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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

 

Повна назва підприємства  - Товариство з обмеженою відповідальністю 

                                                 «Фінансова компанія «Європошта» ( надалі Товариство). 

Скорочена назва - ТОВ «Фінансова компанія «Європошта» 

Адреса Товариства – 76018, м.Івано-Франківськ, вул..Вовчинецька, 9 

Електронна адреса – info@europoshta.com.ua 

Дата державної реєстрації Товариства – 12 січня 2016 р.  

 

Види діяльності згідно КВЕД: 

Код КВЕД Назва видів економічної діяльності 

64.92 Інші види кредитування (основний) 

64.19 Інші види грошового посередництва 

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного 

забезпечення), н. в. і. у. 

66.12  Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах 

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та 

пенсійного забезпечення 

64.91 Фінансовий лізинг 

 

Станом на 31 грудня 2016 року такі акціонери володіли акціями Товариства:    

                                           

Найменування суб’єкта 

господарювання /  П.І.Б. фізичної 

особи 

 

Місцезнаходження  

 

Частка внеску до 

статутного фонду, %  

ПП «ЛК-Капітал» 
76018, м.Івано-Франківськ, 

вул. Дністровська, 26 

100 

   

2. ОСНОВИ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ 

Концептуальною основою представленої фінансової звітності за рік, що закінчився 

31.12.2016 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 набрали чинності, і політик, які прийняті на дату підготовки 

управлінським персоналом пакету фінансової звітності за МСФЗ  станом на 31.12.2013 р., а 

також обмеження застосування МСФЗ, зокрема в частині визначення форми та складу статей 

фінансових звітів згідно "МСБО 1". 

Фінансова звітність надана у тисячах гривень, якщо не вказано інше. Ця фінансова 
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звітність підготовлена на основі історичної собівартості та на підставі інших оцінок, якщо це 

передбачено МСФЗ. 

Використання оцінок та припущень. 

При підготовці фінансової звітності Товариство робить оцінки та припущення, які 

мають вплив на визначення сум активів та зобов’язань, визначення доходів та витрат звітного 

періоду, розкриття умовних активів та зобов’язань на дату підготовки фінансової звітності, 

ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень 

міжнародної фінансової звітності.Фактичні результати можуть відрізнятись від таких оцінок. 

Функціональна валюта 

Функціональною валютою фінансової звітності Товариства є українська гривня. 

 

3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

Грошові кошти та їх еквіваленти 

Грошові кошти складаються з готівки в касі та рахунків у банках. 

Дебіторська заборгованість та позики 

Торгова дебіторська заборгованість, видані позики (фінансові кредити) та інша 

дебіторська заборгованість, які мають фіксовані або визначені платежі, і які не користуються 

попитом на активному ринку, класифікуються як позики та дебіторська заборгованість. Позики 

та дебіторська заборгованість оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу 

ефективної ставки відсотка, за вирахуванням збитку від знецінення. Процентні доходи 

визнаються із застосуванням методу ефективної ставки відсотка, за винятком короткострокової 

дебіторської заборгованості, коли визнання процентів не буде суттєвим. 

Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між 

балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. 

Визначення суми резерву та покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі 

аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на думку керівництва, достатня для покриття 

понесених збитків. Для фінансових активів, які є істотними, резерви створюються на основі 

індивідуальної оцінки окремих дебіторів, для фінансових активів, суми яких індивідуально не є 

істотними – на основі групової оцінки. Фактори, які Товариство розглядає при визначенні того, 

чи є у нього об’єктивні свідчення наявності збитків від зменшення корисності, включають 

інформацію про тенденції непогашення заборгованості у строк, ліквідність, платоспроможність 

боржника. Для груп дебіторів такими факторами є негативні зміни погіршення матеріального 

становища, знецінення активів, які знаходяться в заставі, збільшення безробітниці. 

Сума збитків визнається у прибутку або збитку. Якщо у наступному періоді сума збитку 

від зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути об’єктивно пов’язане з 

подією, яка відбувається після визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний збиток 

від зменшення корисності сторнується за рахунок коригувань резервів. Сума сторнування 
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визнається у прибутку чи збитку. У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості, 

вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисності. 

Фінансові зобов’язання 

Фінансове зобов'язання – це будь-яке зобов'язання, що є: 

а) контрактним зобов'язанням; 

б) контрактом, розрахунки за яким здійснюватимуться або можуть здійснюватися 

власними інструментами капіталу суб'єкта господарювання та який є: 

• непохідним інструментом, за яким суб'єкт господарювання зобов'язаний або 

може бути зобов'язаний надавати змінну кількість власних інструментів капіталу суб'єкта 

господарювання, або 

• похідним інструментом, розрахунки за яким здійснюватимуся або можуть 

здійснюватися іншим чином, ніж обмін фіксованої суми грошових коштів або іншого 

фінансового активу на фіксовану кількість власних інструментів капіталу суб'єкта 

господарювання. 

Інші фінансові зобов’язання  

Інші фінансові зобов'язання, включаючи позики, спочатку оцінюються за справедливою 

вартістю, за вирахуванням витрат на здійснення операції. Інші фінансові зобов'язання згодом 

оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка. 

Згортання фінансових активів та зобов’язань 

Фінансові активи та зобов’язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право 

здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати 

актив та виконати зобов’язання одночасно. 

Основні засоби 

Товариство визнає матеріальний об’єкт основним засобом, якщо він утримується з 

метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг,  або для здійснення 

адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання 

(експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більша 6000 грн. 

Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. Розглянувши доречність 

застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного 

застосування, керівництво вирішило застосувати історичну собівартість як доцільну 

собівартість основних засобів.  

Собівартість об'єкта основних засобів  визнається активом, якщо  : 

- майбутні економічні вигоди, пов'язані з об'єктом, надійдуть до суб'єкта 

господарювання; 

- собівартість об'єкта можна достовірно оцінити. 

Запасні частини та допоміжне обладнання відображаються як запаси та визнаються в 

прибутку чи збитку в процесі їхнього споживання, якщо  запасні частини та допоміжне 

обладнання використовуються  протягом більше одного періоду їх обліковують, як основні 
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засоби.  

Основні засоби враховуються у звіті про фінансовий стан за первинною вартістю, що 

включає всі витрати, необхідні для доведення активу до стану, придатного до використання, за 

вирахуванням накопиченої амортизації і збитків від знецінення. 

Капіталізовані витрати включають основні витрати на модернізацію і заміну частин 

активів, які збільшують термін їх корисної експлуатації або покращують їх здатність 

отримувати доходи.  Витрати на ремонт і обслуговування основних засобів, які не відповідають 

приведеним вище критеріям капіталізації, відображаються в звіті про сукупні доходи і витрати 

того періоду, в якому вони були понесені. 

Сума, що амортизується – це первинна вартість об'єкту основних засобів або 

переоцінена вартість, за вирахуванням його ліквідаційної вартості.   

Ліквідаційна вартість активів дорівнює нулю  і внаслідок цього є несуттєвою при 

обчисленні суми, що амортизується. 

Амортизація основних засобів призначена для списання суми, що амортизується, 

впродовж терміну корисного використання активу і розраховується з використанням 

прямолінійного методу. Терміни корисного використання груп основних засобів представлені 

таким чином: 

Будинки 20 -50 років 

Обладнання 5-7 років 

Транспортні засоби 5 років 

Меблі та інші основні засоби 12 років 

Інші основні засоби 12років 

 

Ліквідаційна вартість, терміни корисного використання і метод нарахування амортизації 

розглядаються на кінець кожного фінансового року.  Вплив будь-яких змін, що виникають від 

оцінок, зроблених в попередні періоди, враховується як зміна облікової оцінки. 

Дохід або збиток, що виникають в результаті вибуття або ліквідації об'єкту основних 

засобів, визначається як різниця між сумами від продажу і балансовою вартістю активу і 

визнається в прибутках і збитках. 

Незавершене будівництво включає витрати, безпосередньо пов'язані з будівництвом 

основних засобів, плюс відповідний розподіл змінних накладних витрат, безпосередньо 

пов'язаних з будівництвом.  Незавершене будівництво не амортизується.   

Амортизація незавершеного будівництва, аналогічно об'єктам основних засобів, 

починається з моменту готовності даних активів до експлуатації, тобто коли вони знаходяться 

в місці і стані, що забезпечує їх функціонування відповідно до намірів керівництва. 

Припиняється  визнання балансової вартості об'єкта основних засобів: 

а) після вибуття, або продажу; 
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б) коли не очікують майбутніх економічних вигід від його використання або вибуття. 

Нематеріальні активи 

Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої 

накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. 

Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу. 

Очікувані терміни корисного використання і метод нарахування амортизації аналізуються на 

кінець кожного звітного періоду, при цьому всі зміни в оцінках відображаються в звітності без 

перерахування порівняльних показників. Нематеріальні активи, які виникають у результаті 

договірних або інших юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав.  

Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів. 

На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу 

може зменшитись. Підприємство зменшує балансову вартість активу до суми його 

відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша його 

балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив 

не обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16. Збиток від зменшення корисності, 

визнаний для активу в попередніх періодах, Товариство сторнує, якщо і тільки якщо змінилися 

попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування. Після 

визнання збитку від зменшення корисності амортизація основних засобів коригується в 

майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості необоротного 

активу на систематичній основі протягом строку корисного використання. 

Резерви 

Резерви визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість  внаслідок минулої 

події, існує ймовірність (тобто більш можливо, ніж неможливо), що погашення зобов’язання 

вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно 

оцінити суму зобов’язання. 

Сума, визнана в якості резерву, є найкращою оцінкою компенсації, необхідної для 

врегулювання поточного зобов'язання на звітну дату, беручи до уваги всі ризики і 

невизначеності, супутні даним зобов'язанням. У тих випадках, коли резерв оцінюється з 

використанням потоків грошових коштів, за допомогою яких передбачається погасити 

поточний зобов'язання, його балансова вартість являє собою поточну вартість даних грошових 

потоків. 

Виплати працівникам 

Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов’язання 

після вирахування будь-якої вже сплаченої суми.  

Доходи та витрати 

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохід від надання послуг 

відображаються в момент виникнення незалежно від дати надходження коштів і визначається, 

виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу. 
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Витрати, понесені у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й 

відповідні доходи. 

Доходи від реалізації продукції визнаються за умови виконання всіх наведених нижче 

умов: 

• суму доходу можна достовірно оцінити; 

• існує висока вірогідність отримання економічних вигод, пов'язаних з операцією; 

• понесені або очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно 

визначені. 

Доходи від надання послуг визнаються, коли:  

• сума доходів може бути достовірно визначена;  

• існує ймовірність того, що економічні вигоди, пов'язані з операцією; 

• понесені або очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно 

визначені. 

Доходи від реалізації являють собою суми до отримання за надані фінансові послуги по 

кредитній, валюто-обмінній діяльності, послуги факторингу, гарантії та поручительства надані 

в ході звичайної господарської діяльності. 

Операції з іноземною валютою 

Операціх в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним курсом 

обміну НБУ на дату проведення операції. 

Монетарні активи та зобов’язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються в 

гривню за відповідними курсами обміну НБУ на дату балансу. Немонетарні статті, які 

оцінюються за історичною собівартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату 

операції, немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, 

відображаються за курсом на дату визначення справедливої вартості. Курсові різинці, що 

виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому 

періоді, у якому вони виникають. 

Умовні зобов’язання та активи 

Товариство не визнає умовні зобов’язання. Інформація про умовне зобов’язання 

розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є 

віддаленою. Товариство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив 

розкривається, коли надходження економічних вигод є ймовірним. 

 

4. ІСТОТНІ СУДЖЕННЯ І ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ У ОЦІНКАХ 

Істотні судження в процесі застосування облікової політики. 

У процесі застосування облікової політики керівництво Товариства зробило певні 

професійні судження, окрім тих, які вимагають використання оцінок, які мають найбільш 

істотний вплив на суми, визнані в фінансовій звітності. Ці судження, серед іншого, включають 
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правомірність застосування припущення щодо здатності вести свою діяльність на безперервній 

основі. 

Основні джерела невизначеності оцінок. 

Нижче наведені ключові припущення щодо майбутнього, а також основні джерела 

невизначеності оцінок на кінець звітного періоду, які мають істотний ризик стати причиною 

внесення суттєвих коригувань до балансової вартості активів та зобов'язань протягом 

наступного фінансового року. 

(а) Строки корисного використання основних засобів 

Оцінка строків корисного використання об'єктів основних засобів залежить від 

професійного судження керівництва, яке засноване на досвіді роботи з аналогічними активами. 

При визначенні строків корисного використання активів керівництво бере до уваги умови 

очікуваного використання активів, моральний знос, фізичний знос і умови праці, в яких будуть 

експлуатуватися дані активи. Зміна будь-якого з цих умов або оцінок може в результаті 

привести до коригування майбутніх норм амортизації. 

(б) Відстрочені податкові активи 

У грудні 2010 року був прийнятий Податковий кодекс України, який суттєво змінив 

податкові закони і ставки оподаткування. Суми і терміни сторнування тимчасових різниць 

залежать від прийняття істотних суджень керівництва Компанії на підставі оцінки майбутньої 

облікової та податкової вартості основних засобів. 

Відстрочені податкові активи визнаються для всіх невикористаних податкових збитків в 

тій мірі, в якій ймовірно отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можливо 

буде реалізувати дані збитки. Від керівництва вимагається прийняття істотного професійного 

судження при визначенні суми відстрочених податкових активів, які можна визнати, на основі 

очікуваного терміну і рівня оподатковуваних прибутків з урахуванням стратегії майбутнього 

податкового планування. 

 

5. ПРИЙНЯТТЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТІ СТАНДАРТИ 

Нові та переглянуті стандарти та інтерпретації 

Правка до МСФЗ (IAS) 12 «Податок на прибуток» - «Відстрочені податки – 

Відшкодування активів, що лежать у основі відстрочений податків»; 

Правки до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання міжнародних стандартів фінансової 

звітності» - «Значна гіперінфляція та відміна фіксованих дат для компаній, які вперше 

використовують МСФЗ»; 

Правки до МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» - 

«вдосконалення вимог щодо розкриття інформації про припинення визнання». 

Вплив на фінансову звітність прийнятих стандартів. 
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Правка до МСФЗ (IAS) 12 «Податок на прибуток» - «Відстрочені податки – 

Відшкодування активів, що лежать у основі відстрочений податків»; 

Правка стосується механізму визначення відстроченого податку щодо інвестиційної 

нерухомості, яка переоцінюється за справедливою вартістю. Правка діє для річних звітів, 

починаючи з 1 січня 2012р та після цієї дати. Правка не вплинула на фінансове положення, 

фінансові результати або інформацію, яку розкриває Товариство. 

Правки до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання міжнародних стандартів фінансової 

звітності» - «Значна гіперінфляція та відміна фіксованих дат для компаній, які вперше 

використовують МСФЗ». 

Рада з МСФЗ пояснила, яким чином Товариство повинна поновити надання фінансової 

звітності відповідно до МСФЗ, після того, як її функціональна валюта перестає бути схильною 

до гіперінфляції. Правка діє для річних звітів, починаючи з 1 липня 2011р та після цієї дати. 

Правка не вплинула на фінансове положення, фінансові результати або інформацію, яку 

розкриває Товариство. 

Правки до МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» - 

«вдосконалення вимог щодо розкриття інформації про припинення визнання». 

Правка вимагає розкриття додаткової інформації про фінансові активи, які було 

передано, але визнання яких не припинялося, щоб дати можливість користувачам фінансової 

звітності зрозуміти характер взаємозв’язку активів, визнання яких не припинялося, і 

відповідних їм зобов’язань. Крім цього, з метою надання користувачам фінансової звітності 

можливість оцінити характер участі компанії у таких активах, та ризики, які зв’язані з цими 

активами, правкою передбачено розкриття інформації про активи, участь у яких 

продовжується, але визнання у фінансової звітності припинено. Правка діє для річних звітів, 

починаючи з 1 липня 2011р та після цієї дати. Правка не вплинула на фінансове положення, 

фінансові результати або інформацію, яку розкриває Товариство.   

Нематеріальні активи. 

Згідно з МСБО нематеріальні активи  відображаються у балансі  за залишковою 

вартістю. Дана стаття не потребує коригувань. 

Основні засоби. 

На час складання звітності Товариство ще знаходиться в процесі визначення 

справедливої основних засобів. Оцінку справедливої вартості основних фондів планується 

провести найближчим часом. 

Основні фонди Товариство обліковує по первинній  вартості. 

Забезпечення наступних витрат і платежів 

Товариство створило резерв на оплату відпусток станом на 31 грудня 2016 року в сумі 8  

тис. грн.  

Дебіторська  та кредиторська заборгованість 

На час складання звітності Товариство ще знаходиться в процесі визначення 



   
 

  

 11 

справедливої вартості активів і зобов’язань . 

Дебіторська заборгованість підприємства не має забезпечення  і відсутня прострочка.  

 

6. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

Кількість працівників  

Кількість працівників Товариства на 31.12. 2016 року становить 13 чоловік. 

Виручка від реалізації 

Виручка від реалізації була представлена наступним чином: 

Виручка 2016р. 

Виручка від наданих фінансових кредитів виданих за рахунок 

власних коштів  503 тис 

Всього 503 тис 

За видами витрат: 

Види витрат 2016р. 

Адміністративні витрати (309) 

Витрати на збут (18) 

Всього (327) 

 

Адміністративні витрати 

Адміністративні витрати  були представлені наступним чином: 

Витрати 2016 р. 

ВІитрати на оплату праці (139) 

Відрахування на соціальні заходи (31) 

Амортизація (49) 

Інші (90) 

Всього (309) 

 

Основні засоби 

У наступній таблиці надано рух основних засобів без руху незавершених капітальних 

інвестицій за період, що закінчився 31 грудня. 

Основні засоби Всього на кінець року 

Інструменти і прилади 78 

Всього 78 

 

Дебіторська  заборгованість на 31.12.2016 року  

Дебіторська заборгованість Всього на кінець року 

Дебіторська заборгованість за 153 
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товари, роботи, послуги 

Інша поточна заборгованість  272 

Всього 425 

 

Поточні податкові активи та зобов’язання 

Поточні податкові активи Товариства були представлені наступним чином: 

Поточні податкові активи 31 грудня 2016 р. 

Інші податки передплачені 1 

Всього дебіторська заборгованість за 

розрахунками з бюджетом 1 

 

Поточні податкові зобов’язання Товариства були представлені наступним чином: 

Поточні податкові зобов’язання 31 грудня 2016 р. 

Зобов'язання з податку на прибуток 32 

Всього поточні податкові 

зобов'язання 32 

 

Грошові кошти та короткострокові депозити 

Станом на 31 грудня грошові кошти та короткострокові депозити були представлені 

наступним чином: 

Грошові кошти 31.12.2016 

Готівка 6943 

Поточні рахунки у банках в національній валюті 16 

Депозитні рахунки в національній валюті 200 

Всього 7159 

 
Капітал, який було випущено 

Станом на 31 грудня зареєстрований акціонерний капітал був представлений наступним 

чином: 

 

Капітал 31.12.2016 

Розмір статутного капіталу, тис.грн 20000 

 

 

Структура капіталу Товариства станом на 31 грудня була наступною: 

Структура капіталу Частка, % 
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ПП «ЛК-Капітал» 100,0% 

Всього 100% 

 

Операційне середовище 

Незважаючи на те, що економіка України визнана ринковою, вона продовжує 

демонструвати деякі особливості, притаманні перехідній економіці. Такі особливості 

характеризуються, але не обмежуються, низьким рівнем ліквідності на ринках капіталу, 

відносно високим рівнем інфляції та наявністю валютного контролю, що не дозволяє 

національній валюті бути ліквідним засобом платежу за межами України. Стабільність 

економіки України в значній мірі залежатиме від вирішення ситуації на Сході України, 

політики та дій уряду, спрямованих на реформування адміністративної, правової та економічної 

систем, а також економіки в цілому. Внаслідок цього діяльності в Україні властиві ризики, яких 

не існує в умовах більш розвинених ринків. 

Українська економіка схильна до впливу ринкового спаду і зниження темпів розвитку 

світової економіки. Бойові дії у Донецькій та Луганських областях, анексія Криму призвели до 

зниження валового внутрішнього продукту, падінню надходжень валютної виручки у державу, 

нестабільності на ринках капіталу, істотного погіршення ліквідності в банківському секторі та 

посилення умов кредитування всередині України, зубожіння населення. Незважаючи на 

стабілізаційні заходи, що вживаються урядом України з метою підтримки банківського сектора 

і забезпечення ліквідності українських банків і компаній, виконання Мінських угод, збільшення 

мінімальної заробітної плати існує невизначеність щодо подальших тенденцій розвитку 

інфляційних процесів, платоспроможності населення, можливості доступу до джерел капіталу, 

що може вплинути на фінансовий стан, результати діяльності та економічні перспективи 

Товариства. 

Керівництво вважає, що воно вживає всі необхідні заходи для забезпечення стійкості 

бізнесу Товариства  в нинішніх умовах. Однак, несподівані погіршення в економіці можуть 

негативно впливати на результати діяльності Товариства і фінансове становище. Ефект такого 

потенційно негативного впливу не може бути достовірно оцінений. 

7.УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 

Управління ризиком капіталу 

Товариство управляє своїм капіталом для забезпечення безперервної діяльності 

підприємства в майбутньому і одночасної максимізації прибутку. Керівництво  регулярно 

переглядає структуру свого капіталу.  

 

Кредитний ризик 

Основними фінансовими активами Товариства є грошові кошти, а також  інша 

дебіторська заборгованість.  
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Товариство піддається ризику того, що клієнт може не оплатити або не виконати свої 

зобов'язання в строк перед Товариством, що в результаті призведе до фінансових збитків 

Товариства. Товариства веде жорсткий контроль над своєю  дебіторською заборгованістю. Для 

кожного клієнта визначаються кредитні ліміти та періоди на підставі їх кредитної історії, яка 

переглядається на регулярній основі.  

Ризик ліквідності 

Це ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання по мірі їх настання. 

Позиція ліквідності Товариством ретельно контролюється і управляється. Товариство 

використовує процес докладного бюджетування та прогнозу грошових коштів для того, щоб 

гарантувати наявність адекватних засобів для виконання своїх платіжних зобов'язань. Більшість 

видатків Товариства є змінними і залежать від обсягу реалізованої готової продукції. 

 

8. ЗАТВЕРДЖЕННЯ  ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Ця річна фінансова звітність за період, що закінчився 31 грудня 2016 року, була 

підготовлена керівництвом Товариства  14 лютого 2017 року для затвердження. 

 

 

 

 

Директор ТОВ «Фінансова  

компанія «Європошта»                                          О.В.Наворенський    

 

 

 

 

Головний бухгалтер                                                І.О.Басюк       



 

 

 

 

 

 

 

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК  
(звіт незалежного аудитора)  

щодо фінансової звітності за 2016 рік  

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОПОШТА»  

 

НАЦІОНАЛЬНІЙ КОМІСІЇ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ФІНАНСОВИХ 

ПОСЛУГ 

Учасникам  ТОВ "ФІНАНСОВА  КОМПАНІЯ "ЄВРОПОШТА"  

 

Основні відомості про Товариство: 

1 Повна назва 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ФІНАНСОВА 

КОМПАНІЯ «ЄВРОПОШТА» 

2 Скорочена назва ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 

«ЄВРОПОШТА» 

3 Код за ЄДРПОУ 40214866 

 

4 

Місцезнаходження 

товариства. 

 Код КОАТУУ 

76018, Івано-Франківська обл., м. Івано-

Франківськ, вул. Вовчинецька, будинок 9 

2610100000 

5 Дата державної реєстрації 12 січня 2016 року 

 

6 

Дата внесення останніх 

змін до статуту (установчих 

документів) 
16 серпня 2016 року 

 

7 
Оранізаційно-правова 

форма (КОПФГ) 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

(240) 

 

 

 

8 

Основні види діяльності за 

КВЕД 

Код КВЕД 64.92 Інші види кредитування 

(основний); 

Код КВЕД 64.19 Інші види грошового 

посередництва; 

Код КВЕД 64.91 Фінансовий лізинг; 

Код КВЕД 64.99 Надання інших фінансових 

послуг (крім страхування та пенсійного 



забезпечення), н. в. і. у.; 

Код КВЕД 66.12 Посередництво за 

договорами по цінних паперах або товарах; 

Код КВЕД 66.19 Інша допоміжна діяльність у 

сфері фінансових послуг, крім страхування 

та пенсійного забезпечення. 

 

9 

Отримані ліцензії на 

здійснення діяльності (за 

наявності) 

Генеральна ліцензія на здійснення валютних 

операцій від 16.12.2016р. № 199 видана 

Національним банком України 

Термін дії: до 15 грудня 2019 року 

 

 

10 
Інформація про 

засновників (учасників) 

юридичної особи 

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛК-

КАПІТАЛ" 

Частка у статутному капіталі-100%. 

Код ЄДРПОУ засновника: 35517174 

Адреса засновника: 76018, Івано-Франківська 

обл., м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська,  

будинок 26 

Розмір внеску до статутного фонду (грн.):  

20 000 000.00 

11 Телефон  (0342) 54-18-80 

12 Електронна адреса info@europoshta.com.ua 

13 Керівник Наворенський Олег Володимирович 

14 Головний бухгалтер  Басюк Ірина Омелянівна 

15 Кількість працівників 
Середня кількість працівників за 2016 рік - 

13 осіб 

Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЄВРОПОШТА" (надалі - 

Товариство), що додається, яка включає Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма 

№1) станом на 31 грудня 2016 року, Звіт про фінансові результати (Звіт про 

сукупний дохід) (форма № 2) за 2016 рік, Звіт про рух грошових коштів (за 

прямим методом) (форма № 3) за 2016 рік, Звіт про власний капітал (форма № 4) 

за 2016 рік та Примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік, які включають 

виклад облікової політики Товариства  та іншу пояснювальну інформацію щодо 

фінансової звітності.   

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність 

 

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання i 

достовірне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Міжнародних 

стандартів фінансової звітності відповідно до Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,  та за такий внутрішній 

контроль, який управлінський персонал визнає потрібним для того, щоб 



забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень 

унаслідок шахрайства або помилки. 

 

Відповідальність аудитора  

 

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на 

основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до 

вимог Закону України “Про аудиторську дiяльнiсть” та Мiжнародних стандартiв 

аудиту, якi прийнято в якостi Нацiональних стандартiв аудиту (вiдповiдно до 

рiшень Аудиторської палати України вiд 18 квiтня 2003 року та вiд 29 грудня 

2015 року). 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 та розкриттів у фінансовій звітності. Відбір 

процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих 

викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи 

оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що 

стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання 

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 фінансової звітності. 

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для 

висловлення нашої думки.  

 

 

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки 

 

Аудиторами на дату складання звіту не отримано зовнішніх підтверджень від  

дебіторів, тому висновки про достовірність та повноту довгострокової 

дебіторської заборгованості базуються на проведенні альтернативних процедур. У 

зв’язку з цим у аудитора відсутня впевненість у достовірності даних стосовно 

розрахунків з дебіторами, що відображені у Балансі Товариства.  

 

 

 



Висловлення думки 

 

На нашу думку, фінансова звітність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЄВРОПОШТА" за період 

2016 року, за винятком зазначеного у попередньому параграфі, складена в усіх 

суттєвих аспектах відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та 

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». 

 

Пояснювальний параграф 

 

Не вносячи до нашого висновку застережень, в наступних пояснювальних 

параграфах, ми звертаємо увагу на додаткову інформацію. 

 

Щодо облікової політики Товариства аудитом встановлено, що прийнята у 

Товаристві облікова політика в загальному відповідає вимогам законодавства про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність а також міжнародним стандартам 

фінансової звітності.   

 

Аудитом встановлено, що за даним звітності Товариства станом на 31.12.2016 

року розмір чистих активів Товариства який відображений у Балансі (Звіті про 

фінансовий стан) (форма № 1) станом на 31.12.2016 року,  складає 20 144 тис. 

грн.,  що на 144 тис. грн. перевищує розмір зареєстрованого статутного капіталу. 

 

Товариством запроваджено систему управління ризиками. Товариство управляє 

своїм капіталом для забезпечення безперервної діяльності в майбутньому і 

одночасної максимізації прибутку. Керівництво регулярно переглядає структуру 

капіталу Товариства.  

 

Основними фінансовими активами Товариства є грошові кошти, а також  інша 

дебіторська заборгованість.  

 

Товариство піддається ризику того, що клієнт може не оплатити або не виконати 

свої зобов'язання в строк перед Товариством, що в результаті призведе до 

фінансових збитків Товариства. Товариство  безперервно здійснює жорсткий 

контроль за станом дебіторської заборгованості. Для кожного клієнта 

визначаються кредитні ліміти та періоди на підставі їх кредитної історії, яка 

переглядається на регулярній основі.  

 

Особливо ретельно Товариством контролюється і управляється стан ліквідності. 

Товариство використовує процес докладного бюджетування та прогнозу 

грошових коштів для того, щоб гарантувати наявність адекватних засобів для 

виконання своїх платіжних зобов'язань.  

 

Організація та проведення внутрішнього аудиту (контролю) у Товаристві 

здійснюється згідно Положення про організацію та проведення внутрішнього 

аудиту в фінансовій компанії ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОПОШТА»  

від 29.04.2016 року, яке визначає організаційну структуру та вимоги до служби 



внутрішнього аудиту (контролю), основні завдання і функції, повноваження та 

обов’язки служби внутрішнього аудиту (контролю), порядок проведення 

внутрішнього аудиту (контролю) та оформлення результатів перевірки. 

 

При проведенні аудиту фінансової звітності за 2016 рік внутрішнім аудитором 

були розглянуті ті політики та процедури у системах бухгалтерського обліку, 

внутрішнього контролю та управління ризиками, які стосуються тверджень у 

фінансових звітах. За результатами перевірки аудитор дійшов висновку, що 

система внутрішнього аудиту (контролю) щодо організації ведення 

бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, кредитної діяльності, а 

також моніторинг системи внутрішнього контролю є адекватними та в цілому 

відповідають розміру і структурі фінансової компанії.   

 

Під час розгляду аудитором питання щодо можливості (спроможності) 

Товариства безперервно здійснювати свою діяльність протягом наступних 12 

місяців аудитор не виявив жодних ознак того, що могло би обмежувати таку 

діяльність. Разом з тим, дiяльнiсть Товариства, так само як i дiяльнiсть iнших 

підприємств в Українi, перебувають i будуть перебувати найближчим часом пiд 

впливом триваючої невизначеностi в економiчному та полiтичному середовищi. 

Наша думка не була модифiкована з цього приводу. 
 

  

Аудитор                                                                       Швець З.Я. 

 

(сертифікат аудитора серії А № 002555 від 29.06.1995 р. чинний до 30.06.2019 

року)                  

 

 

 

Директор   ПАФ «АУДИТСЕРВІС»                                          Мярковський А.Й. 

 

(сертифікат аудитора серії А № 001015 від 24.03.1994 р. чинний  до 24 березня 

2018 року) 

 

 

Дата складання  аудиторського висновку: 14  лютого 2017 року 

 

29000, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 26 
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