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КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2014
Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю «АВТО ПРОСТО» за ЄДРПОУ

Територія

м.Київ

Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю

01

01

35509011

за КОАТУУ

8039100000

за КОПФГ

240

Вид економічної діяльності

Надання інших фінансових послуг (крім страхування
та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

Середня кількість працівників1

229

Адреса, телефон

01601 , м.Київ, вул. Воровського, б.24,кор.1, 3-й поверх, т.2300240

за КВЕД

64.99

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
(окрім розділу IV Звіту про фінансові результати
(Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові
показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

АКТИВ

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

Б А Л А Н С (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2013 р.
Форма №1 за ДКУД 1801001

1

2

3

4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1020

1 905
2 134
( 229 )
1 324
2 259
( 935 )
-

1 478
2 134
( 656 )
1 206
2 567
( 1 361 )
-

1030

-

-

1035
1040
1045
1090
1095

239
3 468

105
2 789

1100
1110
1115

8
-

5
-

1125

310

237

1130
1135
1155
1160
1165
1170
1190
1195

864
61
141 239
1 962
42
13 193
157 679

799
1 681
134 740
6 117
81
12 769
156 429
-

161 147

159 218
На кінець
звітного
періоду

-

1300

На початок
звітного
періоду

1200

ПАСИВ
1

2

3

4

1400
1405
1410
1415
1420
1425

100
31
10 547
(-)

100
31
8 223
(-)

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал

Вилучений капітал
Усього за роздiлом I
ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Цільове фінансування
Усього за роздiлом IІ
IIІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість
за одержаними авансами
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов’язання
Усього за роздiлом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу,
та групами вибуття
БАЛАНС

2
1430
1495

3
(-)
10 678

4
(-)
8 354

1500
1510
1515
1520
1525
1595

-

-

1600

-

-

1610
1615
1620
1621
1625
1630

2 113
1 425
35

2 088
742
44

1635

371

118

1660
1665
1690
1695

690
145 835
150 469

805
147 067
150 864

1700

-

-

1900

161 147

159 218

Визначається в порядку, встановленому центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

1

Код
рядка

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
первiсна вартiсть
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
первiсна вартiсть
знос
Інвестиційна нерухомість
Довгострокові біологічні активи
які обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Iншi необоротнi активи
Усього за роздiлом I
II. Оборотні активи
Запаси
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги:
Дебіторська заборгованість за розрахунками
за виданими авансами
з боджету
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за роздiлом II
III.Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття
БАЛАНС

Б А Л А Н С (Продовження)
1

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2014 01 01
Товариство з обмеженою
Підприємство відповідальністю «АВТО ПРОСТО» за ЄДРПОУ
35509011
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (звіт про сукупний дохід)
за 2013 р.
Форма №2 за ДКУД 1801003
I. Фінансові результати

Стаття

1
Чистий дохід від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)
Валовий:
прибуток
збиток
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати

Код
рядка

За
звітний
період

За
аналогічний
період
попереднього
року

2

3

4

2000

54 092

-

2050

( 435 )

-

2090 53 657
2095
(-)
2120
7 520
2130 ( 26 366 )

(-)
(-)
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ТОВ «Авто ПРОСТО»

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Продовження)
1
2
3
( 20
Витрати на збут
2150
487 )
Інші операційні витрати
2180 ( 2 796 )
Фінансові результати від операційної
діяльності:
прибуток
2190 11 528

4
(-)
(-)

-

збиток

2195

(-)

(-)

Дохід від участі в капіталі

2200

-

-

Інші фінансові доходи

2220

-

-

Інші доходи

2240

28

-

Фінансові витрати

2250

(-)

(-)

Втрати від участі в капіталі

2255

(-)

(-)

Інші витрати

2270

(-)

(-)

прибуток

2290

11 556

-

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Продовження)
1
2
3
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим
сукупним доходом
Інший сукупний дохід після
оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та
2460)

4
-

2450

-

-

2455

-

-

2460

-

-

2465

8 592

-

III. Елементи операційних витрат

Назва статті

Фінансовий результат до оподаткування:

1
Матеріальні затрати

Код
рядка

За
звітний
період

2
2500

3
1 377

За
аналогічний
період
попереднього
року
4
-

збиток

2295

(-)

(-)

Витрати на оплату праці

2505

20 850

Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності
після оподаткування
Чистий фінансовий результат:

2300

( 2 964 )

-

Відрахування на соціальні заходи

2510

5 718

-

2305

-

-

Амортизація

2515

951

-

Інші операційні витрати

2520

20 753

-

прибуток

2350

8 592

-

Разом

2550

49 649

-

збиток

2355

(-)

(-)

Код
рядка

За
звітний
період

За
аналогічний
період
попереднього
року

2

3

4

2400

-

-

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

II. Сукупний дохід

Найменування показника

1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

-

-

Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2410

-

-

2415

-

-

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2014 01 01
Товариство з обмеженою
Підприємство відповідальністю «АВТО ПРОСТО» за ЄДРПОУ
35509011
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (за прямим методом)
за 2013 р.
Форма №3 Код за ДКУД
1801004
Стаття
1

За аналогічзвітний ний період
Код Заперіод
попереднього року
2

3

4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:

Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих
акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію

Код
рядка

За
звітний
період

2
2600

3
-

За
аналогічний
період
попереднього
року
4
-

2605

-

-

2610

-

-

2615

-

-

2650

-

-

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (Продовження)
1
2
3

4

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

-

-

необоротних активів

3205

150

-

відсотків

3215

-

-

дивідендів

3220

-

-

Надходження від деривативів

3225

-

-

Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
Інші надходження

3230

-

-

3235

-

-

3250

-

-

Надходження від отриманих:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

67 326

-

Витрачання на придбання:

Повернення податків і зборів

3005

5

-

фінансових інвестицій

3255

(-)

(-)

у тому числі податку на додану вартість

3006

-

-

необоротних активів

3260

(463 )

(-)

Цільового фінансування

3010

-

-

Виплати за деривативами

3270

(-)

(-)

Надходження авансів від покупців і замовників 3015

157

-

Інші платежі

3290

(-)

(-)

Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
Інші надходження

3020

846

-

3025

91

-

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
( 313 )
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:

3095

136 072

-

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

(1 9 350 )

(-)

Праці

3105

( 17 703 )

(-)

-

Власного капіталу

3300

-

-

Отримання позик

3305

-

-

Інші надходження

3340

8

(-)

Витрачання на:

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 6 432 )

(-)

Викуп власних акцій

3345

(-)

Зобов’язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов’язань з податку
на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку
на додану вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших
податків і зборів
Витрачання на оплату повернення авансів

3115

( 16 663 )

(-)

Погашення позик

3350

-

-

3116

( 5 211 )

-

Сплату дивідендів

3355

( 10 916 )

(-)

3117

( 7 816 )

-

Інші платежі

3390

( 253 )

(-)

( 11 161 )

-

3118

( 3 636 )

-

3140

( 181 )

-

Інші витрачання

3190 ( 128 539 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195

15 629

(-)
-

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний
3400
період
Залишок коштів на початок року
3405

4 155

-

1 962

-

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

-

-

Залишок коштів на кінець року

3415

6 117

-
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ТОВ «Авто ПРОСТО»
КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2014 01
Товариство з обмеженою відповідальністю «АВТО ПРОСТО»

Підприємство

за ЄДРПОУ

01

37450981

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2013 рік
Форма № 4 Код за ДКУД

1801005

Стаття

Код

Зреєстрований
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на початок року
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
Інший сукупний дохід за звітний період
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого
капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)
Анулювання викуплених акцій (часток)
Вилучення частки в капіталі
Інші зміни в капіталі
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

2
4000

3
100

4
-

5
-

6
31

Нерозподілений прибуток
(непокритий
збиток)
7
10 547

4005
4010
4090
4095
4100
4110

100
-

-

-

31
-

10 547
8 592
-

-

-

10 678
8 592
( 10 916 )

Капітал у
доцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
-

9
-

10
10 678

4200

-

-

-

-

( 10 916 )

-

-

4205

-

-

-

-

-

-

-

-

4210

-

-

-

-

-

-

-

-

4240
4245

-

-

-

-

-

-

-

-

4260
4265
4270
4275
4290
4295
4300

100

-

-

31

( 2 324 )
8 223

-

-

( 2 324 )
8 354

ПРИМІТКИ
до фінансових звітів
ТОВ «АВТО ПРОСТО»
за 2013 рік
Примітка 1
Опис діяльності
Товариство з обмеженою відповідальністю «АВТО ПРОСТО» є фінансовою установою,
яка здійснює діяльність з адміністрування фінансових активів для придбання автомобілів у
групах через систему «АвтоТак».
Основною метою створення та діяльності Товариства є здійснення господарської діяльності, задоволення економічних, соціальних та інших особистих потреб Учасників і працівників Товариства та отримання в результаті такої діяльності прибутку.
Предметом діяльності Товариства є надання фінансових послуг з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах, а також інших послуг (операцій), пов’язаних
з наданням фінансових послуг, у випадках, прямо визначених законом.
Примітка 2
Концептуальні основи спеціального призначення, застосовані при складанні та представленні попередньої фінансової звітності.
Концептуальною основою складання та представлення наведеної в Додатках попередньої фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2013 р., були бухгалтерські політики,
що базуються на вимогах МСФЗ та спеціальних вимогах регуляторів діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів в групах, а також обмеження застосування
МСФЗ, зокрема в частині визначення форми та складу статей фінансових звітів згідно МСБО
1.
Така концептуальна основа не визначається як концептуальна основа фінансової звітності загального призначення, а є концептуальною основою спеціального призначення, яка
відповідає інформаційним потребам певного кола користувачів.
В застосованій Товариством концептуальній основі при підготовці фінансової звітності за
рік, що закінчився 31 грудня 2013 року, враховані МСБО, які є чинними для періодів, що закінчуються 31 грудня 2013 року. Такий підхід не враховує необхідності застосування управлінським персоналом відповідних допущень відносно стандартів, інтерпретацій і політик, які, як
очікується, будуть прийняті на дату підготовки управлінським персоналом першого повного
пакету фінансової звітності за МСФЗ за 2014 рік та будуть враховані у відповідних коригуваннях вхідних залишків при складанні повного пакету фінансової звітності за МСФЗ за 2014 рік.
Наведена в додатках фінансова звітність ТОВ «АВТО ПРОСТО» за 2013 рік складена у
відповідних формах, встановлених національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. При цьому, вимоги щодо обов’язкового використання при складанні фінансової
звітності за МСФЗ форм звітів, встановлених національними Положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку, є такими що не в повній мірі відповідають вимогам МСБО 1.
З огляду на наведене вище, використання попередньої фінансової звітності ТОВ «АВТО
ПРОСТО» є обмеженим і може бути не прийнятним для інших цілей, ніж подання до регуляторних органів.
Примітка 3
Основа складання фінансової звітності
ТОВ «АВТО ПРОСТО» вперше підготувало річну фінансову звітність за МСФЗ, в зв’язку
з чим вона є попередньою. Товариство приймає МСФЗ в якості основи для підготовки своєї
фінансової звітності. З цією метою Товариство підготувало також вступний баланс станом на
01.01.2013 р., з дати переходу на МСФЗ, у відповідності з МСФЗ.
Попередню фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням описаної у примітці «Концептуальні основи спеціального призначення, застосовані при
складанні та представленні попередньої фінансової звітності» концептуальної основи спеціального призначення, що ґрунтується на застосуванні вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1
«Перше застосування МСФЗ».
Облікова політика ТОВ «АВТО ПРОСТО» розкриває основи, стандарти, правила та процедури обліку, які Товариство використовує при ведені обліку згідно з П(С)БО та складанні
фінансової звітності відповідно з МСФЗ. Облікова політика встановлює принципи визна-

ння та оцінки об’єктів обліку, визначення та деталізації окремих статей фінансової звітності
Товариства. Основними якісними характеристиками фінансової звітності є зрозумілість,
доречність, істотність, надійність, правдиве відображення, переважання суті над формою,
нейтральність, обачність, повнота, порівнянність, автономність підприємства. Використання
основних якісних характеристик дозволяє забезпечити достовірне та об'єктивне складання
фінансової звітності щодо фінансового стану, результатів діяльності та змін у фінансовому
стані Товариства.
Фінансова звітність ТОВ «АВТО ПРОСТО» складається на основі припущення, що підприємство проводить, i проводитиме операції в доступному для огляду майбутньому. Товариство регулярно, але не рідше ніж раз на рік, перевіряє облікову політику на її відповідність
вимогам діючих стандартів бухгалтерського обліку, i в разі прийняття нових, або зміни діючих
стандартів переглядає i доповнює свою облікову політику належним чином.
Фінансову звітність складено з метою надання користувачам для прийняття відповідних
рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів компанії.
Концептуальна основа складання фінансової звітності
Концептуальною основою попередньої фінансової звітності за рік, що закінчився
31.12.2013 р., є бухгалтерські політики, що базуються на вимогах МСФЗ, включаючи розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ, допущення, прийняті управлінським персоналом щодо стандартів та інтерпретацій, які, як очікується, наберуть чинності, і політик, які, як
очікується, будуть прийняті на дату підготовки управлінським персоналом першого повного
пакету фінансової звітності за МСФЗ за станом на 31.12.2014 р., а також обмеження застосування МСФЗ, зокрема в частині визначення форми та складу статей фінансових звітів
згідно МСБО 1.
Використання оцінок і припущень
Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва оцінок і припущень, які впливають на відображення в звітності сум активів і зобов'язань і на розкриття інформації про потенційні активи і зобов'язання на дату складання бухгалтерського балансу. Фактичні результати
можуть відрізнятися від поточних оцінок. Ці оцінки періодично переглядаються, і у разі потреби коригувань, такі зміни відображуються у складі фінансових результатів за період, коли
про них стає відомо.
Припущення про функціонування Товариства в найближчому майбутньому
Фінансова звітність підготовлена виходячи з припущення про її функціонування в майбутньому, яке передбачає реалізацію активів і виконання зобов'язань в ході звичайної діяльності.
Таким чином, фінансова звітність не містить будь-яких коригувань відображених сум активів, які були б необхідні, якби Товариство була неспроможна продовжувати свою діяльність
в майбутньому.
Принципи складання фінансової звітності
Попередню фінансову звітність складено з метою надання користувачам для прийняття
відповідних рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан та
результати діяльності.
Надана попередня фінансова звітність відображає інформацію про формування показників статей звітності, фінансовий стан та результати діяльності ТОВ «АВТО ПРОСТО» та
містить:
- Баланс (Звіту про фінансовий стан) станом 31.12.2013 р., форма № 1;
- Звіт про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2013 рік, форма № 2;
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2013 рік, форма № 3;
- Звіт про власний капітал за 2013 рік, форма № 4,
- стислий викладу суттєвих принципів облікової політики та інших приміток.
Фінансову звітність складено у відповідності до вимог МСФЗ.
Фінансова звітність охоплює період з 01.01.2013 р. по 31.12.2013 р.
Фінансову звітність складено в національній валюті України.
Одиниця виміру показників звітності – тисяча гривень.
Примітка 4
Основні принципи облікової політики
Товариство веде бухгалтерський облік у відповідності до вимог чинного законодавства
України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», Міжнародних
стандартів фінансової звітності, Статуту Товариства та Облікової політики.
Облікова політика була затверджена наказом від 27.12.2012 р.
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ТОВ «Авто ПРОСТО»
Протягом 2013 року облікова політика не змінювалась та застосовувалась послідовно
для подібних операцій, інших подій.
Облікова політика є внутрішнім нормативним документом ТОВ «Авто Просто», яка визначає єдину сукупність принципів, правил організації бухгалтерського обліку та складання
окремої фінансової звітності при умові, що Товариство діє і буде діяти в найближчому майбутньому.
Облікова політика базується на чинному законодавстві України, нормативних документах Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг, Міжнародних стандартах фінансової звітності та рішеннях керівництва Товариства.
При підготовці звітності по МСФЗ застосовувалися наступні процедури по трансформації
звітності: деталізація залишків, рекласифікація залишків, переоцінка залишків.
Облікові програми
Відповідальність за повноту та адекватність відображення в спеціальній Обліковій системі рахунків учасників, розрахунку за отриманими внесками та виданими автомобілями та
правильність перенесення залишків в облікову програму «Парус» несе керівництво Компанії.
Застосовані аудитором процедури обмежені вибірковим тестуванням даних спеціальної Облікової системи.
Основні засоби
У якості основних засобів визнаються матеріальні активи, для яких дотримуються наступні основні умови:
1) актив призначений для використання протягом строку тривалістю понад 12 місяців;
2) собівартість активу можна достовірно оцінити;
3) актив купується не для подальшого перепродажу в найближчому майбутньому;
4) існує висока ймовірність, що актив здатний приносити економічні вигоди в майбутньому.
Об'єкти, що відповідають критеріям прийняття до обліку в якості основних засобів, але
первісною вартістю не більше 2 500 гривень за одиницю, відображаються у складі запасів.
Для цілей складання фінансової звітності Товариство використовує наступну класифікацію ОЗ за групами:
1) Машини та обладнання.
2) Транспортні засоби.
3) Інструменти, прилади, інвентар (меблі);
4) Інші основні засоби.
5) Незавершене будівництво:
придбані об'єкти основних засобів, які потребують додаткових витрат для приведення
до робочого стану;
реконструкція та модернізація основних засобів, яка збільшує їх вартість; інші витрати по
капітальних вкладеннях;
обладнання до установки;
Вартість об'єкта основних засобів, яка амортизується, повинна систематично списуватися (зменшуватися) протягом терміну корисної служби об'єкта основних засобів шляхом
нарахування амортизації. Товариство використовує прямолінійний (рівномірний) метод нарахування амортизації.
Товариство виходить з припущення, що ліквідаційна вартість всіх об'єктів основних засобів дорівнює нулю і при розрахунку вартості, яка амортизується, нею нехтують.
Амортизація активу починається, коли він стає доступним для використання, тобто коли
місце розташування і стан активу забезпечують його використання відповідно до намірів Товариства. Амортизація активу припиняється з припиненням його визнання.
Амортизація не припиняється, коли актив виводиться з активного використання
(ремонти, тощо) або призначається для вибуття, крім випадку, коли він вже повністю
замортизований. Однак, при застосуванні методу амортизації активу на основі його використання, амортизаційне нарахування може дорівнювати нулю, доки актив використовується.
Термін корисної служби активу визначається з урахуванням передбачуваної корисності
активу для Товариства.
При визначенні терміну корисної служби враховуються такі чинники:
1) передбачуване використання активу;
2) моральний знос, що виникає в результаті змін або удосконалення виробничого процесу, або в результаті змін вимог ринку до продукту або послуги активу;
3) юридичні або аналогічні обмеження на використання активу, такі як терміни оренди.
Для цілей складання фінансової звітності Товариство використовує такі строки корисної
служби для різних класів ОЗ:
Клас основних засобів
Машини та обладнання
Транспортні засоби
Інструменти, прилади, інвентар
Інші основні засоби

Терміни служби (років)
4
5
5
5

Нематеріальні активи
Товариство визнає нематеріальний актив, коли:
1) є ймовірність отримання майбутніх економічних вигод, пов'язаних з використанням
даного активу;
2) собівартість активу може бути надійно оцінена;
3) переходить велика частина ризиків і вигод від володіння активом, а також виникає
право контролю над ним.
При оприбуткуванні НМА оцінюються за собівартістю.
Відповідно до вимог облікової політики підприємства нематеріальні активи групуються за
наступними групами, зокрема:
1) Ліцензії та франшизи;
2) Програмне забезпечення;
3) Патенти;
4) Інтернет сайт www.autotak.com.ua;
5) Інші нематеріальні активи.
Запаси
Запасами визнаються:
1) активи у формі сировини і матеріалів, призначені для використання в процесі виробництва або надання послуг;
2) активи, призначені для продажу в ході звичайної господарської діяльності;
Товарно-матеріальні запаси Товариства включають сировину та матеріали, призначені
для використання в процесі виробництва та надання послуг, а також рекламні (акційні) товари, матеріали.
Активи, що відповідають критеріям прийняття до обліку в якості ОЗ, але первісною вартістю не більше 2 500 гривень за одиницю включаються до складу запасів, а після списання
їх на витрати обліковуються на позабалансових рахунках.
Грошові кошти
Грошові кошти, обмежені для використання в силу договірних або інших юридичних умов
(рахунок є заставним, або на рахунок накладено арешт податковими або іншими державними органами), враховуються в бухгалтерському обліку відокремлено. Суми грошових коштів
та їх еквівалентів, обмежені для використання протягом терміну менше 12 місяців після звітної дати, відображаються у складі короткострокових активів. У разі обмеження використання
грошових коштів та їх еквівалентів протягом 12 місяців після звітної дати або більше, дані
суми відображаються у складі довгострокових активів.
Для відображення реальної суми грошових коштів, які можливо використовувати для
поточної діяльності, передбачається створення резерву під знецінення грошових коштів. Резерв створюється за рахунками в банках, щодо яких розпочато процедуру банкрутства або є
обґрунтовані сумніви в можливості отримання грошових коштів, розміщених у відповідному
банку.

Дебіторська заборгованість
Для цілей складання звітності Товариство застосовує таке групування розрахунків з дебіторами:
1) розрахунки з торговими дебіторами, що включає:
заборгованість за вступними внесками;
заборгованість по комісійній винагороді від виробника;
іншу заборгованість
2) розрахунки з учасниками груп за автомобілі, що включає:
заборгованість учасників, що отримали автомобілі;
заборгованість працівників за автомобілі;
іншу заборгованість (за тимчасовими різницями по стоку, за компенсацією ПДФО з реклами, страхування, тощо)
3) розрахунки з постачальниками за автомобілі;
4) розрахунки з іншими дебіторами, що включає:
заборгованість за розрахунками з бюджетом;
за орендними платежами;
заборгованість працівників за отриманими позиками;
інша заборгованість (підзвітні особи; постачальники послуг, товарів, матеріалів, рекламним акціям, тощо)
Дебіторська заборгованість визнається та відображається у бухгалтерському обліку за
сумами виставлених рахунків до оплати, за вирахуванням резерву по сумнівних боргам.
Довгостроковою визнається заборгованість, що підлягає погашенню протягом більше ніж 12
місяців після звітної дати; для заборгованості учасників за отриманими автомобілями - протягом терміну, що перевищує операційний цикл (термін, на який створено групу учасників у
відповідності до умов укладених договорів). Інформація за сумами заборгованостей учасників, термін погашення яких складає операційний цикл, що перевищує 12 місяців після звітної
дати, підлягає окремому розкриттю в Примітках до фінансових звітів.
Для іншої, окрім пов’язаної безпосередньо із розрахунками з учасниками групи, поточною визнається заборгованість, що підлягає погашенню протягом не більше ніж 12 місяців
після звітної дати.
Довгострокова заборгованість підлягає дисконтуванню, результат дисконтування відображається у звіті про прибутки та збитки.
За заборгованістю учасників за отриманими автомобілями, що в фінансових звітах визнається поточною заборгованістю, здійснюється щомісячний перерахунок за актуальними
(теперішніми) цінами отриманих авто, результат перерахунку відображається у звіті про прибутки та збитки.
За іншою поточною заборгованістю дисконтування та/або перерахунок не проводиться.
Статутний капітал
Статутний капітал Товариства формується за операціями оплати учасниками часток за
їх номінальною вартістю відповідно до вимог Цивільного кодексу, Закону України «Про господарські товариства» та виражається в національній валюті.
Кредиторська заборгованість
Для цілей складання звітності Товариство застосовує таке групування розрахунків з кредиторами:
1) розрахунки з кредиторами за отриманими товарами, роботами, послугами;
2) поточні зобов’язання за розрахунками з одержаних авансів;
3) заборгованість перед учасниками системи «АВТО ТАК» (за отриманими чистими внесками);
4) розрахунки з іншими кредиторами.
Заборгованість перед учасниками системи «АВТО ТАК» (за отриманими чистими внесками) щомісячно перераховується за актуальними цінами автомобілів, результат такого перерахунку визнається в складі доходів або витрат Звіту про фінансові результати (сукупний
дохід).
Прострочена кредиторська заборгованість підлягає списанню по закінченню терміну,
встановленого чинним законодавством і підлягає віднесенню до складу інших доходів у звіті
про фінансові результати (сукупний дохід).
Облік податку на прибуток
Для обліку податку на прибуток у фінансовій звітності Товариство відображає не тільки
поточний податок на прибуток (так звані податкові наслідки звітного періоду), але і відстрочені
податки на прибуток (майбутні податкові наслідки), існуючі на звітну дату. При цьому сума
витрат з податку за звітний період, відображена в звіті про прибутки і збитки, повинна бути
відображена в сумі поточного податку на прибуток плюс (мінус) витрата (економія) суми відстроченого податку на прибуток.
Доходи
Згідно з методом нарахування доходи визнаються в тому періоді, в якому вони виникли,
коли є ймовірність того, що Товариство отримає майбутні вигоди, які можуть бути достовірно
оцінити.
Дохід включає тільки валові надходження економічних вигід, які отримані чи підлягають отриманню суб'єктом господарювання на його власний рахунок. Суми, отримані
від імені третіх сторін (такі, як податок з продажу, податки на товари та послуги і податок
на додану вартість), не є економічними вигодами, що надходять до суб'єкта господарювання, і не ведуть до збільшення власного капіталу. Отже, вони виключаються з доходу.
Витрати
Витрати визнаються за наявності таких умов:
1) існує ймовірність того, що майбутні економічні вигоди, асоційовані з ним, будуть зменшені;
2) сума витрат може бути визначена.
Це означає, що визнання витрат відбувається в тому ж періоді, в якому визнається збільшення зобов'язань або зменшення активів (наприклад, заборгованість з виплат заробітної
плати або амортизація обладнання ).
Примітка 5
Нематеріальні активи.
Загальна первісна вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2013 р. становить
2 134 тис. грн., знос – 656 тис. грн., що становить 30,7% первісної вартості. Нарахування
амортизації здійснювалось із застосуванням прямолінійного методу, виходячи із строку корисного використання.
Нематеріальні активи ТОВ «АВТО ПРОСТО» станом на 31.12.2013 р. наведено в таблиці :
2013 р.

Програмне забезпечення

Інтернет сайт

Разом

Первісна вартість на
01.01.2013 р., тис. грн.
Надійшло, тис. грн.
Вибуло, тис. грн.
Первісна вартість на
31.12.2013 р., тис. грн.
Знос на 01.01.2013 р.,
тис. грн.
Вибуло
Амортизація за 2013 рік,
тис. грн.
Знос на 31.12.2013 р.
тис. грн.
Балансова вартість на
01.01.2013 р., тис. грн.
Балансова вартість на
31.12.2013 р., тис. грн.

2 122

12

2 134

-

-

-

2 122

12

2 134

222

7

229

-

-

-

425

2

427

647

9

656

1900

5

1905

1475

3

1478
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Загальна первісна вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2012 р. становила
2 134 тис. грн., знос – 229 тис. грн., що становить 10,7% первісної вартості. Нарахування
амортизації здійснювалось із застосуванням прямолінійного методу, виходячи із строку корисного використання.
Нематеріальні активи ТОВ «АВТО ПРОСТО» станом на 31.12.2012 р. наведено в таблиці:
2012 р.

Програмне забезпечення

Інтернет сайт

Первісна вартість на
01.01.2012 р., тис. грн.
Надійшло, тис. грн.
Вибуло, тис. грн.
Первісна вартість на
31.12.2012 р., тис. грн.
Знос на 01.01.2012 р.,
тис. грн.
Вибуло
Амортизація за 2012 рік,
тис. грн.
Знос на 31.12.2012 р.
тис. грн.
Балансова вартість на
01.01.2012 р., тис. грн.
Балансова вартість на
31.12.2012 р., тис. грн.

17

12

29

2 105
-

-

2 105
-

2 122

12

2 134

8

5

13

-

-

-

214

2

216

222

7

229

Разом

9

7

16

5

1 905

Ані переданих у заставу, ані яких обмежень права власності щодо відображених в Балансі нематеріальних активів не існує.
Примітка 6
Основні засоби.
Загальна первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2013 р. становить – 2 567
тис. грн., знос – 1 361 тис. грн., що становить 53,01% первісної вартості.
Основні засоби ТОВ «АВТО ПРОСТО» станом на 31.12.2013 р. наведено в таблиці :

2013 р.

Первісна вартість на 01.01.2013
р., тис. грн.
Надійшло, тис. грн.
Вибуло, тис. грн.
Первісна вартість на 31.12.2013
р., тис. грн.
Знос на 01.01.2013 р., тис. грн.
Вибуло
Амортизація за 2012 рік, тис. грн.
Знос на 31.12.2012 р. тис. грн.
Балансова вартість на 01.01.2013
р., тис. грн.
Балансова вартість на 31.12.2013
р., тис. грн.

Інструменти,
ТранІнші
приспортні лади,
основні
інзасоби вентар засоби
(меблі)

Разом

420

1 157

419

263

2 259

23
-

389
(155)

49
-

2
-

463
(155)

443

1391

468

265

2 567

222
102
324

345
(98)
285
532

212
85
297

156
52
208

935
(98)
524
1361

198

812

207

107

1 324

119

859

171

57

1 206

Загальна первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2012 р. становить 2 259
тис. грн., знос – 935 тис. грн., що становить 41,38% первісної вартості.
Основні засоби ТОВ «АВТО ПРОСТО» станом на 31.12.2012 р. наведено в таблиці :
ІнструМашименти,
ТранІнші
ни
та
при2012 р.
Разом
облад- спортні
лади,
ін- основні
засоби
засоби
нання
вентар
(меблі)
360
1 299
410
253
2 322
Первісна вартість на 01.01.2012
р., тис. грн.
Надійшло, тис. грн.
60
366
9
10
445
Вибуло, тис. грн.
(508)
(508)
Первісна вартість на 31.12.2012
420
1 157
419
263
2 259
р., тис. грн.
Знос на 01.01.2012 р., тис. грн.
125
297
128
105
655
Вибуло
(215)
(215)
Амортизація за 2012 рік, тис. грн.
97
263
84
51
495
222
345
212
156
935
Знос на 31.12.2012 р. тис. грн.
Балансова вартість на 01.01.2012
235
1002
282
148
1667
р., тис. грн.
Балансова вартість на 31.12.2012
198
812
207
107
1 324
р., тис. грн.
На умовах оперативної оренди знаходиться офісне приміщення за адресою: 01601, м.
Київ, вулиця Воровського, будинок 24, корпус 1, 3-й поверх
Ані переданих у заставу, ані яких обмежень права власності щодо відображених в Балансі основних засобів не існує.
Примітка 7
Інші необоротні активи.
До складу інших необоротних активів віднесено грошові кошти, на які накладено арешт
за рішенням суду, що знаходяться на розрахункових рахунках в наступних банках у таких
сумах:

АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»
АТ «ОЩАДБАНК»
ПАТ «Креді Агріколь Банк»
Разом

Примітка 8
Запаси.
Товариство оцінює запаси за найменшою з двох величин: собівартістю та можливою
чистою вартістю реалізації.
Собівартість запасів включає всі фактичні витрати на придбання, витрати на переробку
та інші витрати, понесені з метою доведення запасів до їх поточного стану та місця їх поточного розташування.
Витрати на придбання запасів включають витрати на придбання, за вирахуванням
будь-яких торгових знижок, імпортні мита та інші податки, пов'язані з придбанням, витрати,
пов'язані з транспортуванням (доставкою) та інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням запасів.
Для подальшої оцінки собівартості запасів Товариство використовує метод FIFO, при
якому вартість кожної статті запасів визначається за формулою «перше надходження – перший видаток».
У складі статті Балансу "Запаси" їх окремими видами відображено:

1 900

Машини та
обладнання

цінення грошових коштів, оскільки є обґрунтовані сумніви в можливості отримання грошових
коштів.
Резерв створений у розмірі 100% від розміру грошових коштів на які накладено
арешт, і тому у статті балансу інші необоротні активи їх не відображено.

Станом на 31.12.2013 Станом на 31.12.2012
тис.грн.
тис.грн.
98
93
57
44
112
235
169

Відповідно до положень облікової політики для відображення реальної суми грошових
коштів, які можливо використовувати для поточної діяльності, було створено резерв під зне-

Вид виробничих
запасів
Паливо
Інші матеріали
Всього

Станом на 31.12.2013 тис.
грн.
4
1
5

Станом на 31.12.2012 тис.
грн.
6
2
8

Примітка 9
Дебіторська заборгованість.
Дебіторську заборгованість було відображено в балансі за умови існування імовірності
отримання підприємством майбутніх економічних вигод, а також за умови достовірного визначення її суми.
Поточну дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги було визначено одночасно з визнанням доходу від реалізації товарів, робіт, послуг та оцінено за первісною вартістю.
У статті Балансу «Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги»
відображено суму заборгованості покупців за надані їм послуги. Загальна первісна вартість
дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги становить:
Вид заборгованості
Заборгованість за вступними внесками
Заборгованість по комісійній винагороді від
виробника
Інша заборгованість
Разом:

Станом на
31.12.2013
тис. грн.
-

Станом на
31.12.2012
тис. грн.
77

235

232

2
237

1
310

У статті Балансу «Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами»
відображено суму авансів, наданих іншим підприємствам в рахунок наступних поставок. Загальна сума такої заборгованості становить:
Вид заборгованості
За договорами оренди
Заборгованість постачальників за товари
та інші матеріали
Заборгованість постачальників за різні види
послуг
Заборгованість постачальників за автомобілі
Заборгованість агентів за послуги
Разом:

Станом на
31.12.2013 тис.
грн.
245

Станом на
31.12.2012 тис.
грн.
278

104

136

193

213

228

237

29
799

864

У статті Балансу «Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом» відображено дебіторську заборгованість податкових органів, а також переплату за податками, зборами
та іншими платежами до бюджету. Загальна сума такої заборгованості становить:
Вид заборгованості
Заборгованість фонду соціального страхування
Передплата з податку на прибуток
Податковий кредит по неотриманим податковим накладним
Передплата з інших податків і зборів
Разом:

Станом на
31.12.2013 тис.
грн.

Станом на
31.12.2012 тис.
грн.

14

23

1 611

-

54

37

2
1 681

1
61

У статті Балансу "Інша поточна дебіторська заборгованість" відображено заборгованість
дебіторів, яка не може бути включена в інші статті дебіторської заборгованості та яка відображається у складі оборотних активів. Загальна сума такої становить:
Вид заборгованості
Заборгованість учасників які отримали
автомобілі
За тимчасовими різницями по стоку авто
– фактично отримані від постачальника,
але не оформлені на Учасників автомобілі
станом на звітну дату (на етапі оформлення застави, поруки та т.ін.)
Заборгованість працівників за автомобілі
Заборгованість працівників за отриманими
позиками
Розрахунки з учасниками системи по компенсації ПДФО з рекламних акцій
Розрахунки з іншими дебіторами до
з’ясування
Розрахунки з підзвітними особами
Разом:

Станом на
31.12.2013 тис.
грн.

Станом на
31.12.2012 тис.
грн.

134 427

140 136

212

819

21

191

46

73

9

12

8

-

17
134 740

8
141 239
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У статті Балансу «Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом» відображено суму
заборгованості перед бюджетом, що становить:

Примітка 10
Гроші та їх еквіваленти.
т.ч.:

У складі грошей та їх еквівалентів відображено грошові кошти в національній валюті, в

Гроші та їх еквіваленти
в касі товариства
на рахунку в АТ «Креді Агріколь»
на рахунку в АТ «Брокбізнесбанк»
на рахунку в АТ «Ощадбанк»
на спеціальному рахунку кошти цільового
призначення (з ФСС ТПВ на виплату
лікарняних)
РАЗОМ:

Станом на
31.12.2013 тис.
грн.
3
3 746
8
2 360

Станом на
31.12.2012 тис.
грн.
3
531
749
657

-

22

6 117

1 962

Примітка 11
Інші оборотні активи.
У статті Балансу «Інші оборотні активи» відображено податкові зобов’язання з ПДВ з
внесків за авто, станом на:
Станом на 31.12.2013 тис. грн.
12 769

Станом на 31.12.2012 тис. грн.
13 193

Примітка 12
Витрати майбутніх періодів.
У статті Балансу «Витрати майбутніх періодів» відображено витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів,
а саме:
Вид витрат

Станом на
31.12.2013 тис.
грн.

Станом на
31.12.2012 тис.
грн.

36

42

4
41
81

42

Витрати товариства на страхування власних автомобілів
Обслуговування програми Парус на рік
Ліцензія на придбання товарів у групах
Разом

Примітка 13
Інформація про власний капітал.
У статті Балансу «Зареєстрований (пайовий) капітал» наведено зафіксований Установчими документами ТОВ "АВТО ПРОСТО" загальний розмір статутного капіталу в сумі 100
тис. грн.
Статутний фонд сплачений грошовими коштами в повному обсязі.
Нижче наведено розподіл часток у статутному капіталі між учасниками:
Учасник
ЕСІАВА ІНГА ВАХТАНГІВНА
ФЕРНАНДЕЗ НУНЬЕС
РІКАРДО ЕМІЛІО
ФРАНК МАРІЯ ІСАБЕЛЬ
Усього:

Розмір вкладу, грн.

% у Статутному капіталі

50 000,00

50%

25 000,00

25%

25 000,00
100 000,00

25%
100%

У статті «Резервний капітал» відображено суму резервного капіталу, створеного підприємством, у відповідності до вимог, викладених у статуті товариства, в розмірі не менше 25%
статутного капіталу.
Загальна сума резервного капіталу становить:
Станом на 31.12.2013 тис. грн.
31

Станом на 31.12.2012 тис. грн.
31

Примітка 14
Поточні забезпечення
Товариство створює резерв витрат за майбутніми відпустками для рівномірного віднесення їх на витрати. Розрахунок резерву здійснюється щорічно по кожному співробітнику
виходячи з даних середнього заробітку працівника за 12 місяців і кількості днів невикористаної відпустки на звітну дату. Очікувані витрати на винагороди, що носять регулярний чи
періодичний характер, приймаються до обліку шляхом створення резерву в періоді, за який
вони виплачуються, за умови виконання критеріїв визнання таких витрат. При розрахунку та
нарахування резервів на винагороди за період в якості бази для розрахунку використовуються планові ( бюджетні ) дані.
Товариство також створює страховий резерв для небанківських фінансових установ у
відповідності з вимогами Методики формування та списання небанківськими фінансовими
установами резерву для відшкодування можливих втрат за всіма видами кредитних операцій
(за винятком позабалансових, крім гарантій), придбаними цінними паперами (у тому числі
іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю), іншими активними операціями згідно
із законодавством, включаючи нараховані за всіма цими операціями проценти та комісії,
затвердженої Розпорядженням Держфінпослуг від 01.03.2011 за № 111, зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 21 березня 2011р. за № 381/19119.
У статті Балансу «Поточні забезпечення» товариством відображено:
Вид забезпечення
Резерв відпусток працівників
Страховий резерв для небанківських
фінансових установ
Разом:

Станом на
31.12.2013 тис.
грн.
785

Станом на
31.12.2012 тис.
грн.
690

20

-

805

690

Примітка 15
Поточні зобов’язання.
У статті Балансу «Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги»
відображено суму заборгованості постачальникам і підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи і отримані послуги (крім заборгованості, забезпеченої векселями).
Сума такої поточної кредиторської заборгованості:
- станом на 31.12.2013 р. становить 2 088 тис. грн., в т.ч. 1 504 тис. грн. - заборгованість за
страховими платежами за учасників системи «АВТО ТАК» страховій компанії.
- станом на 31.12.2012 р. становить 2 113 тис. грн., в т.ч. 1 612 тис. грн. - заборгованість за
страховими платежами за учасників системи «АВТО ТАК» страховій компанії.

Вид заборгованості
Поточна заборгованість з ПДВ
Поточна заборгованість з податку на прибуток
Разом:

Станом на
31.12.2013 тис.
грн.
742
-

Станом на
31.12.2012 тис.
грн.
656
769

742

1 425

У статті Балансу «Поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці» відображено
суму заборгованості перед працівниками з оплати праці, що:
- станом на 31.12.2013 р. складає 44 тис. грн.,
- станом на 31.12.2012 р. складала 35 тис. грн.
У статті Балансу «Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами» відображено суму одержаних від покупців авансів, що:
- станом на 31.12.2013 р. становить 118 тис. грн.,
- станом на 31.12.2012 р. складала 371 тис. грн.
У статті Балансу «Інші поточні зобов’язання» враховано суму зобов’язань, що не можуть
бути включені в інші статті. Наведена в розділі «Інші поточні зобов’язання» заборгованість
складається з наступного:
Вид заборгованості
Заборгованість перед учасниками системи
«АВТО ТАК»
Заборгованість перед ПрАТ «АІСЕ Україна»
за договором поворотної фінансової допомоги
Заборгованість за лікарняними листами
Заборгованість по поверненню чистих внесків
Заборгованість по поверненню чистих внесків у закритих групах
Заборгованість перед працівниками за невикористані відпустки
Заборгованість перед іншими кредиторами
до з’ясування в пачках
Заборгованість перед іншими кредиторами
до з’ясування (інші)
Заборгованість за розрахунками з учасниками по відшкодуванню ПДФО з акцій
Інша заборгованість
Заборгованість перед підзвітними особами
Разом:

Станом на
31.12.2013 тис.
грн.

Станом на
31.12.2012 тис.
грн.

132 708

129 469

13 000

15 000

14
1 102

45
1 050

60

-

20

35

72

48

79

144

8

14

4
147 067

29
1
145 835

Примітка 16
Дохід.
Дохід від продажу товарів визнавався, якщо задовольняються всі перераховані нижче
умови:
підприємством було передані покупцеві суттєві ризики та вигоди, пов'язані з власністю
на товар;
за суб’єктом господарювання не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, яка як правило пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими товарами;
суму доходу можна було достовірно оцінити;
ймовірно, до підприємства надійдуть всі економічні вигоди, пов'язані з операцією;
витрати, понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно оцінити.
Дохід, який виникав в результаті використання Компанією активів, що приносили відсотки, визнавався якщо:
існувала ймовірність надходження до суб’єкта господарювання економічних вигід,
пов’язаних з такою операцією;
суму доходу можна було достовірно оцінити;
при цьому:
відсотки визнавалися із застосуванням ефективної ставки відсотка.
Визнані доходи від звичайної діяльності було класифіковано в бухгалтерському обліку
за такими групами:
Доходи за групами
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Інші операційні доходи
Інші доходи
РАЗОМ:

Сума, тис. грн.
54 092
7 520
28
61 640

В складі інших операційних доходів в загальній сумі 7 520 тис. грн. враховано:
Дохід від операційної оренди активів
24 тис. грн.;
Одержані штрафи, пені, неустойки
6 289 тис. грн.;
Дохід від списання кредиторської заборгованості
295 тис. грн.
Доходи у вигляді відсотків за залишками на поточних рахунках та 91 тис. грн.
за депозитним рахунком
Результат приведення заборгованостей до їх теперішньої вартості 806 тис. грн.
Інші доходи операційної діяльності
15 тис. грн.
В складі інших доходів відображено фінансовий результат від реалізації інших оборотних активів у сумі 28 тис. грн.
Примітка 17
Витрати.
Витрати було відображено в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів
або зі збільшенням зобов’язань.
Виходячи із визначення щодо стадії завершеності операції відносно адміністративних
внесків Учасників системи, а також з огляду на те, що результати угоди не можуть піддаватись достовірній оцінці та гарантованого відшкодування понесених витрат, понесені витрати
визнаються витратами поточного звітного періоду.
Якщо понесені витрати не призводять до очікуваних економічних вигод, або майбутні
економічні вигоди не відповідають або перестають відповідати вимогам визнання в якості
активу в балансі, то витрати визнаються витратами того періоду, в якому виявлені відповідні
обставини.
Витрати приймаються до бухгалтерського обліку в сумі, що дорівнює величині проведеної оплати в грошовій чи іншій формі або величині відповідного зобов'язання.
В складі витрат операційної діяльності враховано: адміністративні витрати, витрати на
збут, інші операційні витрати. Склад та розмір таких витрат наведено у таблиці.
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Сума, тис.
грн.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
435
Адміністративні витрати
26 366
Витрати на збут
20 487
Інші операційні витрати
2 796
РАЗОМ:
50 084
В складі інших операційних витрат в загальній сумі 2 796 тис. грн. враховано:
Вид витрат

визнані штрафи, пені, неустойки
нарахований резерв на грошові кошти, що знаходяться під арештом
згідно Постанов ВДВС про арешт коштів боржника
інші витрати операційної діяльності

19 тис.
грн..;
66 тис.
грн..;
2 711 тис.
грн..

Інші витрати операційної діяльності включають в себе: виплати за виконавчими листами,
витрати на благодійність та витрати по рекламним акціям.
За елементами операційних витрат протягом 2013 року враховано:
Елементи операційних витрат
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
РАЗОМ:

Сума, тис. грн.
1 377
20 850
5 718
951
20 753
49 649

Учасникам Товариства з обмеженою відповідальністю «АВТО ПРОСТО»
Керівництву Товариства з обмеженою відповідальністю «АВТО ПРОСТО»
Національній комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО
АУДИТОРА)
щодо попередньої фінансової звітності за МСФЗ
Товариства з обмеженою відповідальністю
«АВТО ПРОСТО»
станом на 31.12.2013 року
Основні відомості про аудиторську фірму
Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Капітал Плюс»
Код за ЄДРПОУ: 30371406
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів: №
2069, видане Рішенням Аудиторської палати України № 100 від 30.03.2001 р., Рішенням Аудиторської палати України від 27.01.2011 р. № 227/3 термін дії подовжено до
27.01.2016 р., Строк дії свідоцтва з 30.03.2001 р. до 27.01.2016 року.
Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які
можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ: включено відповідно до Розпорядження Нацкомфінпослуг від 02.07.2013 № 2054. Реєстраційний номер
Свідоцтва: 0026. Строк дії Свідоцтва: з 02.07.2013 по 27.01.2016 р.
Аудитори, що проводили перевірку:
Шевцова Тетяна Сергіївна – сертифікат серії А № 000893, виданий 28.03.1996
року, терміном дії до 28.03.2015 року.
Набоченко Оксана Арнольдівна – сертифікат серії А № 003980, виданий від
27.10.1999 року, терміном дії до 27.10.2018 року.
Місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 14-18, оф.49
Телефон/факс: (044) 502-67-18, 502-67-19
www.capital-plus.com.ua
е-mail: auditor@capital-plus.com.ua.Основні відомості про товариство
Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «АВТО ПРОСТО»
Код за ЄДРПОУ: 35509011
Місцезнаходження: 01601, м. Київ, вулиця Воровського, будинок 24, корпус 1, 3-й
поверх
Державна реєстрація: Товариство з обмеженою відповідальністю «АВТО ПРОСТО» було зареєстроване як Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАЗ СЕРВІС» Голосіївською районною державною адміністрацією в м. Києві 14 листопада
2007 року, запис № 1 168 102 0000 021365. Свідоцтво про державну реєстрацію
серії А01 № 216786. Заміна свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи №
370389 серія А01 від 25.03.2009 р., № запису про заміну свідоцтва 1 068 107 0002
021365.
Змін у місцезнаходженні та назві підприємства протягом 2013 року та на дату подання Аудиторського звіту не відбувалось.
Реєстрація фінансової установи: ТОВ «АВТО ПРОСТО» зареєстровано як фінансову установу відповідно до Розпорядження Державної Комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України № 40 від 19.01.2012 р. Реєстраційний номер: 13102689. Серія та номер свідоцтва: ФК № 313. Дата видачі свідоцтва: 19.01.2012 р. Код фінансової
установи: 13.
Ліцензія: Серія АЕ № 198421 видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг на провадження діяльності з
адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах. Ліцензія видана 15.01.2013 р. відповідно до рішення № 2887 від 25.12.2012 р., термін дії ліцензії з
15.01.2013 по 15.01.2018 р.
Внесення змін до установчих документів:
Статут затверджено загальними зборами Учасників, протокол від 18 вересня 2007
року. Дата реєстрації змін до установчих документів проведено 14 листопада 2007 року,
№10681020000021365.
Статут затверджено загальними зборами Учасників, протокол від 10 березня 2009
року. Дата реєстрації змін до установчих документів - проведено 25 березня 2009 року,
№10681050001021365.
Статут (нова редакція) затверджено загальними зборами Учасників, протокол від
03 грудня 2009 року. Дата реєстрації змін до установчих документів 09 грудня 2009 року,
№10741050008033333.
Статут (нова редакція) затверджено загальними зборами Учасників, протокол від 01
листопада 2010 року. Дата реєстрації змін до установчих документів 19 листопада 2010
року, №10741050008033333.

Примітка 18
Чистий прибуток. Податок на прибуток.
Чистий прибуток ТОВ «АВТО ПРОСТО» за 2013 рік склав 8 592 тис.грн.
Податок на прибуток за 2013 рік визначався, виходячи з об’єкту оподаткування, визначеного у відповідності до діючого законодавства України, за ставкою 19%.
Протягом 2013 року було нараховано податок на прибуток до сплати до бюджету в сумі
2 830 тис. грн., окрім того, було визначено суму відстрочених податкових активів в розмірі 105
тис. грн. станом на 31.12.2013 р.
З урахуванням сум відстрочених податкових активів з податку на прибуток станом на
31.12.2013 р. (105 тис. грн.) та на 31.12.2012 р. (239 тис. грн.), розмір витрат Компанії з податку
на прибуток від звичайної діяльності, що відображені в Звіті про фінансові результати за 2013
рік, становить 2 964 тис. грн.
Розподіл прибутку за 2012 рік
Протоколом загальних зборів учасників товариства від «13» вересня 2013 року було розподілено чистий прибуток за 2012 рік в розмірі 10 916 050,45 грн.
Всю суму чистого прибутку спрямовано на виплату дивідендів учасникам товариства
пропорційно розміру їх часток в статутному капіталі та сплачено протягом 2012 року в повному обсязі.
Примітка 19
Події після дати балансу станом на 31.12.2013 р.
Будь-яких важливих подій, щоб могли суттєво вплинути на представлені звіти та стан
справ в цілому в періоді із звітної дати 31.12.2013 року до дати подання Аудиторського звіту
(31.03.2014 року), не відбувалось.

Керівник

Гутварьова Наталія Вікторівна

Головний бухгалтер

Черняєва Наталія Юріївна

Статут (нова редакція) затверджено загальними зборами Учасників, протокол від
01 грудня 2011 року. Дата реєстрації змін до установчих документів 19 грудня 2011 року,
№107410500 11033333.
Статут (нова редакція) затверджено загальними зборами Учасників, протокол від
27 грудня 2012 року. Дата реєстрації змін до установчих документів 23 січня 2013 року,
№107410500 14033333.
Учасники товариства станом на звітну дату та на дату подання Аудиторського
Звіту:
Громадянка Грузії ЕСІАВА ІНГА ВАХТАНГІВНА
Громадянин Аргентини ФЕРНАНДЕЗ НУНЬЕС РІКАРДО ЕМІЛІО
Громадянка Аргентини ФРАНК МАРІЯ ІСАБЕЛЬ
Розподіл часток у статутному капіталі:
Учасник
ЕСІАВА ІНГА ВАХТАНГІВНА
ФЕРНАНДЕЗ НУНЬЕС РІКАРДО
ЕМІЛІО
ФРАНК МАРІЯ ІСАБЕЛЬ
Усього:

Розмір вкладу,
грн.
50 000,00

% у Статутному капіталі
50%

25 000,00

25%

25 000,00
100 000,00

25%
100%

Основний вид діяльності (за КВЕД-2010) – Надання інших фінансових послуг
(крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. ( код 64.99).
Середня кількість працівників – 229 осіб.Відомості про умови договору на проведення аудиту
Аудиторську перевірку Товариства з обмеженою відповідальністю «АВТО ПРОСТО» за 2013 рік було проведено аудиторами незалежної Аудиторської Фірми «Капітал
Плюс»
у відповідності з Договором на проведення аудиту від «03» лютого 2014 року № 22;
за період з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року;
в строки з 03.02.2014 р. по 31.03.2014 р. за місцем знаходження Замовника.
Вступний параграф
Ми провели аудит попередньої фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «АВТО ПРОСТО», що додається, у складі:
- Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом «31» грудня 2013 року (Форма № 1,
Додаток №1);
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 рік (Форма № 2,
Додаток № 2);
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2013 рік (Форма № 3, Додаток № 3);
- Звіт про власний капітал за 2013 рік (Форма № 4, Додаток № 4);
- Примітки до фінансових звітів (стислий виклад суттєвих принципів облікової політики та інших приміток, включаючи інформацію, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ (надалі разом – «попередня фінансова звітність»)).
Попередню фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням концептуальної основи спеціального призначення, що ґрунтується на застосуванні вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ».
Ця попередня фінансова звітність складена з метою формування інформації, яка
буде використана для підготовки порівняльної інформації при підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2014 р. з урахуванням можливих коригувань,
які будуть зроблені в разі змін вимог стандартів та тлумачень, що будуть використані при
складанні першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2014 року.
Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за складання попередньої
фінансової звітності, що ґрунтується на вимогах Міжнародних стандартів фінансової
звітності (МСФЗ), як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ». Ця відповідальність включає планування, впровадження та підтримку належного внутрішнього
контролю, необхідного для підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та
застосування відповідної облікової політики; та прийняття облікових оцінок, які відповідають певним обставинам.
Відповідальність аудиторів
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї попередньої фінансової
звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно
до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних
вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості,
що попередня фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських
доказів стосовно сум та розкриттів у попередній фінансовій звітності. Вибір процедур
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залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень попередньої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. 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 висловлення 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.
Під час аудиторської перевірки було проаналізовано принципи облікової політики
компанії, розглянуто правильність застосованих управлінським персоналом компанії:
принципів оцінки, класифікації та розкриття інформації за видами матеріальних статей та активів балансу;
принципів визначення розміру та розкриття інформації за зобов’язаннями та правильність відображення результатів інвентаризації зобов’язань компанії за звітний період;
принципів визначення та розкриття інформації про власний капітал, його структуру
та призначення;
принципів підготовки фінансових звітів та загального представлення фінансової
звітності.
При складанні висновку аудитор керувався:
нормами Міжнародного стандарту аудиту № 700 «Формулювання думки та надання
звіту щодо фінансової звітності»;
нормами Міжнародного стандарту аудиту № 705 «Модифікація висновку незалежного аудитора»;
нормами Міжнародного стандарту аудиту № 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора»;
нормами Міжнародного стандарту аудиту № 720 «Відповідальність аудитора щодо
іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність».
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
Підстави для висловлення умовно-позитивної думки
В представленій фінансовій звітності дебіторську заборгованість враховано в повній
сумі, без вирахування резерву на знецінення (резерву по сумнівним боргам), що як на
думку аудитора, не відповідає вимогам МСБО.
При цьому, застосовані Компанією принципи облікової політики в наведеному
питанні ґрунтуються на стандартах та нормативах, встановлених регулятором - Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг. Таким регламентуючим документом для компаній, що здійснюють діяльність з
адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах, є Методика формування та списання небанківськими фінансовими установами резерву для відшкодування можливих втрат за всіма видами кредитних операцій (за винятком позабалансових,
крім гарантій), придбаними цінними паперами (у тому числі іпотечними сертифікатами з
фіксованою дохідністю), іншими активними операціями згідно із законодавством, включаючи нараховані за всіма цими операціями проценти та комісії, затверджена Розпорядженням Держфінпослуг від 01.03.2011 за № 111 та зареєстрована в Міністерстві
юстиції України 21 березня 2011р. за № 381/19119.
Як на думку аудитора, встановлені регулятором принципи в питанні оцінки заборгованостей на сумнівність, не узгоджуються в повній мірі з вимогами МСБО.
З іншого боку, в обґрунтування позиції щодо не формування резервів по сумнівним
боргам, управлінський персонал Компанії наводить аргумент оформлення в заставу
автомобілів, що має бути достатньою умовою покриття ризиків несплати учасниками
Системи отриманих автомобілів.
Також існуюча практика вирішення на користь Компанії судових справ щодо стягнення сумнівних боргів, є додатковою аргументацією Компанії щодо застосованої політики в наведеному питанні.
З огляду на наведене, питання щодо відповідності застосованих принципів нарахування резервів по сумнівним боргам в повному обсязі вимогам МСБО залишилось
невизначеним, при цьому застосовані Компанією при проведенні такого нарахування
принципи в повному обсязі відповідають вимогам , встановленим регулятором - Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг.
Висловлення думки
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться в попередньому параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки»,
попередня фінансова звітність Товариства з обмеженою відповідальністю «АВТО
ПРОСТО» станом на 31 грудня 2013 року та за рік, що закінчився на зазначену
дату, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи спеціального призначення та ґрунтується на обмеженому застосуванні положень МСФЗ.
Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання
(1) Ми звертаємо увагу на той факт, що існує ймовірність внесення коригувань у
вхідні залишки балансу на 31.12.2013 р. та попередню фінансову звітність за 2013 рік
під час складання балансу першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2014 р. 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 Товариства з обмеженою відповідальністю «АВТО ПРОСТО», результатів його операційної діяльності та руху грошових коштів згідно з МСФЗ. При цьому,
думка аудитора з цього питання не модифікована.
Попередню фінансову звітність Товариства з обмеженою відповідальністю «АВТО
ПРОСТО» було складено в процесі зміни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ.
Таким чином, попередня фінансова звітність Товариства з обмеженою відповідальністю
«АВТО ПРОСТО» може бути не прийнятною для інших цілей.
Окремо звертаємо увагу на те, що наведена в додатках фінансова звітність ТОВ
«АВТО ПРОСТО» за 2013 рік складена у відповідних формах, встановлених національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Аудитор вважає, що наведені
вимоги національного П(С)БО є такими, що не в повній мірі відповідають вимогам ІАS
1 «Подання фінансових звітів». При цьому, зважаючи на те, що формат представлених
звітів та класифікація статей є достатніми для належного подання звітів та відповідного
розкриття інформації, це не призвело до модифікації думки аудитора.
(2) Також ми мусимо навести інформацію стосовно того, що наявна політична
ситуація в Україні може вплинути як на ціну товарів (автомобілі), так і на відповідну платоспроможність учасників груп. Також в умовах анексії Автономної республіки
Крим, Компанія мусила закрити свої представництва (салони) в Криму, та на сьогодні
залишається остаточно невизначеною ситуація щодо механізмів подальших розрахунків та забезпечення товарами (автомобілями) учасників – мешканців Кримського
півострова. При цьому, управлінський персонал Компанії своєчасно та адекватно реагує на наявні зовнішні чинники та застосовує всі необхідні заходи для збереження
стабільної діяльності Компанії з адміністрування фінансових активів для придбання
товарів у групах.
З огляду на те, що вплив наведених подій на діяльність та фінансові показники Компанії на сьогодні не є визначеним, це не призвело до модифікації думки аудитора.

Інформація щодо дотримання ліцензійних умов провадження діяльності з
адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах
Аудитор вважав за доцільне в Аудиторському звіті розкрити окремі питання щодо
дотримання ліцензійних умов, затверджених Розпорядженням Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 09.10.2012 №
1676, а саме:
Станом на звітну дату 31.12.2013 року, та станом на 31.03.2014 року (дату подання
Аудиторського Звіту):
ТОВ «АВТО ПРОСТО» має в користуванні відокремлене офісне приміщення за місцезнаходженням: 01601, м. Київ, вулиця Воровського, будинок 24, корпус 1, 3-й поверх,
що також зазначено у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб
- підприємців та в Ліцензії;
інформація про ТОВ «АВТО ПРОСТО» внесена до Реєстру фінансових установ Реєстраційний номер: 13102689. Серія та номер свідоцтва: ФК № 313. Дата видачі свідоцтва: 19.01.2012 р. Код фінансової установи: 13;
ТОВ «АВТО ПРОСТО» отримано Ліцензію – Серія АЕ № 198421 виданою Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг на провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах. Ліцензія видана 15.01.2013 р. відповідно до рішення № 2887 від
25.12.2012 р., термін дії ліцензії з 15.01.2013 по 15.01.2018 р.;
ТОВ «АВТО ПРОСТО» має облікову і реєструючу системи, що відповідає вимогам,
встановленим Нацкомфінпослуг; (програма – «Система автоматизації, управління, обробки, та обліку фінансових операцій з придбання в групах – АІСЕ.1»);
Протоколом засідання Правління Компанії від 23.11.2012 р. затверджено внутрішні
правила відповідно до Ліцензійних умов;
Керівник та головний бухгалтер відповідають Професійним вимогам до керівників та
головних бухгалтерів фінансових установ, затвердженим розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13 липня 2004 року N 1590
(Гутварьова Наталія Вікторівна, Свідоцтво № 131024 від 03.11.2011р.; Черняєва Наталія Юріївна, Свідоцтво № БФК-25/12 від 07.06.2012 р.);
Статутний капітал Товариства відповідає вимогам чинного законодавства, станом
на звітну дату 31.12.2013 року складає 100 тис.грн., та сплачений в повному обсязі грошовими коштами;
Власний капітал Товариства станом на 31.12.2013 р. складає 8 354 тис. грн., що
відповідає вимогам п.7.2 Ліцензійних умов щодо розміру власного капіталу на рівні, не
меншому 5 млн. грн.;
Товариством сформовано резервний капітал в сумі 31 тис. грн. (31% розміру Статутного капіталу), що відповідає вимогам п.5.11 Ліцензійних умов (не менше 15% розміру
Статутного капіталу).
Інформація щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів
Вимоги п.4 ст.144 Цивільного кодексу України щодо вартості чистих активів, більшої
від статутного капіталу, ТОВ «АВТО ПРОСТО» станом на звітну дату 31.12.2013 р. дотримуються.
Розрахункова вартість чистих активів станом на звітну дату 31.12.2012 року складає
8 354 тис. грн., що значно перевищує розмір статутного капіталу (100 тис. грн.) ( Розрахунок вартості чистих активів наведено у Примітці 11 до фінансових звітів).
Інформація за видами активів відповідно до міжнародних стандартів фінансової
звітності (МСФЗ)
Інформацію за видами активів станом на 31.12.2013 р., розкрито відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Міжнародних стандартів фінансової звітності, Інструкції про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.1999 р. № 291.
Інформація за видами зобов’язань відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ)
Інформація про зобов’язання станом на 31.12.2013 р. розкрита відповідно до вимог
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Міжнародних стандартів фінансової звітності, Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і
організацій від 30.11.1999 р. № 291.
Інформація про власний капітал відповідно до міжнародних стандартів фінансової
звітності (МСФЗ)
Станом на 31.12.20132 р. розмір власного капіталу Компанії відповідає нормативним вимогам п.7.2 Ліцензійних умов. Зареєстрований розмір статутного капіталу ТОВ
«АВТО ПРОСТО» складає 100 тис. грн. Розмір власного капіталу станом на 31.12.2013
р. становить 8 354 тис. грн.
Станом на 31.12.2013 р. статутний капітал ТОВ «АВТО ПРОСТО» у розмірі 100 000
гривень сформовано у відповідності до Статуту. Формування статутного капіталу відображено відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та
чинного законодавства України; відображені в бухгалтерському обліку та фінансовому
звіті суми статутного капіталу (зареєстрованого (пайового) капіталу) та частки учасників
відповідають розмірам, зазначеним в Статуті; статутний капітал сплачений в повному
обсязі в розмірі 100 000 гривень грошовими коштами.
Застосовані Товариством принципи визнання та формування показників власного
капіталу, наведених в Розділі 1 «Власний капітал» пасиву Балансу станом на 31.12.2013
року, в усіх суттєвих аспектах відповідають вимогам Міжнародних стандартів фінансової
звітності (МСФЗ). Загальний розмір власного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «АВТО ПРОСТО» станом на 31.12.2013 року визнаний достовірно та в повному обсязі в сумі 8 354 тис. грн. та відповідає вимогам чинного законодавства України.
Інформація про відповідність чистих активів вимогам законодавства
Вимоги п.4 ст.144 Цивільного кодексу України щодо вартості чистих активів, більшої
від статутного капіталу, станом на звітну дату 31.12.2013 року Товариством виконуються.
Найменування показника
Активи:
Необоротні активи
Оборотні активи
АКТИВИ, усього:
Зобов’язання:
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, усього:
ВАРТІСТЬ ЧИСТИХ АКТИВІВ

Значення, тис. грн.
2 789
156 429
159 218
150 864
150 864
8 354

Інформація про обсяг чистого прибутку
Інформація щодо фінансового результату діяльності розкрита Товариством у Звіті
про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід). Результатом діяльності Товариства
за 2013 рік є прибуток в сумі 11 556 тис. грн.
Балансовий прибуток Товариства станом на 31.12.2013 року складає 8 223 тис. грн.
Директор
ТОВ «Аудиторська Фірма «Капітал Плюс»
(сертифікат серії А № 000893)
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