Висновок Ревізійної комісії
Про перевірку фінансово-господарської діяльності
ВАТ „Київенергоремонт” за 2010 рік
Ревізійною комісією була проведена перевірка фінансовогосподарської діяльності ВАТ «Київенергоремонт» за 2010 рік.
Під час перевірки було встановлено наступне:
ВАТ „Київенергоремонт” має свідоцтво про державну реєстрацію
№ 00131328, видане Виконавчим комітетом Подільської районної ради
народних депутатів 05.06.1995 р.
Код ЄДРПОУ-00131328
Юридична та фактична адреса - 04071 м .Київ, пров. Електриків буд.15.
Станом на 01.01.2011 року Товариство не здійснювало діяльності, яка
підпадає під ліцензування з боку державних органів.
У ході перевірки встановлено, що прийнята система бухгалтерського
обліку ВАТ „Київенергоремонт” та методологія ведення обліку відповідає
діючим нормативним актам, а саме: Закону України від 16.07.1999 № 996-ХІV
„Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Інструкції „Про
застосування плану рахунків бухгалтерського обліку”, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.1999р., національним
Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку.
Бухгалтерський облік організований з використанням обчислювальної
техніки, програмного забезпечення. Інформація, що міститься шляхом
подвійного запису на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку,
згруповується в облікових реєстрах, на підставі яких складаються необхідні
відомості про фінансово-господарську діяльність підприємства і саме
фінансова бухгалтерська звітність.
Фінансово-господарська
діяльність
ВАТ
„Київенергоремонт”
проводиться у відповідності з діючим в Україні законодавством для
акціонерних товариств з врахуванням галузевих особливостей.
У ході перевірки відхилень від положень нормативних актів, які мали б
вплив на достовірність показників не встановлено.
Статутний капітал ВАТ „Київенергоремонт” у розмірі 238,9 тис.грн.,
поділений на 477 824 простих іменних акцій в бездокументарній формі
номінальною вартістю 0,50 гривень кожна. Статутний капітал є сплаченим
повністю.
ВАТ „Київенергоремонт” має власні основні засоби залишковою
вартістю станом на 31.12.2010 року на суму 9 492,00 тис.грн.
Вартість придбаних довгострокових фінансових інвестицій станом на
31.12.2010 року складає 547,0 тис.грн.
Вартість виробничих запасів станом на 31.12.2010 р. складає 457,0
тис.грн., готової продукції 2,0 тис.грн.
Станом на 31.12.2010р. первісна вартість дебіторської заборгованості за
товари, роботи, послуги становить 2 645,0 тис.грн., чиста реалізаційна вартість
1 015,0 тис.грн. Нарахований резерв сумнівних боргів по окремих дебіторах в
сумі 1 630,0 тис.грн. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
16,0 тис.грн., за виданими авансами 40,0 тис.грн. інша поточна заборгованость

складає 518,0 тис.грн.
Кредиторська заборгованість по поточних зобов'язаннях становить
1 741,0 тис.грн. Переважна її частина (1497,0 тис.грн.) складається з
кредиторської заборгованості за роботи та послуги. Сума отриманих авансів
складає 23,0 тис.грн. Заборгованість перед бюджетом та фондами 83,0
тис.грн. по оплаті праці з відрахуваннями 39,0 тис.грн., інша поточна
заборгованість 98,0 тис.грн.
Фінансова звітність Товариства станом на 31.12.2010 року відповідає
встановленим вимогам чинного законодавства України, прийнятої облікової
політики та реально і точно відображає її фінансовий стан на дату складання
звітності.
Показники результатів фінансово-господарської діяльності Товариства
у 2010 році такі:

Доходи:
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3 млн. 435,0 тис.грн.
ПДВ
572,0 тис.грн.
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 2 млн. 863,0
тис.грн
Інші операційні доходи
500,0 тис.грн.
Інші фінансові доходи
0,0 тис.грн
Інші доходи
227,0 тис.грн.
Всього доходів:

Витрати:

Собівартість реалізованої продукції
Адміністративні витрати
Інші операційні витрати
Фінансові витрати
Інші витрати
Всього витрат:
Прибуток до оподаткування
Податок на прибуток
Чистий збиток підприємства

3 млн. 590,0 тис.грн.

1млн. 189,0 тис.грн.
1 млн. 975,0 тис.грн.
1 млн. 354,0 тис.грн.
0,0 тис.грн.
2,0 тис.грн.
4 млн. 520,0 тис.грн.
930,0 тис.грн.
25,0 тис.грн.
955,0 тис.грн.

