
Звіт ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «КА - СЕРВІС» 

по результатах перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «КА - 

СЕРВІС» за 2011 рік.

м. Київ                                                                                 19.01.2012 р.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів товариства (Протокол 2  від 11.11.2011р. затверджено Ревізора 
товариства – Санжаровського А.М. строком на три роки до 11.11.2014р. 

Ревізійна комісія (Ревізор) ПАТ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «КА - СЕРВІС» у складі :

Ревізор   товариства – Санжаровський А.М. 

провели перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

В ході перевірки виявлено наступне.

Протягом періоду, що перевірявся, відповідальними за ведення бухгалтерського, 
фінансового та податкового обліку були :

Директор Вітковська Г.В..- 01.01.2011р. до 11.11.2011 р.
Голова Правління Романюк О.І..- з 11.11.2011р. по 31.12.2011 р.
Головний бухгалтер Козієнко Н.В. – з 11.11.2011р. по  31.12.2011 р.

В результаті проведеної перевірки, фінансова звітність Товариства, 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.

• 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.  

• 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.  Твердження  управлінського  складу  про  повне  розкриття 
особливої інформації про емітента – наведено достовірно. Наявності суттєвих невідповідностей між 
фінансовою звітністю, що підлягала перевірці, та іншою інформацією, що розкривається емітентом 
цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю  не виявлено.

• 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. Склад наглядової ради: голова та два члени наглядової ради. 

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.  

Для цілей проведення перевірки фінансової звітності загалом не встановлено суттєвих недоліків у 
системі внутрішнього контролю Товариства, які могли б негативно вплинути на його можливість 
обліковувати, обробляти, узагальнювати і відображати у звітності бухгалтерські та інші фінансові дані, 
відповідати законодавчим, нормативним вимогам у відповідності до очікувань керівництва.

Розкриття інформації про активи, зобов’язання, власний капітал та прибуток Товариства

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

• інформація про зобов’язання розкрита відповідно до П(С)БО, зокрема: № 11 «Зобов’язання». 
Прострочені зобов’язання Товариства за борговими цінними паперами - не обліковуються. 
Зобов’язання по іпотечним цінним паперам не обліковуються.

• 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

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

• 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, 
відповідає  Положенням  (стандартам)  бухгалтерського  обліку,  зокрема:  №  15  «Доходи»,  №  16 
«Витрати». Твердження управлінського персоналу  про те, що протягом звітного періоду Товариство 
не здійснювало операції з іпотечними облігаціями – наведено достовірно.



По результатам перевірки ревізійною комісією встановлено, що 

чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, послуг) без податку на додану вартість 
склав 179031 тис. грн., 

Усього доходів : 179031 тис. грн.

Витрати на собівартість реалізованої продукції склали - 178983 тис. грн.
операційні витрати - 45 тис. грн. ., в т.ч. :
- Витрати на оплату праці- 25 тис. грн.
- Відрахувння на соціальні заходи- 11 тис. грн.
- Інші операційні витрати- 9 тис. грн.

Усього витрат- 179028 тис. грн.

Чистий Прибуток за 2012 рік склав : 3  тис. грн.
Висновок ревізійної комісії

Ревізійна  комісія  вважає,  що  фінансові  звіти  Публічного  акціонерного  товариства 
«СИЛОВІ  ЕЛЕКТРОННІ  ПРИЛАДИ  УПРАВЛІННЯ» в  усіх  суттєвих  аспектах  справедливо  й 
достовірно  відображають  фінансовий  стан  Товариства  станом  на  31  грудня  2012р.  Баланс  ПАТ 
"СЕПУ" станом  на  31  грудня  2012  року  є  достовірним.  Результати  діяльності  і  прибуток,  які 
відображені  в  Звіті  про  фінансові  результати  за  2012 рік,  можуть  бути  прийняті  до  розгляду та 
затвердженню Зборами акціонерів ПАТ "СЕПУ" в таких цифрах :

Валюта балансу - 164028 тис. грн.
Доходи - 179031 тис. грн.
Витрати - 179028 тис. грн.

Чистий прибуток – 3 тис. грн.

Нерозподілений прибуток – 3 тис. грн.

Ревізор   товариства Санжаровський А.М. 


