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Аудиторський висновок про фінансову звітність Товариства з обмеженою відповідальністю ”Простокапіталгруп” за 2013 рік
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УКРАЇНА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ              АУДИТОРСЬКА ФIРМА
„АЛЬФА-АУДИТ ЛТД”
76018 м. Івано-Франківськ, вул. Рєпіна, 10
тел.(0342) 77-54-20, тел/факс (0342) 77-54-30

Р/р 26009159071300  в АКІБ „УкрСиббанк” м.. Харків МФО 351005
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 0814 Код ЗКПО 22193057
Індивідуальний  податковий   номер  221930509157       Свідоцтво платника ПДВ 12887563

№  31 від 31 березня  2014 року			

Аудиторський  висновок
(Звіт незалежного аудитора)


Щодо фінансової звітності за 2013 рік
Товариства з обмеженою відповідальністю
„Простокапіталгруп”


Засновникам та керівництву
ТОВ „Простокапіталгруп”   

Ми провели аудит повного комплекту фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Простокапіталгруп» (далі - Товариство), що додається до цього висновку.   Повний комплект фінансової звітності включає Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва в складі Балансу 
(форма N 1-м) і Звіту про фінансові результати (форма  N  2-м) станом на  31.12.2013 року. Концептуальною основою для складання перевіреної фінансової звітності є Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,  положення (стандарти) бухгалтерського обліку.  
Аудит проведено відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, та згідно вимог 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, затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1528 від 19.12.2006 р., зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 23 січня 2007 р. за N 53/13320.


Перевіркою встановлено наступне. Згідно вимог пункту 12 П(с)БО 12 "Фінансові інвестиції" довгострокові фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі, на дату балансу відображаються за вартістю, що визначається з урахуванням зміни загальної величини власного капіталу об'єкта інвестування, крім тих, що є результатом операцій між інвестором і об'єктом інвестування. У фінансовій звітності Товариства фінансові інвестиції у сумі 6000 тис. грн., що обліковуються за методом участі в капіталі,  відображені за собівартістю. Документального підтвердження загальної величини власного капіталу об'єкта інвестування для аудиту не надано.
На думку аудитора,  прикладені фінансові звіти ТзОВ „Простокапіталгруп” у всіх суттєвих аспектах, за винятком зазначеного вище, достовірно відображають фінансову інформацію про діяльність Товариства за період з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року згідно із законодавчими та нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

Розкриття інформації за видами активів

Додатково до викладеного вище у відповідності до вимог 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, затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1528 від 19.12.2006 року, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 січня 2007 року  за № 53/13320 аудитор вважає за необхідне зазначити наступне.
Вартість активів Товариства, що відображена у фінансових звітах станом на 31.12.2013 року, складає 7754,8 тис. грн.

Стосовно розкриття інформації про необоротні активи

	Вартість необоротних активів наведена у фінансовій звітності на кінець  2013 року складає 6000 тис. грн.. та включає в себе довгострокові фінансові інвестиції – 6000 тис. грн.
Розкриття інформації у фінансовій звітності за 2013 рік про необоротні активи  здійснено Товариством відповідно до встановленого порядку ведення обліку та складання фінансової звітності. 


Стосовно розкриття інформації про оборотні активи

Вартість оборотних активів Товариства, що наведена у фінансовій звітності станом на 31.12.2013 року становить 1754,8 тис. грн. і включає в себе :
	іншу поточну дебіторську заборгованість – 1754,7 тис. грн.;
	грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті – 0,1 тис. грн.

Перевіркою встановлено, що дані бухгалтерського обліку оборотних активів, а також фінансові звіти Товариства за 2013 рік в цілому об’єктивно та достовірно розкривають інформацію про дебіторську заборгованість та грошові кошти, тобто їх відображення в обліку і звітності здійснено  з дотриманням принципів бухгалтерського обліку та звітності, а також вимог чинного законодавства, зокрема,  П(с)БО - 10 “Дебіторська заборгованість”, інших положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Стосовно розкриття інформації про зобов'язання

У фінансових звітах станом на 31.12.2013 року, відображено довгострокові зобов’язання на суму 29,0 тис. грн.,  а також поточні  зобов’язання Товариства на загальну суму 19,3 тис. грн. в тому числі :
- поточні зобов’язання за розрахунками зі страхування – 1,3 тис. грн.
- поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці – 3,0 тис. грн.
- інші поточні зобов’язання – 15,0 тис. грн.
	В процесі перевірки даних бухгалтерського обліку зобов’язань Товариства встановлено, що їх відображення в обліку та звітності здійснено з дотриманням принципів бухгалтерського обліку та звітності, а також вимог П(с)БО – 11 „Зобов’язання”, інших положень (стандартів) бухгалтерського обліку та чинних нормативних документів.  

Розкриття інформації про власний капітал

На кінець 2013 року власний капітал Товариства склав 7706,5 тис. грн. в тому числі:
  - статутний капітал - 7710,0 тис. грн., 
  - додатковий капітал - 28,0 тис. грн.
  - непокритий збиток - 31,5 тис. грн.
На протязі 2013 року розмір статутного капіталу Товариства не змінювався.
В цілому розкриття інформації у фінансовій звітності про власний капітал, на думку аудитора, проведено з дотриманням вимог законодавства, положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативних актів.


Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства

У відповідності із П(с)БО-19 “Об’єднання підприємств”, чисті активи – це активи підприємства за вирахуванням його зобов’язань. 
Розмір чистих активів або власного капіталу Товариства, що відображений у фінансовій звітності станом на 31.12.2013 року, складає 7706,5 тис. грн.
Вартість чистих активів  Товариства не відповідає вимогам частини четвертої   статті   144   Цивільного  кодексу  України. 
Перевіркою встановлено, що фінансові звіти в цілому, об’єктивно та достовірно розкривають інформацію про вартість чистих активів Товариства за 2013 рік, тобто про розмір його статутного капіталу, додаткового капіталу та  непокритого збитку.

Сплата  товариством з обмеженою відповідальністю статутного капіталу

          Статутом Товариства розмір статутного капіталу визначено в сумі 7710 тис. грн. Перевіркою встановлено, що статутний капітал сплачений повністю в порядку і в сумах, що визначені статутом Товариства  станом на початок звітного року та на 31.12.2013 року відповідає вищезазначеному розміру. 

Дотримання вимог ліквідності 
професійних учасників фондового ринку

Перевіркою встановлено, що Товариством дотримано вимоги стосовно ліквідності професійних учасників фондового ринку, зокрема показники ліквідності торговця цінними паперами, що здійснює брокерську та дилерську діяльність відповідають нормам, встановлених Положенням про розрахунок показників ліквідності, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2381  від 27.12.2007р.,   зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 січня 2008 р. за N 61/14752.

  
 Забезпечення випуску
цінних паперів відповідно до законодавства України
	
	Перевіркою встановлено, що цінні папери із забезпеченням у Товаристві відсутні. 

Відповідність іпотечного покриття іпотечних облігацій

Іпотечними облігаціями є облігації, виконання зобов'язань емітента за якими забезпечене іпотечним покриттям у порядку, встановленому Законом України “Про іпотечні облігації”. Іпотечні облігації є іменними цінними паперами. Іпотечна облігація засвідчує внесення грошових коштів її власником і підтверджує зобов'язання  емітента  відшкодувати  йому номінальну вартість цієї облігації та грошового доходу в порядку, встановленому Законом „Про іпотечні облігації” та проспектом емісії, а в разі невиконання емітентом зобов'язань за іпотечною облігацією надає її власнику право задовольнити свою  вимогу за рахунок іпотечного покриття.
В процесі перевірки фінансової звітності Товариства за 2013 рік встановлено відсутність таких іпотечних облігацій.
 
Розкриття інформації стосовно чистого прибутку 
(непокритого збитку) 

	Аудитор вважає, що сума чистого збитку звітного року, зазначена у Звіті про фінансові результати, в розмірі 9,9 тис. грн. відповідає вимогам законодавства, положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативних актів.
При перевірці даних аналітичного та синтетичного обліку чистого збитку звітного періоду на предмет відповідності його відображення в обліку та звітності з дотриманням принципів бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства, суттєвих відхилень не виявлено.

Розкриття інформації щодо стану виконання зобов’язань 
за борговими та іпотечними цінними паперами

 В процесі перевірки фінансової звітності Товариства за 2013 рік встановлено відсутність зобов’язань за борговими та іпотечними цінними паперами. 

Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів

Як встановлено в процесі аудиторської перевірки Товариства, протягом 2013  року дії визначені частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", які можуть вплинути на фінансово-господарський стан та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів не відбувалися.

Основні відомості про аудиторську фірму
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю „Аудиторська фірма "Альфа-аудит ЛТД".
Свідоцтво № 0814 про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, чинність свідоцтва продовжено Аудиторською палатою України до 30.11.2015 року згідно рішення АПУ № 222/3 від 30.11.2010 року.
Поштова адреса: вул. Рєпіна 10, м. Івано-Франківськ, Україна, індекс 76018.
Електронна адреса : alfaauditt@gmail.com
Телефон: (0342) 77-54-20, факс (0342) 77-54-30.

Аудитор, який здійснював перевірку: 

- Швець Зеновій Ярославович
- сертифікат серії А № 002555, виданий 29 червня 1995 року, дійсний до 29.06.2014 року

Відомості про умови договору на проведення аудиту 

Дата та номер договору: № 01/86-14 від 24.12.2013 року.
Дата початку проведення аудиту: 24.12.2013 року.
Дата закінчення проведення аудиту: 31.03.2014 року.



31 березня 2014 року


             Аудитор		          	            З. Швець
                                                              



