документу 
Дата 

документу 
Сума внеску згідно 

документу, грн. 
ТОВ "КОД ІНВЕСТ", 

  код  ЄДРПОУ 34927676 
Протокол та Акт 

прийму-передачі б/н 
1 12.07.2007                       46 000,00 

ТОВ "КОД ІНВЕСТ", 

  код  ЄДРПОУ 34927676 
платіжне доручення 1 12.04.2011 20 200 000,00 

ТОВ "КОД ІНВЕСТ", 

  код  ЄДРПОУ 34927676 
платіжне доручення 2 12.04.2011 20 100 000,00 

ТОВ "КОД ІНВЕСТ", 

  код  ЄДРПОУ 34927676 
платіжне доручення 3 13.04.2011 20 300 000,00 

ТОВ "КОД ІНВЕСТ", 

  код  ЄДРПОУ 34927676 
платіжне доручення 4 13.04.2011 20 250 000,00 

ТОВ "КОД ІНВЕСТ", 

  код  ЄДРПОУ 34927676 
платіжне доручення 5 14.04.2011 40 500 000,00 

ТОВ "КОД ІНВЕСТ", 

  код  ЄДРПОУ 34927676 
платіжне доручення 6 15.04.2011 33 000 000,00 

ТОВ "КОД ІНВЕСТ", 

  код  ЄДРПОУ 34927676 
платіжне доручення 7 15.04.2011 9 604 000,00 

З А Г А Л О М : 164 000 000,00 

На нашу думку, твердження управлінського персоналу про те, що заявлені Товариством обсяги 
Статутного капіталу сплачено в повному обсязі у встановлені законодавством терміни - наведено 
достовірно. 

 Вартість чистих активів Товариства на звітну дату відповідає вимогам законодавства, а саме 
частині 3 статті 155 Цивільного кодексу України. 

 

 Обсяг чистого прибутку Товариства за звітний період складає 3 тис. грн. Розкриття інформації 
щодо обсягу чистого прибутку (збитку) відображено у формі №2 «Звіт про фінансові результати» і, на 
нашу думку, відповідає Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, зокрема: № 15 «Доходи», № 16 
«Витрати». На нашу думку, твердження управлінського персоналу  про те, що протягом звітного періоду 
Товариство  не здійснювало операції з іпотечними облігаціями – наведено достовірно. 

 Відповідно до наданих Товариством даних, протягом звітного періоду відбулись дії, що визначені 
у частині І статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», а саме: зміна складу 
посадових осіб, а також  зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій. 
Відповідна інформація розміщена в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку. У звітному періоді факти лістингу/делістингу цінних паперів 
Товариства на фондовій біржі відсутні, але акції Товариства знаходяться у біржовому списку 
«Придніпровської фондової біржі» ПрАТ як позалістінгові цінні папери.  

На нашу думку, твердження управлінського складу про повне розкриття особливої інформації 
про емітента – наведено достовірно. 
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 На нашу думку, твердження управлінського персоналу  про те, що інші дії , які можуть вплинути 
на фінансово-господарський  стан  Товариства і призвести  до  значної  зміни  вартості  його цінних 
паперів (відповідно до вимог, визначених частиною І статті 41 Закону України «Про цінні папери та 
фондовий ринок») не відбувались – наведено достовірно. 

 Розкриття інформації стосовно дотримання вимог ліквідності професійних учасників фондового 
ринку не призведено, так як ці показники для емітентів - публічних акціонерних товариств не визначені 
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). 

 На нашу думку, твердження управлінського персоналу  про те, що протягом звітного періоду 
Товариство не здійснювало операції з іпотечними облігаціями – наведено достовірно.  

На нашу думку, твердження управлінського персоналу  про те, що станом на звітну дату Товариство 
не має в управлінні активів недержавних пенсійних фондів – наведено достовірно.  

 

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки: 
Товариством не створено резерв забезпечення на виплату відпусток працівникам, як того вимагають П(С)БО 
№26 «Виплати працівникам» та П(С)БО №16 «Зобов’язання». У зв’язку з цим ми не змогли підтвердити 
пов’язану з цим частину прибутку (збитку) Товариства, який міг би корегуватись на суму цього резерву. 

  Висловлення умовно –позитивної думки щодо повного комплекту фінансової звітності 
В результаті проведеної аудиторської перевірки, на нашу думку, фінансова звітність Товариства, 

за винятком впливу питання про яке йдеться у вищенаведеному параграфі, у всіх істотних аспектах 
справедливо і достовірно відображає фінансовий стан Товариства на 31.12.2011 р., фінансові результати, 
рух грошових коштів і власного капіталу за рік, який закінчився на зазначену дату, у відповідності до 
вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та національних 
Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку. Надана до перевірки фінансова звітність Товариства 
складена у відповідності до вибраної концептуальної основи - П(С)БО,  згідно з даними регістрів 
бухгалтерського обліку та виконана у повному обсязі.  

 
Звертаємо увагу на умови здійснення діяльності у звітному році, а саме на політичні та економічні 

зміни в Україні, які впливали та можуть впливати на діяльність Товариства. Річна фінансова звітність 
відображає поточну оцінку управлінським персоналом можливого впливу умов здійснення діяльності на 
операції та фінансовий стан Товариства та не містить посилання, які могли б мати місце, якби 
Товариство не змогло продовжувати свою діяльність у майбутньому. 

 

 Думка щодо іншої допоміжної інформації 
Ми висловлюємо думку щодо іншої допоміжної інформації, надання якої обумовлено «Вимогами до 
аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій 
місцевої позики)», затвердженими рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
№1360 від 29.09.2011. 
 

 При порівнянні вартості чистих активів з сумою статутного капіталу виявлено, що вартість 
чистих активів перевищує суму статутного капіталу, що відповідає вимогам законодавства, а саме частині 
3 статті 155 Цивільного кодексу України.  

Вартість чистих активів Товариства на кінець звітного періоду складає – 164003 тис. грн. 
Сума статутного капіталу Товариства на кінець звітного періоду складає – 164000 тис. грн. 

 На нашу думку, твердження управлінського складу про повне розкриття особливої інформації 
про емітента – наведено достовірно. Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що 
підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до 
НКЦПФР разом з фінансовою звітністю  нами не виявлено. 

 Щодо виконання значних правочинів відповідно до Закону «Про акціонерні товариства» 
виявлено наступне: у звітному періоді значні правочини (10 та більше % вартості активів (грошових 
коштів до 16400 тис. грн.) на початок діяльності Публічного акціонерного товариства) не виконувались. 
На нашу думку, твердження управлінського складу про те, що у 2011 році значні правочини не мали 
місце – наведено достовірно.  

 Щодо стану корпоративного управління Товариством виявлено таке:  
Загальні збори є вищим органом Товариства. Загальні збори можуть вирішувати будь-які 

питання діяльності Товариства. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав 
акціонерів, і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом «Про акціонерні товариства», 
контролює та регулює діяльність виконавчого органу.  
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Виконавчий орган Товариства (голова правління) здійснює управління поточною діяльністю 
товариства. До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з 
керівництвом фінансово - господарською діяльністю Товариства, крім питань, що належать до 
виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. 

Внутрішній контроль у Товаристві здійснюється ревізором. За підсумками перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року ревізор готує висновок, в якому 
міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за період, 
факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також 
встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Відділу внутрішнього аудиту, 
як підрозділу Товариства, на підприємстві не створено.  

 

 Визнаючи можливість існування суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства 
нами була проведена ідентифікація та оцінка ризиків відповідно, до МСА 240 «Відповідальність аудитора, 
що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності». Виконуючи оцінку цих ризиків, ми розглядали 
заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, 
з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам. Ці процедури були виконані. На нашу 
думку, твердження управлінського персоналу  про те, що фінансові звіти не містять викривлень внаслідок 
шахрайства – наведено достовірно. 
  

 З метою оцінити загальний фінансовий стан Товариства на звітну дату аудиторами розраховано 
відповідні показники, які викладено нижче у Довідці про фінансовий стан Товариства. 

 
 

Довідка  про  фінансовий стан на 31.12.2011. 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАКТОРИНГОВА  КОМПАНІЯ «КА - СЕРВІС» 

 

Аналіз  показників фінансового стану Товариства 
           Результати аналізу показників фінансового стану Товариства, проведеного на підставі даних 
фінансової звітності, представлені нижче в таблиці:  
 

№ 
Найменування    

показника 
Формула розрахунку 

показника 

Коди рядків 
фінансової 

звітності 

Значення  на 

Орієнтовне оптимальне 
(позитивне) значення кінець звітного 

періоду 

1 
Коефіцієнт 
абсолютної 
ліквідності:  

 К1 = (Грошові кошти + 
Грошові еквіваленти + 
Короткострокові фінансові 
вкладення) : Короткострокові 
зобов'язання   

форма №1      

рядки (220+230+240) : 
рядок 620 

6413,0800 0,25 - 0,50 

2 

Коефіцієнт 
загальної 

ліквідності 
(покриття):  

 К2 = (Грошові кошти + 
Грошові еквіваленти + Дебітори 
(непрострочені та реальні) + 
Запаси + Витрати) : 
Короткострокова 
заборгованість   

форма №1      

рядки (260+270) : 
рядок 620 

6559,2800 1,00 - 2,00 

3 

Коефіцієнт 
фінансової 
стійкості 

(автономії):  

 К3 = Власні кошти : 
Вартість майна (підсумок 
активу балансу)   

форма №1      

рядок 380 : рядок 280 0,9998 0,25 - 0,50 

4 

Коефіцієнт 
покриття 

зобов`язань 
власним 

капіталом:  

 К4 = (Короткострокова 
кредиторська заборгованість + 
Довгострокова кредиторська 
заборгованість) : Власний 
капітал   

форма №1     

рядки (480+620) : 
рядок 380 

0,0002 не >1,00 

      

5 
Коефіцієнт 

рентабельності 
активів:  

 К5 = Прибуток, або збиток  
(підсумок активу балансу на 
початок + на кінець звітного 
періоду):2 

Форма№2 р.220 
 (або   ряд.225) 

    

Форма№1(ряд. 280 
(гр.3) + ряд.280 

(гр.4)):2 
0,00004   

 



 5 

К1 - Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує, яка частка короткострокових (поточних) 
зобов’язань Товариства можлива бути  сплачена негайно, за рахунок його власних грошових коштів та їх 
еквівалентів (негайну готовність підприємства погасити свої борги). Коефіцієнт показує, наскільки 
найбільш термінові (поточні) зобов’язання покриті найбільш ліквідними активами. 

Значення показника на звітну дату відповідає умовам теоретично оптимального. 
К2 - Коефіцієнт загальної ліквідності  характеризує загальну оцінку ліквідності підприємства, або  

іншими словами - те, наскільки обсяг поточних кредиторських зобов’язань Товариства можливо 
погасити за рахунок мобілізованих оборотних активів. Цей показник дозволяє встановити у скільки разів 
оборотні активи разом з витратами майбутніх періодів перекривають поточні зобов’язань.  

Значення показника на звітну дату відповідає умовам теоретично оптимального. 
 К3 - Коефіцієнт фінансової стійкості (платоспроможності, або автономії) свідчить про питому 
вагу власних коштів Товариства (його власного капіталу, фондів, прибутку, тощо) у загальній сумі активів, 
авансованих в його бізнес. Цей показник характеризує незалежність Товариства від зовнішніх джерел 
фінансування. Значення коефіцієнту фінансової стійкості (автономії) Товариства на звітну дату відповідає 
умовам теоретично оптимального, що свідчить про високий рівень фінансової стійкості. 
 К4 - Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом - це показник, який загалом свідчить 
про фінансову залежність Товариства від заємних коштів. Цей коефіцієнт розраховується як 
співвідношення загальної суми залучених та власних коштів. Значення коефіцієнту покриття зобов'язань 
власним капіталом на звітну дату в межах теоретично оптимального, що свідчить про домінування 
власного капіталу над залученим. 

К5 - Коефіцієнт рентабельності активів - це показник який свідчить про ефективність 
використання активів підприємства. Його основна концепція: відношення прибутку (- збитку), 
одержаного в результаті вкладення активів в оборот, до середньорічної вартості саме цих активів. На 
звітну дату коефіцієнт має значення 0,00004 за рахунок отриманого незначного прибутку. 

 

Прогнозний висновок фінансового стану: 

 На нашу думку, зважаючи на значення та динаміку розрахованих вище коефіцієнтів можливо 
охарактеризувати загальний фінансовий стан Товариства, як стабільний. Значення показників 
знаходяться на досить високому рівні, що свідчить про фінансову стабільність і відсутність загрози 
припинення діяльності даного Товариства.  
  

Підпис аудитора:                                                                                                         Сорока О.М. 
(Сертифікат аудитора України  від 28.04.2011. № 006805)  
 

              Дата аудиторського висновку :                                                                        «27» січня 2012 року. 
 

Адреса аудитора:                               49027, м. Дніпропетровськ, вулиця Дзержинського, буд. 33-В 
 
Підпис керівника аудиторської фірми:                                                                  Стецюренко С.А. 
(Сертифікат аудитора України  А  від 16.05.1996. № 002752)     

 


