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А У Д И Т О Р С Ь К И Й     В И С Н О В О К
(звіт незалежного аудитора)
щодо попередньої фінансової звітності 
Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОСТОКАПІТАЛГРУП» 
станом на 31 грудня 2014 року

Цей висновок адресується:
Керівництву ТОВ «ПРОСТОКАПІТАЛГРУП»
Учасникам ТОВ «ПРОСТОКАПІТАЛГРУП»
Національній комісії  з цінних     паперів та фондового ринку 

 
І. ЗВІТ ЩОДО ПОПЕРЕДНЬОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
				   	
Незалежною Приватною аудиторською фірмою «АУДИТСЕВІС»  проведено аудит попередньої  фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОСТОКАПІТАЛГРУП»  (далі - товариство) за 2014  рік, що додається, у складі Балансу (Звіту про фінансовий стан) Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний доход), Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, описи важливих аспектів облікової політики та інших пояснювальних приміток, включаючи інформацію, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ (надалі разом – «попередня фінансова звітність»). 

Основні відомості про товариство
Основні відомості про товариство наведені в наступній таблиці:

										Найменування товариства
Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ПРОСТОКАПІТАЛГРУП»

Код ЄДРПОУ
35277641                        
Організаційно-правова форма товариства
Товариство з обмеженою відповідальністю
Дата  первинної реєстрації
17.10.2007 р. 
Свідоцтво про державну реєстрацію (серія АГ № 259870) зареєстровано Виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради, номер запису до ЄДР 11191070015005991 

Місце проведення реєстраційної дії
Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради
Юридична адреса та місцезнаходження
76006, Івано-Франківська обл.., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ВОВЧИНЕЦЬКА, будинок 225А
Основні види діяльності, ліцензії
66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення)
66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
Ліцензія  АЕ № 263041 «Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами» (брокерська діяльність), строк дії –  з 16.04.2013 р. необмежений. Дата прийняття та номер рішення НКЦПФР про видачу ліцензій – 16.04.2013 р, № 230.
Ліцензія  АЕ № 263042 «Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами» (дилерська діяльність), строк дії – з 16.04.2013 р. необмежений. Дата прийняття та номер рішення НКЦПФР про видачу ліцензій – 16.04.2013 р, № 230.
Ліцензія  АЕ № 286664 «Професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність» ( Депозитарна діяльність депозитарної установи), строк дії ліцензії – з 15.10.2013 р. необмежений. Дата прийняття та номер рішення НКЦПФР про видачу ліцензій – 15.10.2013 р, № 2379.


Попередню фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням концептуальної основи спеціального призначення, що ґрунтується на застосуванні вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ1 «Перше застосування МСФЗ».
Ця попередня фінансова звітність складена з метою формування інформації, яка буде використана для формування  порівняльної  інформації при  складанні першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2015 р. з урахуванням можливих коригувань, які будуть зроблені у разі змін вимог стандартів та тлумачень, що будуть використані при складанні першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2015 р.

Відповідальність управлінського персоналу товариства за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання попередньої фінансової звітності згідно з вищезазначеною концептуальною основою спеціального призначення. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Аудиторська  перевірка  проводилась з відома директора Шкварок Василь Михайлович та в присутності головного бухгалтера Грицак М.П.				

Відповідальність аудитора та опис аудиторської перевірки
Нашою відповідальністю є висловлювання думки щодо  попередньої фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів  контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі МСА), зокрема МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 710 «Порівняльна інформація – відповідні показники і порівняльна фінансова звітність», МСА 720 “Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором  фінансову звітність», МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності», МСА 570 «Безперервність», МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 800 «Особливі міркування – аудити фінансової звітності, складеної відповідно до концептуальних основ спеціального призначення». Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й  виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо  сум і розкриттів у попередній фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень  попередньої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку  цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання суб’єктом господарювання  попередньої фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлювання думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом,  та оцінку загального подання  попередньої фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки відповідно до МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора». 

Підстава для висловлювання умовно-позитивної думки.
Ми звертаємо увагу на те, що в звітності ТОВ «ПРОСТОКАПІТАЛГРУП» відображений тільки поточний податок на прибуток. Ми не мали необхідної інформації для проведення розрахунків і не можемо визначити, які корегування можуть бути необхідні для належного представлення у фінансовій звітності відстрочених податкових активів, зобов’язань та витрат з податку на прибуток. 
Товариство  не проводило переоцінку об'єктів основних засобів  станом на 31.12.2013 року, а  також тест на знецінення на 31.12.2014 року. Ми не мали необхідної інформації,  на підставі якої можна визначити індикатори, які б свідчили про наявність або відсутність  ознак знецінення основних засобів.
Примітки до фінансової звітності ТОВ «ПРОСТОКАПІТАЛГРУП» за 2014 рік  не включають всі розкриття згідно вимог МСФЗ, а саме: основні облікові оцінки та судження, застосування нових та переглянутих стандартів і інтерпретацій  Комітету з інтерпретацій  МСФЗ; політику управління ризиками; відомості про персонал та оплату праці; цілі, політика та процеси в області управління капіталом, розкриття операцій з пов’язаними сторонами, події після дати балансу.
Крім того, проміжна фінансова звітність товариства в 2014 році  не відповідає вимогам МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність» до повного комплекту фінансових звітів. 

Висловлювання умовно-позитивної думки.
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», попередня фінансова звітність ТОВ «ПРОСТОКАПІТАЛГРУП», станом на 31.12.2014 року, та за рік, що закінчився на зазначену дату, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень, що, як очікується, будуть чинними, та облікових політик, що, як очікується будуть прийняті на дату, коли управлінський персонал підготує повний пакет фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 31.12.2015 року. 

Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання
Звертаємо увагу на ймовірність внесення коригувань у вхідні залишки балансу на 01.01.2014 року та попередню фінансову звітність за 2014 рік під час складання   першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ на 31.12.2015 року. Також звертаємо увагу на те, що тільки повний пакет фінансової звітності за МСФЗ, який включає три Баланси (Звіти про фінансовий стан), по два Звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід),  Звіти про рух грошових коштів, Звіти про власний капітал і відповідні примітки (в тому числі порівняльну інформацію до всіх приміток, що вимагається МСФЗ), може забезпечити достовірне відображення фінансового стану ТОВ «ПРОСТОКАПІТАЛГРУП».  У рамках нашого аудиту фінансової звітності за 2014 рік, ми також перевірили коригування, які застосовувались для  трансформації звіту про фінансовий стан на 01.01.2014 року при переході  на МСФЗ. На нашу думку, ці коригування були прийнятими та були належно застосовані. Наша думка не модифікована щодо цих питань.
Попередню фінансову звітність ТОВ «ПРОСТОКАПІТАЛГРУП» було складено в процесі зміни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фінансова звітність ТОВ «ПРОСТОКАПІТАЛГРУП» може бути не прийнятою для інших цілей. 

ІІ. Звіт щодо результатів виконання додаткових вимог, визначених “Вимогами до аудиторського висновку, що подається  до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності  на ринку цінних паперів”, затвердженими рішенням Національної  комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.02.2013 р. № 160 

Висновки до певних елементів, рахунків та статей фінансового звіту:
а) відповідність розміру власного капіталу вимогам, установленим нормативно-правовими актами НКЦПФР
На нашу думку, розмір власного капіталу  ТОВ «ПРОСТОКАПІТАЛГРУП» за даними фінансової звітності станом на 31.12.2014 року  відповідає вимогам п.3, Розд. ІІ  «Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами», затверджених рішенням НКЦПФР від 14.05.2013 № 819, та  вимогам  п.28, Гл.2, Розд. ІІ «Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому  ринку (ринку цінних паперів) -   депозитарної діяльності», затверджених рішенням НКЦПФР від 14.05.2013 року № 814. 
б) відповідність розміру статутного капіталу установчим документам
На нашу думку, розмір сплаченого  статутного капіталу  ТОВ «ПРОСТОКАПІТАЛГРУП» відповідає установчим документам та  вимогам до розміру статутного капіталу  п. 4, 5,  Гл.1, Розд. ІІІ «Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії», затвердженого рішенням Національної  комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 817.
в) формування та сплата статутного капіталу
Станом на 31.12.2014 року статутний капітал ТОВ «ПРОСТОКАПІТАЛГРУП» сплачено повністю грошовими коштами на рахунок у банку в сумі  7 710 000,00 (сім  мільйонів сімсот десять тисяч) гривень, 00 копійок, в т.ч.:
№
Засновник
Дата
Документ
Сума, грн.
1
ТОВ «БВО Сервіс Груп »
11.10.07р.
Платіжне доручення №336
17250,00
2
ТОВ «БВО Сервіс Груп »
05.12.07р.
Платіжне доручення №529
17250,00
3
ТОВ «БВО Сервіс Груп »
12.12.07р.
Платіжне доручення №563
43000,00
4
ТОВ «БВО Сервіс Груп »
17.12.07р.
Платіжне доручення №585
25000,00
5
ТОВ «БВО Сервіс Груп »
19.12.07р.
Платіжне доручення №599
50000,00
6
ТОВ «БВО Сервіс Груп »
21.12.07р.
Платіжне доручення №619
72500,00
7
ТОВ «БВО Сервіс Груп »
24.12.07р.
Платіжне доручення №618
1000,00
8
ТОВ «БВО Сервіс Груп »
14.01.08р.
Платіжне доручення №45
14000,00
9
Зарічна Ольга Михайлівна
12.10.07р.
Банківська квитанція №034/215
3450,00
10
Зарічна Ольга Михайлівна
20.12.07р.
Банківська квитанція №034/611-40
19050,00
11
Зарічна Ольга Михайлівна
15.01.08р.
Банківська квитанція №034/611-99
22500,00
12
Брегін Ольга Євгенівна
12.10.07р.
Банківська квитанція №034/215
1150,00
13
Брегін Ольга Євгенівна
10.12.07р.
Банківська квитанція №034/381-20
1150,00
14
Брегін Ольга Євгенівна
20.12.07р.
Банківська квитанція №034/611-38
5200,00
15
Брегін Ольга Євгенівна
15.01.08р.
Банківська квитанція №034/611-Ю
7500,00
16
ТОВ «БВО Сервіс Груп »
27.05.08р.
Платіжне доручення № 572
30000,00
17
ТОВ «БВО Сервіс Груп »
03.06.08р.
Платіжне доручення № 592
42000,00
18
ТОВ «БВО Сервіс Груп »
04.06.08р.
Платіжне доручення № 597
38000,00
19
ТОВ «БВО Сервіс Груп »
11.06.08р.
Платіжне доручення № 630
32000,00
20
ТОВ «БВО Сервіс Груп »
11.06.08р.
Платіжне доручення № 629
32000,00
21
ТОВ «БВО Сервіс Груп »
20.06.08р.
Платіжне доручення № 665
7000,00
22
ТОВ «БВО Сервіс Груп »
24.06.08р.
Платіжне доручення № 681
7500,00
23
ТОВ «БВО Сервіс Груп »
24.06.08р.
Платіжне доручення № 675
11900,00
24
ТОВ «БВО Сервіс Груп »
25.06.08р.
Платіжне доручення № 688
2000,00
25
ТОВ «БВО Сервіс Груп »
26.06.08р.
Платіжне доручення № 690
13500,00
26
ТОВ «БВО Сервіс Груп »
26.06.08р.
Платіжне доручення № 692
15000,00
27
ТОВ «БВО Сервіс Груп »
27.06.08р.
Платіжне доручення № 698
1000,00
28
ТОВ «БВО Сервіс Груп »
27.06.08р.
Платіжне доручення № 697
1000,00
29
ТОВ «БВО Сервіс Груп »
27.06.08р.
Платіжне доручення № 700
8300,00
30
ТОВ «БВО Сервіс Груп »
27.06.08р.
Платіжне доручення № 695
13800,00
31
Зарічна Ольга Михайлівна
03.06.08р.
Банківська квитанція № 034/611
20000,00
32
Зарічна Ольга Михайлівна
04.06.08р.
Банківська квитанція № 034/611
15000,00
33
Зарічна Ольга Михайлівна
20.06.08р.
Банківська квитанція № 034/698
5346,63
34
Зарічна Ольга Михайлівна
23.06.08р.
Банківська квитанція № 034/698
4653,37
35
ТОВ «БВО Сервіс Груп »
25.09.08р.
Платіжне доручення № 1010
14000,00
36
ТОВ «БВО Сервіс Груп »
25.09.08р.
Платіжне доручення № 1011
34000,00
37
ТОВ «БВО Сервіс Груп »
25.09.08р.
Платіжне доручення № 1012
100000,00
38
ТОВ «БВО Сервіс Груп »
25.09.08р.
Платіжне доручення № 1013
138000,00
39
ТОВ «БВО Сервіс Груп »
25.09.08р.
Платіжне доручення № 1014
14000,00
40
ТОВ «БВО Сервіс Груп »
26.09.08р.
Платіжне доручення № 1020
100000,00
41
ТОВ «БВО Сервіс Груп »
26.09.08р.
Платіжне доручення № 1021
200000,00
42
ТОВ «БВО Сервіс Груп »
02.10.08р.
Платіжне доручення № 1043
114000,00
43
ТОВ «БВО Сервіс Груп »
02.10.08р.
Платіжне доручення № 1044
114000,00
44
ТОВ «БВО Сервіс Груп »
02.10.08р.
Платіжне доручення № 1046
114000,00
45
ТОВ «БВО Сервіс Груп »
24.12.08р.
Платіжне доручення № 1238
1500,00
46
Зарічна Ольга Михайлівна
13.11.08р.
Банківська квитанція № 30
110000,00
47
Зарічна Ольга Михайлівна
29.12.08р.
Банківська квитанція № 31
56500,00
48
ТОВ «Систем Бізнес Солюшин»
27.04.11р.
Банківська виписка  
3000000,00
49
ТОВ «Систем Бізнес Солюшин»
15.06.11р.
Банківська виписка
1000000,00
50
ТОВ «Систем Бізнес Солюшин»
16.06.11р.
Банківська виписка
1000000,00
51
ТОВ «Систем Бізнес Солюшин»
17.06.11р.
Банківська виписка
1000000,00

Разом


7710000,00

Згідно Протоколу № 3 Загальних зборів учасників ТОВ «Простокапіталгруп» від 21.05.2008 р. учасник товариства Брегін О.Є. уступила свою частку у обсязі 5%, що складає 15000,00 грн на користь учасника ТОВ «БВО Сервіс Груп».
Згідно Протоколу №9 Загальних зборів учасників ТОВ «Простокапіталгруп» від 18.08.2009 р. учасник товариства ТОВ «БВО Сервіс Груп» уступив свою частку у обсязі 85%, що в сумі складає 1453500,00 грн на користь ТОВ «Систем Бізнес Солюшин», та учасник Зарічна О.М. уступила свою частку у обсязі 15%, що у сумі складає 256500,00 грн., на користь ТОВ «Систем Бізнес Солюшин».
Згідно Протоколу № 14 від 27.04.2011р. статутний капітал товариства збільшено до 7710000,00грн. за рахунок додаткового внеску єдиного учасника ТОВ «Систем Бізнес Солюшин».
г) наявність/відсутність податкового боргу, несплачених штрафних санкцій за порушення законодавства про фінансові послуги, в т.ч. на ринку цінних паперів
На нашу думку, ми отримали достатню впевненість в тому, що ТОВ «ПРОСТОКАПІТАЛГРУП» не має податкового боргу  та штрафних санкцій за порушення законодавства про фінансові послуги, в т.ч. на ринку цінних паперів.

Інформація  стосовно напрямів використання коштів, що внесені для формування статутного капіталу
Кошти, що внесені для формування статутного капіталу Товариства використані на ведення статутної діяльності.

Інформація про пов’язаних осіб 
Пов'язаними сторонами вважаються сторони, якщо одна сторона має можливість контролювати іншу сторону або здійснювати  суттєвий вплив  на прийняття фінансових та операційних рішень іншою стороною. Пов’язані сторони  Товариства включають учасників, ключовий управлінський персонал, підприємства, які мають спільних власників та перебувають під спільним контролем, підприємства, що перебувають під контролем ключового управлінського персоналу, а також компанії, стосовно яких Товариства  є істотний вплив.
У таблиці представлені пов’язані сторони Компанії:
ТОВ «Систем Бізнес Солюшин» - є єдиним  учасником ТОВ  «ПРОСТОКАПІТАЛГРУП»

ТОВ «Простокапіталгруп» - є учасником ТОВ  «Неокапітал» та володіє часткою 99.992% його статутного капіталу

Інформація про наявність та обсяг непередбачених активів та зобов’язань, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою
Станом  на 31.12.2014 р. відсутні непередбачені активи та зобов’язання, ймовірність визнання яких на балансі товариства є достатньо високою.

Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий  стан
По заяві управлінського персоналу після дати балансу були відсутні події, що можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства

Інформація щодо наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю за 2014 рік та іншою інформацією, що розкривається Товариством 

Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявних суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається разом із фінансовою звітністю. У відповідності до MCA 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором  фінансову звітність”. Відсутні суттєві невідповідності між фінансовою звітністю за 2014 рік, щодо якої аудитором висловлено думку, та іншою інформацією, що розкривається ТОВ «ПРОСТОКАПІТАЛГРУП» 

Інформація  щодо ідентифікації та оцінки аудиторською фірмою ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства  

При проведенні ідентифікації та оцінки аудиторських ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності») не виявлено обставин, що свідчать про можливість шахрайства.

ІІІ. ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ

Основні відомості про аудиторську фірму
Повне найменування аудиторської фірми відповідно до установчих документів, якою було здійснено аудиторську перевірку
Приватна аудиторська фірма  “АУДИТСЕРВІС”
Код за ЄДРПОУ
21323931
Номер і дата видачі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого АПУ
Свідоцтво № 0128, від 26 січня 2001р., чинне - до 04 листопада 2015 року                         
Номер, серія, дата видачі та термін дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів
Реєстраційний номер Свідоцтва: 26
Серія та номер Свідоцтва: П № 000026  
Строк  дії Свідоцтва – з 19.02.2013 року до 04.11.2015 року

Інформація про всіх аудиторів, що брали участь в аудиторській перевіці: 
Прізвище, ім’я, по батькові аудитора, який проводив аудиторську перевірку, та серія, номер, дата видачі сертифіката аудитора, виданого АПУ


Мярковський Анатолій Йосипович, сертифікат аудитора серії А № 001015 від 24 березня 1994 року, чинний - до 24 березня 2018 р.;
Сербін Іван Іванович, сертифікат аудитора серії А № 001022, від 24 березня 1994 р., чинний - до 24 березня 2018 р.
Швець Зеновій Ярославович, сертифікат аудитора серії  А № 002555 від 29 червня 1995 р., чинний – до   29 червня 2015  року          
 
Місцезнаходження
29000, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 26,  
Телефон (факс)
(0382) 658-167; 704-083
Електронна адреса
office@auditservise.com.ua

Відомості про умови договору на проведення аудиту 
Аудит фінансової звітності  Товариства з обмеженою відповідальністю „ПРОСТОКАПІТАЛГРУП” за 2014 рік проведено відповідно до договору № 18 від  23 квітня 2015 року від 23 квітня 2015 року, з 23 по 30 квітня 2015 року.  

Директор
ПАФ «АУДИТСЕРВІС»                                                                                  Мярковський А.Й.
Сертифікат аудитора серії А№ 001015 від 24.03.1994 р.



Дата видачі аудиторського висновку: 30 квітня  2015 року







