
КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2016 01 01

Підприємство
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ЄВРО ПРЕМ’ЄР ФІНАНС за ЄДРПОУ 38266983

Територія Україна м. Житомир Богунський р-н за КОАТУУ 1810136300

Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ 240

Вид економічної діяльності надання інших фінансових послуг за КВЕД 64.99

Середня кількість працівників1 4

Адреса, телефон 10001, м. Житомир, вул. Київська б.87

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
Б А Л А Н С  (Звіт про фінансовий стан)

на 31 грудня 2015 р.
Форма №1  за ДКУД 1801001
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   I. Необоротні  активи  
 Нематеріальні активи: 1000 - -
     первiсна вартiсть 1001 - -
     накопичена амортизація 1002 - -
 Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
 Основні засоби: 1010 - -
     первiсна вартiсть 1011 - -
     знос 1012 - -
 Інвестиційна нерухомість 1015 - -
 Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 - -
 Знос інвестиційної нерухомості 1017 - -
 Довгострокові біологічні активи 1020 - -
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 - -
Накопичена амортизація довгострокових 
біологічних активів 1022 - -

 Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
   які обліковуються за методом участі в 
   капіталі інших підприємств 1030 - -

   інші фінансові інвестиції 1035 - -
 Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -
 Відстрочені податкові активи 1045 - -
 Гудвіл 1050 - -
 Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - -
 Залишок коштів у централізованих страхових 
 резервних фондах 1065 - -

 Iншi необоротнi активи 1090 - -
    Усього за роздiлом I 1095 - -
   II. Оборотні активи  
 Запаси 1100 - -
 Виробничі запаси 1101 - -
 Незавершене виробництво 1102 - -
 Готова продукція 1103 - -
 Товари 1104 - -
 Поточні біологічні активи 1110 - -
 Депозити перестрахування 1115 - -
 Векселі одержані 1120 - -
 Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
 роботи, послуги 1125 - -

 Дебіторська заборгованість за розрахунками:
    за виданими авансами 1130 1 580 24
    з бюджету 1135 - -
    у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з на-
рахованих доходів 1140 - -

Дебіторська заборгованість за розрахунками із вну-
трішніх розрахунків 1145 - -

 Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 619 4 428
 Поточні фінансові інвестиції 1160 - -
 Гроші та їх еквіваленти 1165 1 2
   Готівка 1166 - -
   Рахунки в банках 1167 1 2

Б А Л А Н С  (Продовження)
1 2 3 4

 Витрати майбутніх періодів 1170 4 5
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 - -
     у тому числі в:
     резервах довгострокових зобов’язань 1181 - -
     резервах збитків або резервах належних виплат 1182 - -
     резервах незароблених премій 1183 - -
     інших страхових резервах 1184 - -
Інші оборотні активи 1190 - -
 Усього за роздiлом II 1195 3 204 4 459
  III.Необоротні активи, утримувані для продажу, 
  та групи вибуття 1200 - -

  БАЛАНС 1300 3 204 4 459
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   I. Власний капітал
 Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 3 100 3 100
 Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 - -
 Капітал у дооцінках 1405 - -
 Додатковий капітал 1410 - -
 Емісійний дохід 1411 - -
 Накопичені курсові різниці 1412 - -
 Резервний капітал 1415 - -
 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 71 139
 Неоплачений капітал 1425 ( - ) ( - )
 Вилучений капітал 1430 ( - ) ( - )
 Інші резерви 1435 - -
    Усього за роздiлом I 1495 3 171 3 239
   ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення  
 Відстрочені податкові зобов’язання 1500 - -
 Пенсійні зобов’язання 1505 - -
 Довгострокові кредити банків 1510 - -
 Інші довгострокові зобов’язання 1515 - -
 Довгострокові забезпечення 1520 - -
 Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 - -
 Цільове фінансування 1525 - -
Благодійна допомога 1526 - -
Страхові резерви 1530 - -
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань 1531 - -
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 - -
резерв незароблених премій 1533 - -
інші страхові резерви 1534 - -

Інвестиційні контракти 1535 - -
Призовий фонд 1540 - -
Резерв на виплату джек-поту 1545 - -
    Усього за роздiлом IІ 1595 - -
   IIІ. Поточні зобов’язання і забезпечення  
 Короткострокові кредити банків 1600 - -
Векселі видані 1605 - -
 Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 - -
    товари, роботи, послуги 1615 2 3
    розрахунками з бюджетом 1620 5 16
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Б А Л А Н С  (Продовження)
1 2 3 4

    у тому числі з податку на прибуток 1621 4 15
    розрахунками зі страхування 1625 3 4
    розрахунками з оплати праці 1630 5 7
Поточна кредиторська заборгованість  
за одержаними авансами 1635 7 7

Поточна кредиторська заборгованість  
за розрахунками з учасниками 1640 - -

Поточна кредиторська заборгованість  
із внутрішніх розрахунків 1645 - -

Поточна кредиторська заборгованість  
за страховою діяльністю 1650 - -

 Поточні забезпечення 1660 - -
 Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 - -
 Інші поточні зобов’язання 1690 11 1 183
    Усього за роздiлом IІІ 1695 33 1 220
 ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
 активами, утримуваними для продажу, 
 та групами вибуття

1700 - -

V. Чиста вартість активів недержавного  
пенсійного фонду 1800 - -

    БАЛАНС 1900 3 204 4 459
1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом
 виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 01 01

Підприємство ТОВ «ФК «Євро Прем’єр Фінанс» за ЄДРПОУ 38266983

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (звіт про сукупний дохід)
                                                                за 2015 р.

Форма №2 за ДКУД 1801003
I. Фінансові результати 

Стаття Код 
рядка

За звіт-
ний 

період

За аналогіч-
ний період

попереднього
року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 2000 - -

Чисті зароблені страхові премії 2010 - -
Премії підписані, валова сума 2011 - -
Премії, передані у перестрахування 2012 - -
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 - -
Зміна частки перестраховиків у резерві незаро-
блених премій 2014 - -
Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 2050 ( - ) ( - )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 - -
Валовий:
 прибуток 2090 - -
 збиток 2095 ( - ) ( - )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгостроко-
вих зобов’язань 2105 - -
Дохід (витрати) від зміни інших страхових ре-
зервів 2110 - -

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 - -
Зміна частки перестраховиків в інших страхових 
резервах 2112 - -

Інші операційні доходи 2120 328 203
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються 
за справедливою вартістю 2121 328 203
Дохід від первісного визнання біологічних активів 
і с/г продукції 2122 - -
Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування 2123 - -

Адміністративні витрати 2130 (249) (194)
Витрати на збут 2150 ( - ) ( - )
Інші операційні витрати 2180 ( - ) ( - )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюють-
ся за справедливою вартістю 2181 - -
Витрати від первісного визнання біологічних ак-
тивів і сільськогосподарської продукції 2182 - -

Фінансові результати від операційної діяльності:
 прибуток 2190 79 9
 збиток 2195 ( - ) ( - )
Дохід від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 4 11
Інші доходи 2240 - -
Дохід від  благодійної допомоги 2241 - -
Фінансові витрати 2250 ( - ) ( - )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( - ) ( - )
Інші витрати 2270 ( - ) ( - )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на моне-
тарні статті 2275 - -

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток 2290 83 20

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Продовження)
1 2 3 4

 збиток 2295 ( - ) ( - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (15) (4)
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності піс-
ля оподаткування 2305 - -

Чистий фінансовий результат:  
 прибуток 2350 68 16
 збиток 2355 ( - ) ( - )

II. Сукупний дохід

Найменування показника Код 
рядка

За звіт-
ний 

період

За аналогіч-
ний період

попереднього
року

1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -
Накопичені курсові різниці 2410 - -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 2415 - -

Інший сукупний дохід 2445 - -
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - -
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукуп-
ним доходом 2455 - -

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 68 16

III. Елементи операційних витрат

Назва статті Код 
рядка

За звіт-
ний 

період

За аналогіч-
ний період

попереднього
року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 - -
Витрати на оплату праці 2505 108 85
Відрахування на соціальні заходи 2510 38 29
Амортизація 2515 - -
Інші операційні витрати 2520 103 80
Разом 2550 249 194

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код 
рядка

За звіт-
ний 

період

За аналогіч-
ний період

попереднього
року

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 - -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 - -
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 - -
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію 2615 - -

Дивіденди на одну просту акцію 2650 - -

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 01 01

Підприємство ТОВ «ФК «Євро Прем’єр Фінанс» за ЄДРПОУ 38266983

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (за прямим методом)
за 2015 р.

Форма №3 Код за ДКУД   1801004

Стаття Код За звітний 
період

За аналогіч-
ний період 

попередньо-
го року 

1 2 3 4
 І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 - -
Повернення податків і зборів 3005 - -
у тому числі податку на додану вартість 3006 - -
Цільового фінансування 3010 - -
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 - -
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 - 7
Надходження від повернення авансів 3020 36 -
Надходження від відсотків за залишками ко-
штів на поточних рахунках 3025 - -

Надходження від боржників неустойки (штра-
фів, пені) 3035 - -

Надходження від операційної оренди 3040 - -
Надходження від отримання роялті, автор-
ських винагород 3045 - -

Надходження від страхових премій 3050 - -
Надходження фінансових установ від  
повернення позик 3055 - -

Інші надходження 3095 1 519 1697
 Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 (109) (72)
Праці 3105 (78) (62)

ТОВ «ФК «Євро Прем’єр Фінанс»

  ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ№1/20164



ТОВ «ФК «Євро Прем’єр Фінанс»

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (Продовження)
1 2 3 4

Відрахувань на соціальні заходи 3110 (41) (32)
Зобов’язань з податків і зборів 3115 (20) (19)
Витрачання на оплату зобов’язань з податку 
на прибуток 3116 (4) (6)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку 
на додану вартість 3117 ( - ) ( - )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших по-
датків і зборів 3118 (16) (13)

Витрачання на оплату авансів 3135 (2 480) (1 520)
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату зобов'язаннь за страхо-
вими контрактами 3150 ( - ) ( - )

Витрачання фінансових установ на надання 
позик 3155 ( - ) ( - )

Інші витрачання 3190 (12) (17)
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -1 185 -18

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

фінансових інвестицій 3200 - -
     необоротних активів 3205 - -
Надходження від отриманих:
     відсотків 3215 4 11
     дивідендів 3220 - -
Надходження від деривативів 3225 - -
Надходження від погашення позик 3230 - -
Надходження від вибуття дочірнього підприєм-
ства та іншої  господарської одиниці 3235 - -

Інші надходження 3250 - -
Витрачання  на придбання:
     фінансових інвестицій 3255 ( - ) ( - )
     необоротних активів 3260 ( - ) ( - )

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (Продовження)
1 2 3 4

Виплати за деривативами 3270 ( - ) ( - )
Витрачання на надання позик 3275 ( - ) ( - )
Витрачання на придбання дочірнього  
підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( - ) ( - )

Інші платежі 3290 ( - ) ( - )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 4 11

 ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від:

Власного капіталу 3300 - -
Отримання позик 3305 1791 1141
Надходження від продажу частки в дочірньо-
му підприємстві 3310 - -

Інші надходження 3340 - -
 Витрачання на:

Викуп власних акцій 3345 ( - ) ( - )
Погашення позик  3350 609 1141
Сплату дивідендів 3355 ( - ) ( - )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( - ) ( - )
Витрачання на сплату заборгованості з фі-
нансової оренди 3365 ( - ) ( - )

Витрачання на придбання частки в дочірньо-
му підприємстві 3370 ( - ) ( - )

Витрачання на виплати неконтрольованим 
часткам у дочірніх  підприємствах 3375 ( - ) ( - )

Інші платежі 3390 ( - ) ( - )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 1182 -
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 1 -7
Залишок коштів на початок року 3405 1 8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 - -
Залишок коштів на кінець року 3415 2 1

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 01 01

Підприємство ТОВ «ФК «Євро Прем’єр Фінанс» за ЄДРПОУ 38266983

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2015 рік

    Форма № 4 Код за ДКУД  1801005

Стаття
Код  
ряд-
ка

Зареєстро- 
ваний 

капітал 
Капітал у 
дооцінках

Додатковий 
капітал

Резервний 
капітал

Нерозподіле-
ний прибуток 
(непокритий 

збиток)

Неопла-
чений 

капітал
Вилучений 

капітал Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 3100 - - - 71 - - 3171
Коригування:
  Зміна облікової політики 4005 - - - - - - - -
  Виправлення помилок 4010 - - - - - - - -
  Інші зміни 4090 - - - - - - - -
Скоригований залишок на початок року 4095 3100 - - - 71 - - 3171
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 - - - - 68 - - 68
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 - - - - - - - -
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 - - - - - - - -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 - - - - - - - -
Накопичені курсові різниці 4113 - - - - - - - -
Частка іншого сукупного доходу асоційова-
них і спільних підприємств 4114 - - - - - - - -

Інший сукупний дохід 4116 - - - - - - - -
Розподіл прибутку:
  Виплати власникам (дивіденди) 4200 - - - - - - - -
  Спрямування прибутку до зареєстрованого  
  капіталу 4205 - - - - - - - -

  Відрахування до резервного капіталу 4210 - - - - - - - -
  Сума чистого прибутку, належна до
  бюджету відповідно до законодавства 4215 - - - - - - - -

  Сума чистого прибутку на створення 
  спеціальних (цільових) фондів 4220 - - - - - - - -

  Сума чистого прибутку на матеріальне 
  заохочення 4225 - - - - - - - -

Внески учасників:
  Внески до капіталу 4240 - - - - - - - -
  Погашення заборгованості з капіталу 4245 - - - - - - - -
Вилучення капіталу:
  Викуп акцій (часток) 4260 - - - - - - - -
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 - - - - - - - -
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 - - - - - - - -
Вилучення частки в капіталі 4275 - - - - - - - -
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 - - - - - - - -
Інші зміни в капіталі 4290 - - - - - - - -
Придбання (продаж) неконтрольованої 
частки в дочірньому підприємстві 4291 - - - - - - - -

Разом змін у капіталі 4295 - - - - 68 - - 68  
Залишок на кінець року 4300 3100 - - - 139 - - 3239  
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ПРИМІТКИ,
що містять стислий виклад суттєвих 

облікових політик та інші пояснення і розкриття інформації 
товариства з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія 

«ЄВРО ПРЕМ’ЄР ФІНАНС»
станом на 31 грудня 2015 року.

Примітка 1. Загальна інформація
Товариство з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «ЄВРО 

ПРЕМ’ЄР ФІНАНС» (надалі – товариство або ТОВ «ФК «ЄВРО ПРЕМ’ЄР ФІ-
НАНС») створено відповідно до рішення установчих зборів її учасників (протокол 
№1 від 07 червня 2012 року). 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «ЄВРО 
ПРЕМ’ЄР ФІНАНС» зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців, про що в реєстрі зроблено запис №1 305 102 
0000 009053 від 08.06.2012 року. 

Статут товариства в новій редакції затверджено загальними зборами учасни-
ків товариства 09.08.2012 року (протокол №2) та проведено державну реєстрацію 
змін 10.08.2012 року за №1 305 105 0002 009053 від 10.08.2012 року. 

Товариство створено для надання виключно фінансових послуг з метою отри-
мання прибутку.

Товариство є юридичною особою приватного права з дати його державної 
реєстрації у встановленому порядку, наділяється цивільною правоздатністю і ді-
єздатністю, може бути відповідачем та позивачем у суді, самостійно відповідає 
за своїми зобов’язаннями усім належним йому майном, на яке згідно з чинним 
законодавством може бути звернено стягнення.

Товариство при здійсненні фінансово-господарської діяльності керується чин-
ним законодавством України, зокрема Законом України «Про фінансові послуги та 
державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 року № 2664-III, 
Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», іншими законодавчи-
ми актами, в тому числі нормативно-правовими актами Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Організаційна структура товариства визначена Статутом. 
Місцезнаходження: 10001, м. Житомир, вул. Київська, 87, ідентифікаційний код 

- 38266983.
Станом на 31.12.2015 року у ТОВ «ФК «ЄВРО ПРЕМ’ЄР ФІНАНС» працювало 

4 людини.
Інформація про господарську діяльність товариства
Товариство створено з метою здійснення підприємницької діяльності для одер-

жання прибутку в інтересах учасників товариства, 
Відповідно до статті 2 Статуту товариства та згідно з Класифікатором видів 

економічної діяльності основними видами діяльності товариства є:
 � 64.99 - надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного за-

безпечення);
 � 64.91 - фінансовий лізинг;
 � 64.92 - інші види кредитування.

Фактори ризику
Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану:

 � ризик неможливості стягнення заборгованості за факторинговими операціями 
через неплатоспроможність боржників;

Політичні та макроекономічні ризики:
 � Україна знаходиться у стані політичних та економічних потрясінь, внаслідок чого 

відсутня політична та економічна стабільність;
 � різка девальвація гривні щодо основних світових валют;
 � соціальні потрясіння, військові дії на сході країни; 
 � податкове навантаження - високі податки або вимоги податкових органів, що 

призводить до зростання податкових платежів;
 � зростання інфляції, що призводить до зменшення доходів майбутніх періодів за 

факторинговими операціями.

Примітка 2. Основа складання фінансової звітності
Фінансові звіти складені на базі концепції історичної собівартості. Функціональ-

ною валютою товариства є національна валюта України - гривня. Звітний період 
товариства співпадає з календарним роком.

Заява про відповідність
Ця фінансова звітність складена у відповідності до Міжнародних стандартів 

фінансової звітності (МСФЗ) та Міжнародних стандартів бухгалтерського облі-
ку (МСБО), затверджених Радою з міжнародних стандартів фінансової звітності 
(РМСФЗ).

Примітка 3. Вплив на фінансову звітність нових або переглянутих стан-
дартів та тлумачень

3.1 Набули чинності окремі нові стандарти та тлумачення, які стали 
обов’язковими для застосування вперше за рік, що закінчився 31.12.2015 року та 
для пізніших періодів. В таблиці наводиться перелік запроваджених та перегляну-
тих стандартів та зазначено їх вплив на річну фінансову звітність товариства т.ч.: 

Назва МСФЗ, 
МСБО або 

іншого стан-
дарту

Зміст поправок

Дата (міс., рік)
Вплив на фінан-

сову звітність 
компанії

ви-
пуску

набрання 
чинності

МСФЗ 9

ви
да

нн
я 

20
09

 
ро

ку

З 
01.01.2015 
року згідно 
з офіційною 
редакцією 
стандарту 
розміщено-
го на сайті 
Мінфіну 

Не здійснив сут-
тєвого впливу на 
річну фінансову 
звітність, оскільки 
почав застосову-
ватися достроко-
во з 01.01.2014 
року 

поправки до 
МСБО 19 
«Програми з 
визначеним 
внеском: Вне-
ски працівни-
ків»

Поправка роз'яснює 
вимоги, які стосуються 
того, як внески від пра-
цівників або третіх осіб 
пов’язаних з наданням 
послуг, слід відносити до 
періодів надання послуг. 
Зокрема, внески, що не 
залежать від кількості 
років надання послуг, 
можуть бути визнані 
як зменшення вартості 
послуг в тому періоді, в 
якому відповідні послуги 
надаються (замість від-
несення їх до періоду 
надання послуг).

Ли
ст

оп
ад

 2
01

3

01
.0

7.
20

14

У зв’язку з тим, 
що товариство не 
здійснює виплат 
по закінченні 
трудової діяльнос-
ті, які б вимагали 
від співробітників 
або третіх осіб 
виконувати певні 
зобов’язання 
щодо плану вне-
сків, застосування 
поправок не має 
жодного впливу 
на річну фінан-
сову звітність 
товариства. 

Назва МСФЗ, 
МСБО або 

іншого стан-
дарту

Зміст поправок

Дата (міс., рік)
Вплив на фінан-

сову звітність 
компанії

ви-
пуску

набрання 
чинності

щорічні вдоско-
налення циклу 
МСФЗ 2010-
2012 року

- зміни до МСФЗ 2 
зміни роз’яснюють визна-
чення «умови наділення 
правами» і «умови рин-
ку» і додають визначення 
для «умов виконання» і 
«умов обслуговування»

Гр
уд

ен
ь 

20
13

01
.0

7.
20

14

Не впливають на 
річну фінансову 
звітність товари-
ства

- зміни до МСФЗ 3
зміни, які застосовуються 
перспективно до опера-
цій об’єднання бізнесу і 
вимагають, щоб будь-яке 
умовне міркування, яке 
класифікується, як актив 
або зобов’язання (тобто 
не власний капітал) 
оцінювалось за справед-
ливою вартістю на кожну 
звітну дату із визнанням 
зміни у справедливій 
вартості у прибутку чи 
збитку

Це не впливає на 
річну фінансову 
звітність товари-
ства

щорічні вдоско-
налення циклу 
МСФЗ 2010-
2012 року

- зміни до МСФЗ 13 Ці 
зміни щодо підстави для 
висновку за цим стандар-
том роз'яснюють тільки 
те, що здатність вимі-
рювати деяку коротко-
строкову дебіторську та 
кредиторську заборгова-
ність на недисконтованій 
основі зберігається.
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Не впливають на 
річну фінансову 
звітність товари-
ства

- поправка до МСБО 16 
та МСБО 38 роз'яснює, 
як обліковується валова 
балансова вартість та 
накопичена амортиза-
ція/знецінення, якщо 
товариствовикористовує 
модель переоцінки.

За оцінкою 
керівництва, ця 
поправка не має 
суттєвого впливу 
нарічну фінансову 
звітність товари-
ства

- поправка до МСБО 24 
роз'яснює, як повинні 
розкриватись виплати 
суб'єктам, що надають 
послуги ключового управ-
лінського персоналу.

Ця поправка не 
має впливу на 
річну фінансову 
звітність товари-
ства

- поправка до МСФЗ 8 
вимагає розкриття су-
джень, зроблених керів-
ництвом при застосуван-
ні сумарних критеріїв до 
операційних сегментів, 
а також уточнює, що 
узгоджувати суми активів 
підзвітних сегментів з 
активами підприємства 
потрібно тільки, якщо зві-
ти за активам сегмента 
складаються регулярно

Ця поправка не 
має впливу на річ-
ну фінансову звіт-
ність товариства, 
оскільки звіти за 
сегментами не 
складаються. 

щорічні вдо-
сконалення 
циклу МСФЗ 
2011-2013

- поправка до МСБО 40
роз’яснює, що МСФЗ 3 і 
МСБО 40 не є взаємови-
ключними: якщо МСБО 
40 допомагає укладачам 
фінансової звітності роз-
різняти інвестиційну не-
рухомість та нерухомість, 
яка використовується 
власником, то МСФЗ 3 
допомагає їм визначити, 
чи вважається придбан-
ня інвестиційного майна 
об’єднанням бізнесу
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Ця поправка не 
має впливу на 
річну фінансову 
звітність товари-
ства

- поправка до МСФЗ 3
роз’яснює, що МСФЗ 3 
виключає зі сфери засто-
сування облік форму-
вання будь-якої спільної 
діяльності у фінансовій 
звітності самої спільної 
діяльності.

Ця поправка не 
має впливу на 
річну фінансову 
звітність товари-
ства

- поправка до МСФЗ 13
роз’яснює, що виняток 
для портфелю, відпо-
відно до МСФЗ 13, який 
дозволяє підприємству 
оцінювати справедливу 
вартість групи фінансо-
вих активів і фінансових 
зобов’язань на нетто-
основі, відноситься до 
всіх договорів (в тому 
числі нефінансових) в 
рамках дії МСБО 39 / 
МСФЗ 9

Ця поправка не 
має впливу на 
річну фінансову 
звітність товари-
ства

3.2 Перелік стандартів та тлумачень, які були опубліковані РМСБО, але не 
набули чинності для фінансового року, який закінчується 31 грудня 2015 року, і не 
були застосовані товариством і які не прийняті до застосування достроково:

1) Зміни до МСБО 16 і МСБО 38 «Роз’яснення прийнятних методів знеці-
нення та амортизації» (опубліковані у травні 2014 року) - зміни додають інструкції 
та пояснюють, що (I) використання методу доходів для розрахунку амортизації ак-

ТОВ «ФК «Євро Прем’єр Фінанс»
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тиву є недоцільним, оскільки дохід від діяльності, який включає в себе використан-
ня активу, в цілому відображає інші фактори, ніж споживання економічних вигод, 
включених в активі, і (II) доходи, як правило, вважаються, недоречною основою 
для виміру споживання економічних вигід, втілених в нематеріальному активі; Од-
нак, це припущення може бути спростовано в певних обставинах. Ці поправки пер-
спективно набирають чинності до річних періодів, які починаються з 01 січня 2016 
року. Керівництво не очікує будь-якого впливу на фінансову звітність товариства.

2) Поправки до МСБО 19 (Щорічне удосконалення до циклу МСФЗ 2012-
2014 років, опубліковане у вересні 2014 року) - поправки, які застосовуються до 
річних періодів, що починаються з або після 01 січня 2016 року, і уточнюють, що 
високоякісні корпоративні облігації, які використовуються при оцінці ставки дис-
контування для виплат по закінченні трудової діяльності, повинні бути виражені 
в тій самій валюті, що й суми виплат до сплати. На припущення управлінського 
персоналу ця поправка не матиме впливу на фінансову звітність товариства.

3) Поправки до МСБО 27 Метод участі в капіталі в окремій фінансовій 
звітності (опубліковані в серпні 2014 року) - поправки застосовуються до річних 
звітних періодів, які починаються з або після 01 липня 2016 року, і відновлюють 
можливість використання методу участі в капіталі, що дозволяє підприємствам ви-
користовувати метод участі в капіталі для обліку інвестицій в дочірні, спільні та 
асоційовані підприємства в їх окремої фінансової звітності. Ці поправки не стосу-
ються діяльності товариства, оскільки товариство не є материнською компанією.

4) Поправка до МСФЗ 5 (Щорічне удосконалення до циклу МСФЗ 2012-
2014 років, опубліковане в вересні 2014) - поправка застосовується в перспективі 
до річних періодів, що починаються з або після 01 січня 2016 року, і додає конкретні 
інструкції підприємству з рекласифікації активу (або групи вибуття) з призначених 
для продажу до утримуваних для розподілу на користь власників, або навпаки; і у 
випадках, коли припинено облік активів призначених для розподілу. Наразі товари-
ство оцінює, як це може вплинути на його фінансову звітність. 

5) Поправка до МСФЗ 7 (Щорічне удосконалення до циклу МСФЗ 2012-
2014 років, опубліковане у вересні 2014 року) - поправка застосовується до річних 
періодів, що починаються з або після 1 січня 2016 року, і додає інструкції з уточ-
нення, чи контракт з надання послуг продовжує участь у переданому активі. На 
припущення управлінського персоналу це не повинно мати суттєвого впливу на 
фінансову звітність товариства. 

6) Поправки до МСФЗ 10 та МСФЗ 28 Продаж або розподіл активів між 
інвестором та його асоційованою компанією або спільним підприємством 
(опублікований у вересні 2014 року) - зміни, які застосовуються перспективно для 
річних періодів, що починаються з або після 01 січня 2016 року, вирішують поточ-
ний конфлікт між двома стандартами, і уточнюють, що прибуток або збиток повинні 
визнаватися повністю, коли операція пов’язана з бізнесом, і частково, якщо мова 
йде про активи, які не пов’язані з бізнесом (операційною діяльністю). Ці поправки 
не повинні мати впливу на фінансову звітність товариства.

7) Поправки до МСФЗ 11 Облік придбання часток участі у спільній діяль-
ності (опубліковані у травні 2014 року) - зміни, які застосовується перспективно до 
річних періодів, що починаються з або після 01 липня 2016 року, і вимагають на-
бувача частки у спільній діяльності, в якій діяльність є операційною (як визначено 
в МСФЗ 3), застосувати всі принципи бухгалтерського обліку розкриття інформації 
для об’єднання бізнесу МСФЗ 3 та інших МСФЗ, за винятком тих принципів, які 
конфліктують з інструкціями, наданими в МСФЗ 11. Поправки стосуються як пер-
шого придбання частки інтересу в спільній діяльності, так і придбання додаткової 
частки у спільній діяльності (в останньому випадку, частки, які були у власності 
раніше, не переоцінюються). Ці поправки не повинні мати впливу на фінансову 
звітність товариства.

8) МСФЗ 15 Дохід від контрактів з покупцями (опублікований у травні 2014 
року) - новий стандарт, який набуває чинності для річних періодів, починаючи з або 
після 01січня 2017 року і замінює МСБО 11, МСБО 18 та їх інтерпретації (SIC-31 
і ПКІ 13, 15 і 18). Він встановлює єдину і всеосяжну основу для визнання доходу, 
єдиний для всіх операцій, галузей і ринків капіталу, з єдиним принципом (на основі 
п’ятиступінчатої моделі, яка буде застосовуватися до всіх контрактів з клієнтами), 
поглибленим розкриттям, і новими або поліпшеними інструкціями (наприклад, коли 
саме дохід визнається, підстави для різноманітних міркувань, витрати на виконан-
ня та отримання контракту і т.д.). На припущення керівництва, МСФЗ 15 буде за-
стосований в фінансовій звітності, коли він стане обов’язковим і що застосування 
нового стандарту може мати вплив на розкриття сум щодо доходів товариства. 
Наразі, практично неможливо забезпечити розумну оцінку даного впливу, доки не 
завершений детальний огляд.

Примітка 4. Істотні облікові політики
Облікова політика товариства встановлює порядок організації та ведення бух-

галтерського обліку, визначає принципи, методи і процедури, що використовуються 
товариством для складання та подання фінансової звітності.

Облікова політика товариства - документ, головною метою якого є загальна ре-
гламентація застосованих на практиці прийомів та методів бухгалтерського обліку, 
технологій обробки облікової інформації та документообігу.

Облікова політика товариства будується у відповідності з чинним законодав-
ством України, а саме: Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні», нормативними актами Національної комісії, що здійснює дер-
жавне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Планом рахунків бухгалтер-
ського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств 
і організацій України, основними принципами Міжнародних стандартів фінансової 
звітності та Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, внутрішніми норма-
тивними документами товариства, що визначають порядок здійснення бухгалтер-
ських операцій. Обрана товариством облікова політика:

 � забезпечує повноту та достовірність відображення операцій в обліку;
 � визначає систему ведення бухгалтерського обліку;
 � закріплює правила та процедури, прийняті керівництвом для ведення фінансо-

вого, управлінського та податкового обліку;
 � відображає особливості організації та ведення бухгалтерського обліку;
 � направлена на повне задоволення потреб управління товариством;
 � сприяє виконанню повного обсягу фінансово - господарських операцій;
 � забезпечує встановлення контролю здійснення цих операцій;
 � встановлює правила документообігу;
 � затверджує ведення системи рахунків і регістрів бухгалтерського обліку;
 � визначає технологію обробки облікової інформації.

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва формування певних 
суджень, оцінок та припущень, які впливають на застосування принципів облікової 
політики, а також на суми активів та зобов’язань, доходів та витрат, що відображені 
у звітності. Фактичні результати можуть відрізнятися від цих оцінок.

Облікова політика містить правила ведення бухгалтерського обліку, дотриман-
ня яких є обов’язковими. За цим документом затверджується методологія відо-
браження окремих бухгалтерських операцій та особливості організації бухгалтер-
ського обліку.

Облікова політика товариства базується на складових Міжнародних стандар-
тів бухгалтерського обліку: безперервності діяльності, постійності правил бух-
галтерського обліку, обачливості, нарахування, окремого відображення активів і 
зобов’язань, прийнятності вхідного балансу, пріорітету змісту над формою, оціню-
ванні, відкритості, суттєвості, конфіденційності.

Товариство постійно керується одними й тими ж правилами бухгалтерського 
обліку, крім випадків істотних змін в діяльності або в правовій базі. Методи обліку 
та оцінки статей балансу, як правило, використовуються постійно.

Облікова політика товариства базується на основних принципах бухгалтер-
ського обліку та дотримується таких основних критеріїв як:

 � наступність, тобто залишки на балансових та позабалансових рахунках на по-
чаток поточного звітного періоду повинні відповідати залишкам на кінець попере-
днього періоду;

 � повнота відображення в бухгалтерському обліку всіх фактів господарської 
діяльності; усі господарські операції підлягають реєстрації на рахунках бухгал-
терського обліку без будь- яких винятків. Фінансова звітність має містити всю 
інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій товариства, яка може 
впливати на рішення, що приймаються згідно з нею;

 � обачність, застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, відповідно 

до яких активи та/або дохід не завищуватимуться, а зобов’язання та/ або витрати 
- не занижуватимуться;

 � пріоритет змісту над формою, тобто відображення в бухгалтерському обліку 
та розкриття у звітності фактів господарської діяльності виходячи не тільки з пра-
вової норми, але і з економічного змісту фактів та умов господарювання;

 � несуперечність, тобто тотожність даних аналітичного обліку оборотам та за-
лишкам за рахунками синтетичного обліку на перше число кожного місяця, а також 
показників бухгалтерської звітності даним синтетичного та аналітичного обліку;

 � раціональність, тобто раціональне та економічне ведення бухгалтерського об-
ліку, виходячи з умов господарської діяльності товариства;

 � відкритість, тобто фінансові звіти побудовані детально і чітко, максимально 
зрозумілі для користувачів, достовірно відображають господарські операції, уни-
кають двозначності в відображенні позиції товариства. Необхідні пояснення нада-
ються в додатках та пояснювальних записках до звітів;

 � суттєвість - у фінансових звітах знаходить відображення вся істотна інформа-
ція, корисна для прийняття рішень керівництвом та іншими користувачами звіт-
ності;

 � своєчасність відображення фактів господарської діяльності в бухгалтерсько-
му обліку;

 � автономність, тобто активи та зобов’язання товариства повинні бути відокрем-
лені від активів та зобов’язань власників товариства або інших підприємств;

 � безперервність, тобто оцінка активів здійснюється, виходячи з припущення, 
що діяльність товариства продовжуватиметься в неосяжному майбутньому;

 � нарахування та відповідність доходів та витрат для визначення фінансо-
вого результату звітного періоду потрібно порівняти доходи звітного періоду з ви-
тратами, що були здійснені для отримання цих доходів. Доходи і витрати відобра-
жаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення 
незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів.

Доходи - це збільшення економічних вигод протягом облікового періоду у ви-
гляді надходження чи збільшення корисності активів або зменшення зобов’язань, 
результатом чого є збільшення капіталу, за винятком його збільшення, пов’язаного 
з внесками учасників.

Витрати - це зменшення економічних вигод протягом облікового періоду у ви-
гляді вибуття чи амортизації активів або виникнення зобов’язань, що призводить 
до зменшення власного капіталу і не є розподіленням між учасниками.

Власний капітал - це залишкова частина в активах товариства після вираху-
вання всіх зобов’язань.

Принцип нарахування застосовується товариством при наявності таких умов:
фінансовий результат операції можливо розрахувати за даними підтверджую-

чих документів (угод, актів, накладних);
доходи або витрати відповідають виникненню реальної заборгованості, якщо 

заборгованість виникла за активом балансу - нараховуються доходи, за пасивом 
балансу - нараховуються витрати.

Якщо через відсутність даних неможливо визначити точну суму доходів (ви-
трат) в останні дні місяця, не враховані суми враховуються в наступному місяці.

Товариство враховує доходи від наданих послуг у розмірі витрат, пов’язаних 
із наданням таких послуг, якщо є впевненість в отриманні цих доходів. Якщо такої 
впевненості немає, враховуються тільки витрати. Доходи за цими операціями бу-
дуть проведені при їх фактичному отриманні;

 � послідовність - постійне (із року в рік) застосування обраної облікової політики;
 � історична (фактична ) собівартість, тобто активи та зобов’язання облікову-

ються, як правило, за вартістю їх придбання чи виникнення. 
Основними складовими облікової політики товариства є:

 � внутрішній план аналітичних рахунків бухгалтерського обліку товариства;
 � інші чинні внутрішні нормативні акти в частині організації та ведення бухгалтер-

ського обліку, документообігу та контролю господарських операцій.
Облікова політика в товаристві застосовується до подій та операцій з часу їх 

виникнення.
Актив враховується в балансі, коли є ймовірність надходження майбутніх еко-

номічних вигод для товариства і актив має собівартість або вартість, яка може бути 
достовірно обчислена.

Зобов’язання - це теперішня заборгованість, що виникає внаслідок минулих 
подій, від погашення якої очікується вибуття ресурсів товариства.

Активи і зобов’язання товариства оцінюються і відображаються в обліку з до-
статньою мірою обережності з метою уникнення можливості перенесення існую-
чих фінансових ризиків на наступні звітні періоди. Тому методи оцінки активів та 
зобов’язань базуються на головних принципах Міжнародних стандартів бухгалтер-
ського обліку. Через оцінку активів та зобов’язань надходить інформація про за-
гальну вартість майна товариства, його зобов’язань, про вартість окремих статей 
балансу. Не підлягає оцінці готівка та стандартні зобов’язання.

Справедлива вартість – це ціна, яка може бути отримана від продажу активу 
або сплачена при передачі зобов’язання при проведенні звичайної операції на го-
ловному (або найсприятливішому) ринку на дату оцінки в поточних ринкових умо-
вах (ціна виходу) незалежно від того, чи така ціна безпосередньо спостерігається 
або розраховується з використанням іншого методу оцінки.

Примітка 4.1. Визнання доходу
Дохід визнається за фактом оплати боржником придбаної товариством за-

боргованості відповідно до узгоджених умов, а також в момент реалізації інших 
товарів, робіт, послуг. 

Примітка 4.2. Забезпечення
Забезпечення визнаються у випадку, якщо товариства має теперішнє 

зобов’язання, яке виникло внаслідок минулих подій, є ймовірність, що в результаті 
погашення зобов’язання відбудеться вибуття ресурсів, які втілюють в собі економічні 
вигоди, та сума, за якою буде погашено зобов’язання, може бути достовірно оцінена.

Якщо немає ймовірності щодо вибуття ресурсів або суму зобов’язання не можна 
оцінити достовірно, інформація про таке зобов’язання розкривається в примітках.

Примітка 4.3. Зменшення корисності
Балансова вартість активів переглядається на кожну дату балансу з метою 

визначення будь-якого чинника, що вказує на зменшення їх корисності. При ви-
явленні таких фактів сума очікуваного відшкодування визначається як вища з двох 
оцінок: чистої ціни реалізації або вартості поточного використання. Втрати від 
зменшення корисності визнаються у випадку, якщо балансова вартість перевищує 
суму очікуваного відшкодування.

Раніше визнані втрати від зменшення корисності сторнуються, якщо були зміни 
в оцінках, що використовувалися для визначення вартості відновлення. Збільшена 
балансова вартість активу внаслідок сторнування збитку від зменшення кориснос-
ті не повинна перевищувати балансову вартість (за вирахуванням амортизації), 
яку б визначили, якби збиток від зменшення корисності не визнали для активу в 
попередні роки.

Примітка 4.4. Нематеріальні активи
Нематеріальні активи - це активи, які не мають матеріальної форми, забез-

печують певні права та утримуються товариством з метою використання протягом 
періоду більше одного року в процесі своєї діяльності.

Об’єкт основних засобів або нематеріальний актив (придбаний або отриманий) 
визнається активом, якщо є імовірність одержання майбутніх економічних вигод, 
пов’язаних з його використанням, та його вартість може бути достовірно визначена.

Первісна вартість придбаного нематеріального активу складається з вартості 
придбання, мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших 
витрат, безпосередньо пов’язаних з його придбанням та доведенням до стану, при-
датного для використання за призначенням.

Не визнаються активом, а підлягають відображенню у складі витрат того звіт-
ного періоду, в якому вони були здійснені: витрати на дослідження; витрати на 
підготовку і перепідготовку кадрів; витрати на створення, реорганізацію та пере-
міщення товариством або її частини; витрати на підвищення ділової репутації то-
вариства; вартість періодичних видань тощо.

Придбані нематеріальні активи повинні зараховуватись на баланс за первіс-
ною вартістю, яка включає всі витрати по їх придбанню, доставці, установці та 
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введенню в експлуатацію.
Після первісного визнання нематеріальні активи слід відображати за їх собі-

вартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь яких накопи-
чених збитків від зменшення корисності (модель собівартості).

Нематеріальні активи з визначеним строком корисної експлуатації підлягають 
амортизації протягом строку корисного використання. Строк використання немате-
ріальних активів визначається товариством самостійно, виходячи з досвіду роботи 
з подібними активами, сучасних тенденцій в галузі техніки і програмних продуктів, 
сучасного стану нематеріальних активів, експлуатаційних характеристик. Аморти-
зація нематеріальних активів здійснюється щомісячно за прямолінійним методом 
протягом строку корисного використання об’єкта. Амортизацію нематеріального 
активу слід припиняти на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату з якої 
цей актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиня-
ють визнання цього активу.

Нематеріальні активи з невизначеним строком корисної експлуатації не під-
лягають амортизації.

Примітка 4.5. Основні засоби
Основні засоби - це необоротні активи у матеріальній формі, які утримуються 

товариством з метою використання їх в процесі своєї діяльності, під час продажу 
товарів (робіт), надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснен-
ня адміністративних функцій. До основних засобів товариства відносяться пред-
мети, строк корисного використання яких перевищує один рік і вартість яких за 
одиницю або комплект становить 2,5 тис. грн. і більше.

Придбані основні засоби, інші необоротні матеріальні активи оцінюються за 
первісною вартістю, яка визначається як фактична собівартість у сумі грошових 
коштів справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених 
на придбання (створення) основних засобів. Зміна первісної вартості допускаєть-
ся лише у випадках поліпшення - добудови, дообладнання, реконструкції (з відо-
браженням витрат за відповідними рахунками капітальних інвестицій), часткової 
ліквідації об’єкта або його переоцінки.

Завершені витрати для поліпшення об’єкта основних засобів - на добудову, 
реконструкцію, модернізацію основних засобів відносяться на збільшення їх вар-
тості.

Вартість робіт, здійснених для підтримання об’єкту в придатному для викорис-
тання стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх вигод від його ви-
користання, та витрати з технічного обслуговування, не впливають на балансову 
вартість об’єкту та відносяться на витрати.

Строки корисного використання основних засобів в товаристві залежать від 
складу основних засобів. 

Амортизація грунтується на таких строках корисного використання:
Будівлі ти споруди, передавальні пристрої  10-20 років
Транспортні засоби 5 років
Машини та виробниче обладнання 2-5 років
Інструменти, прилади та інвентар 4 роки
Інші основні засоб 2 років
Земля не амортизується.
У звітному році очікувані строки корисного використання та норми амортизації 

основних засобів переглядалися та внаслідок перегляду не змінювалися.
Нарахування амортизації в обліку здійснюється по кожному об’єкту прямоліній-

ним методом протягом строку корисного використання об’єкта, який визначається 
при введенні його в експлуатацію (оприбуткуванні на баланс) і призупиняється на 
період реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації. На-
рахування амортизації починається з місяця, наступного за тим, в якому об’єкт 
основних засобів став придатним для корисного використання (тобто коли він до-
ставлений до місця розташування та приведений у стан у якому він придатний до 
експлуатації).

Амортизацію об’єкта основного засобу слід припиняти на одну з двох дат, яка 
відбувається раніше: на дату з якої цей актив класифікують як утримуваний для 
продажу, або на дату, з якої припиняють визнання цього активу.

Примітка 4.6. Інвестиційна нерухомість
Необоротні активи класифікуються як інвестиційна нерухомість, якщо вони є 

нерухомістю (землею, будівлею чи частиною будівлі або їх поєднанням), яка утри-
мується товариством в якості власника з метою отримання лізингових (орендних) 
платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей.

Один і той самий об’єкт нерухомості може бути розділений на конструктивно 
відокремлені частини, що використовуються з різною метою: одна частина - для 
отримання доходу від орендної плати або збільшення капіталу, інша - для викорис-
тання в процесі діяльності товариства або для адміністративних цілей.

У бухгалтерському обліку такі частини об’єкта нерухомості відображаються 
окремо, якщо вони можуть бути продані окремо. Якщо ці частини не можуть бути 
продані окремо, такий об’єкт визнається інвестиційною нерухомістю за умов, що 
лише незначна його частина утримується для використання в процесі діяльності 
товариства або для адміністративних цілей. 

До інвестиційної нерухомості належить:
 �земля що утримується з метою отримання вигод від зростання капіталу в довгостроко-

вій перспективі, а не для реалізації в короткостроковій перспективі в процесі діяльності;
 � земля, подальше використання якої на цей час не визначено;
 � будівля, що перебуває у власності товариства або в розпорядженні за догово-

ром про фінансовий лізинг (оренду) та надається в лізинг (оренду) за одним або 
кількома договорами про оперативний лізинг(оренду);

 � будівля, що не зайнята на цей час та призначена для надання в лізинг (оренду) 
за одним або кількома договорами про оперативний лізинг (оренду).

Якщо товариство шляхом реалізації прав заставодержателя набуває право 
власності на земельні ділянки та будівлі, відповідно до яких чітко не визначений 
намір подальшого використання такі активи також класифікуються як інвестиційна 
нерухомість.

Під час первісного визнання інвестиційної нерухомості товариство оцінює та 
відображає її в бухгалтерському обліку за первісною вартістю. Нарахування амор-
тизації в обліку здійснюється по кожному об’єкту прямолінійним методом протягом 
строку корисного використання об’єкта, який визначається при введенні його в екс-
плуатацію (оприбуткуванні на баланс). 

Витрати на поточне обслуговування, ремонт та утримання об’єкта інвестицій-
ної нерухомості визнаються витратами під час їх здійснення.

Товариство припиняє обліковувати в балансі об’єкт інвестиційної нерухомості 
під час його вибуття внаслідок продажу чи передавання у фінансовий лізинг (орен-
ду) або якщо більше не очікується отримання будь-яких економічних вигід від його 
використання.

Примітка 4.7. Запаси
Запаси визнаються активом, якщо існує імовірність того, що товариство отри-

має в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з їх використанням, та їх вартість 
може бути достовірно визначена. Придбані (отримані) запаси на баланс товари-
ства зараховуються за первісною вартістю, виготовлені власними силами запаси 
відображаються в балансі за виробничою собівартістю. Придбані або виготовлені 
запаси зараховуються на баланс товариства за первісною вартістю. Первісною 
вартістю запасів, придбаних за плату, вважається собівартість запасів, що скла-
дається з фактичних витрат. Транспортно-заготівельні витрати, пов’язані з при-
дбанням запасів (якщо їх можна ідентифікувати), безпосередньо включаються в 
собівартість запасів і враховуються разом з ціною придбання. Одиницею бухгал-
терського обліку запасів є їх найменування або однорідна група (вид). Застосо-
вується постійна система оцінки запасів. Рішення щодо визнання запасів, які не 
принесуть в майбутньому економічної вигоди (неліквідних), та списання їх в бух-
галтерському обліку приймається постійно діючою інвентаризаційною комісією по 
товариству.

Для оцінки запасів при їх вибутті застосовується метод середньозваженої со-
бівартості – оцінка за середньозваженою проводиться щодо кожної одиниці за-
пасів діленням сумарної вартості залишку таких запасів на початок звітного місяця 
і вартості одержаних у звітному місяці запасів на сумарну кількість запасів на по-
чаток звітного місяця і одержаних у звітному місяці запасів. Згідно з формулою 
середньозваженої собівартості, собівартість кожної одиниці визначається із се-
редньозваженої собівартості подібних одиниць на початок періоду та собівартос-
ті подібних одиниць, що були придбані або вироблені протягом періоду. Середнє 
значення може бути обчислене на періодичній основі або з отриманням кожної 

додаткової партії залежно від обставин Запаси на дату балансу відображаються в 
бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю 
або чистою вартістю реалізації.

Примітка 4.8. Оперативний лізинг (оренда)
Оренда активів, за якою всі ризики та вигоди, пов’язані з правом власності на 

активи, залишаються у орендодавця, класифікуються як операційна оренда. Що-
місячні орендні платежі за угодою операційної оренди розглядаються як рентні, 
і відповідно, об’єкти оренди не визнаються необоротними активами товариства.

Станом на звітну дату товариство має основні засоби, отримані в операційну 
оренду. 

Примітка 4.9. Фінансовий лізинг (оренда)
Оренда основних засобів, коли товариство приймає на себе всі вигоди та ри-

зики, пов’язані з правом власності на активи, класифікується як фінансова оренда. 
Об’єкти, які надійшли на умовах фінансової оренди, обліковуються одночасно як 
актив на окремому аналітичному рахунку балансового рахунку і як зобов’язання 
на балансовому рахунку. Орендовані активи амортизуються протягом строку 
їх корисного використання. Платежі по фінансовому лізингу періодично повинні 
оплачуватись лізингодавцю та відображатися в звіті про фінансові результати, як 
процентні витрати.

Станом на звітну дату товариство немає майна, отриманого у фінансовий лі-
зинг.

Примітка 4.10. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отри-

мання товариством майбутніх економічних вигод і її можливо достовірно визначи-
ти. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги терміном погашення до 
одного року відображається в балансі за амортизованою недисконтованою собі-
вартістю. Облікові оцінки, що використовуються для створення резерву сумнівних 
боргів, базуються на аналізі суми дебіторської заборгованості на кінець року. Нара-
хування суми резерву сумнівних боргів за звітний період відображається у звіті про 
фінансові результати (звіті про прибутки та збитки) у складі інших операційних ви-
трат. Виключення безнадійної дебіторської заборгованості з активів здійснюється з 
одночасним зменшенням величини резерву сумнівних боргів. У разі недостатності 
суми нарахованого резерву сумнівних боргів, безнадійна дебіторська заборгова-
ність списується з активів на інші операційні витрати. Сума відшкодування раніше 
списаної безнадійної дебіторської заборгованості включається до складу інших 
операційних доходів. 

Поточна дебіторська заборгованість щодо якої створення резерву сумнівних 
боргів не передбачено, у разі визнання її безнадійною, списується з балансу з відо-
браженням у складі інших операційних витрат.

Примітка 4.11. Фінансові інструменти та інвестиції
Фінансові інструменти в бухгалтерському обліку товариства поділяються на 

фінансові активи, фінансові зобов’язання, інструменти власного капіталу і похідні 
фінансові інструменти. Товариство визначає належну класифікацію інструментів 
при їх початковому визнанні відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» з ура-
хуванням вимог МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» та МСФЗ 
32 « Фінансові інструменти: подання».

Фінансові активи і зобов’язання визнаються у балансі тоді, коли товариство 
стає стороною договору про придбання фінансового інструменту. Усі стандартні 
придбання фінансових активів обліковуються на дату розрахунків.

Фінансові активи й зобов’язання спочатку визнаються за справедливою вар-
тістю плюс витрати на проведення операції. Справедливу вартість при первісному 
визнанні найкращим чином підтверджує ціна операції. Прибуток або збиток при 
первісному визнанні враховується тільки при виникненні різниці між справедливою 
вартістю й ціною операції, що можуть підтвердити поточні ринкові операції з таки-
ми ж інструментами або методи оцінки, при застосуванні яких використовуються 
тільки наявні ринкові дані.

Після первісного визнання фінансові зобов’язання, кредити й довгострокова 
дебіторська заборгованість, а також активи, утримувані до погашення, оцінюються 
за справедливою вартістю. 

Фінансові активи оцінюють за справедливою вартістю, окрім випадків перед-
бачених в Примітці 4.10. Справедлива вартість активу встановлюється методом 
оцінювання з метою встановлення ціни операції на дату оцінки виходячи із звичай-
них міркувань бізнесу. 

Справедлива вартість фінансових зобов’язань розраховується шляхом дис-
контування майбутніх грошових потоків за договором по поточній ринковій про-
центній ставці для аналогічних фінансових інструментів.

Прибуток і збитки від зміни справедливої вартості активів, що є в наявності для 
продажу, визначаються безпосередньо у складі власного капіталу.

Примітка 4.12. Податки на прибуток
Розрахунок податку на прибуток, відстрочених податкових зобов’язань та від-

строчених податкових активів товариство проводить на виконання вимог МСФЗ 12 
«Податки на прибуток».

Податок на прибуток у звітному році сплачувався товариством по ставці 18 %.
Відстрочені податки на прибуток, розраховуються за методом зобов’язань на під-

ставі балансу, виникають внаслідок існування тимчасових різниць між податковою 
базою активів і зобов’язань та їх балансовою оцінкою для цілей фінансового обліку.

Основні тимчасові різниці пов’язані з амортизацією основних засобів, пере-
оцінкою певних необоротних активів, створенням забезпечень та резерву сумнів-
них боргів. Відстрочені податкові активи, які стосуються перенесення на майбутні 
періоди невикористаних податкових збитків, визнаються в тій мірі, в якій ймовірно, 
що величини оподатковуваного прибутку в майбутньому буде достатньо для від-
шкодування невикористаних податкових збитків.

Примітка 4.13. Дивіденди
Дивіденди, визначені вищим органом товариства, не вираховуються з вели-

чини нерозподіленого прибутку до моменту їх затвердження на загальних зборах 
учасників товариства.

Примітка 5. Суттєві облікові оцінки та судження
Підготовка фінансових звітів відповідно до МСФЗ вимагає від керівництва за-

стосування попередніх оцінок та припущень. Такий підхід впливає на звітну величи-
ну активів і зобов’язань, розкриття інформації про можливі активи та зобов’язання 
на дату фінансової звітності і звітну величину доходів та витрат за звітний період. 
Фактичні дані можуть відхилятися від таких оцінок.

Найбільш суттєві попередні оцінки та припущення стосуються визначення 
строку корисного використання основних засобів, забезпечення майбутніх витрат, 
резерву сумнівних боргів, знецінення активів та дисконтування майбутніх грошо-
вих потоків.

Ці оцінки періодично переглядаються, і, у випадку необхідності коригувань, такі 
коригування відображаються у складі прибутків та збитків за період, коли про них 
стає відомо.

Примітка 6. Нематеріальні активи
Нематеріальні активи в бухгалтерському обліку та на балансі товариства відсутні.
Примітка 7. Основні засоби
Товариство не має на балансі будь-яких основних засобів. 
Примітка 8. Фінансові активи
На балансі товариства фінансові інвестиції відсутні.
Примітка 9. Грошові кошти та їх еквіваленти.
Грошові кошти товариства зберігаються на поточних банківських рахунках. Об-

лік грошових коштів і розрахунків готівковими грошовими коштами здійснюється 
товариством згідно з чинним законодавством стосовно ведення касових операцій.

Обмежень щодо використання коштів немає.
У звітному році товариством отримані відсотки по розміщенню коштів на бан-

ківських рахунках у сумі 4 тис. грн.
Дані примітки 9 зазначаються у звіті «Баланс» (рядок 1165,1167), а також у Звіті 

про фінансові результати (рядок 2220).
Примітка 10. Запаси
Товариство немає на залишках запасів. 
Примітка 11. Дебіторська заборгованість

тис. грн.

Назва рядка балансу Рядок 
балансу

на 
01.01.2015 

року

на 
31.12.2015 

року
Дебіторська заборгованість за розрахунками 
(за виданими авансами) 1130 1 580 24

ТОВ «ФК «Євро Прем’єр Фінанс»
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Назва рядка балансу Рядок 
балансу

на 
01.01.2015 

року

на 
31.12.2015 

року
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 619 4 428
Разом 3 199 4 452

Дебіторська заборгованість за виданими авансами виникла внаслідок частко-
вої попередньої оплати банківським установам за договорами факторингу і скла-
ла на початок звітного періоду 1 580 тис. грн., а станом на 31.12.2015 року – 24 
тис. грн. Дана дебіторська заборгованість є короткостроковою і обліковується за 
амортизованою собівартістю без дисконтування відповідно п.п. 4.1.2 п.4.1 МСФЗ 
9 «Фінансові інструменти».

В складі іншої поточної дебіторської заборгованості обліковується заборго-
ваність боржників, яка виникла на підставі договорів факторингу та відступлення 
права вимоги з третіми особами. Станом на 31.12.2015 року така заборгованість 
складає 4 428 тис. грн. та обліковується за справедливою вартістю відповідно до 
п.п 5.4.2 п.5.4 МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».

Дані примітки 11 зазначаються у звіті «Баланс» (рядки 1130, 1155).
Примітка 12. Власний капітал
Структура власного капіталу товариства має наступний вигляд:

тис. грн.

Назва рядка балансу Рядок 
балансу

на 
01.01.2015 

року

на 
31.12.2015 

року
- зареєстрований капітал 1400 3 100 3 100

- нерозподілений прибуток 1420 71 139
Разом власного капіталу: 3 171 3 239

Статутний (зареєстрований) капітал товариства складає 3 100 тис. грн.
Учасниками ТОВ «ФК «ЄВРО ПРЕМ’ЄР ФІНАНС» є три фізичних особи, частки 

яких в статутному капіталі відповідно складають: 
- Малиновський Артем Ігорович, громадянин України, ідентифікаційний номер 

3188323552 - 1 000 000,00 грн. або 32,26%;
- Федорко Антон Юрійович, громадянин України, ідентифікаційний номер 

2683503059 - 1 050 000,00 грн. або 33,87%;
- Максимчук Тетяна Борисівна, громадянка України, ідентифікаційний номер 

2346112682 - 1 050 000,00 грн. або 33,87%.
Заявлений статутний капітал повністю сформовано та сплачено в попередніх 

звітних періодах. 
Дані примітки 12 зазначаються у звіті «Баланс» (рядки 1400, 1420).
Примітка 13. Інші довгострокові зобов’язання (позики)
Товариство не має на балансі довгострокових зобов’язань. 
Примітка 14. Зобов’язання товариства
Зобов’язаннями визнається заборгованість товариства перед іншими юри-

дичними або фізичними особами, що виникла внаслідок минулих господарських 
операцій, погашення якої у майбутньому, як очікується, призведе до зменшення 
ресурсів товариства та її економічних вигід.

Поточна кредиторська заборгованість за своїм розміром є несуттєвою та за 
даними бухгалтерського обліку товариства складає:

 тис. грн.

Назва рядка балансу
Рядок 
балан-

су

на 
01.01.2015 

року

на 
31.12.2015 

року
за товари (роботи, послуги) 1615 2 3
за розрахунками з бюджетом 1620 5 16
- в тому числі з податку на прибуток 1621 4 15
за розрахунками з страхування 1625 3 4
за розрахунками з оплати праці 1630 5 7
Інші поточні зобов’язання 1690 11 1 183
Разом: 26 1 213

Дані примітки 14 зазначаються у звіті «Баланс» (рядки 1615 - 1690).
Протягом звітного року товариство залучало безпроцентні цільові позики від 

третіх осіб. Сальдо на 31.12.2015 року – 1 183 тис.грн.
Примітка 15. Доходи та витрати товариства
Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що 

зумовлює зростання власного капіталу, за умови що оцінка доходу може бути до-
стовірно визначена.

Діяльність товариства за 2015 рік характеризується наступними основними по-
казниками: тис. грн.

Назва статті Номер 
рядка

на 
01.01.2015 

року

на 
31.12.2015 

року
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюють-
ся за справедливою вартістю 2121 203 328

- адміністративні витрати 2130 (194) (249)
- інші операційні витрати 2180
- інші фінансові доходи 2220 11 4
Фінансовий результат до оподаткування 
(прибуток) 2290 20 83

- витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (4) (15)
- чистий фінансовий результат (прибуток) 2350 16 68
 Сукупний дохід 2465 16 68

Дані примітки 15 зазначаються у звіті форми №2 «Звіт про фінансові результа-
ти» (Звіт про сукупний дохід) (рядки 2000-2465).

Примітка 16. Звіт про рух грошових коштів
Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік складено за вимогами МСБО 7 «Звіт 

про рух грошових коштів» за прямим методом, згідно з яким у звіті відображається 
рух грошових коштів від операційної та неопераційної (інвестиційної та фінансо-
вої) діяльності.

Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності за звітний рік становить 
– 1 185 тис. грн. (видаток).

Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності за звітний рік стано-
вить – 4 тис. грн. (надходження).

Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності за звітний рік становить 
– 1 182 тис. грн. (надходження).

Результатом чистого руху коштів від діяльності товариства за звітний рік є над-
ходження грошових коштів в сумі – 1 тис. грн.

Примітка 17. Операції зі зв’язаними сторонами
Протягом звітного року управлінському персоналу товариства нараховувалась 

і виплачувалась заробітна плата відповідно до встановленої системи оплати праці. 
Протягом звітного року від пов’язаних осіб товариство отримувало безпроцентну 

цільову позику. Станом на 31.12 2015 року заборгованість становить 1 183 тис. грн. 
Примітка 18. Застосування припущення щодо безперервності
Дана фінансова звітність була підготовлена на основі припущення, що товари-

ство здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчому 
майбутньому.

Однак, вплив економічної кризи та політичної нестабільності, які тривають в 
Україні, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з достат-
ньою вірогідністю, і вони можуть негативно вплинути на економіку України та опе-
раційну діяльність товариства.

Примітка 19. Події після звітного періоду
Відповідно до засад, визначених МСБО 10 «Події після звітного періоду» у то-

вариства відсутні події, що потребують коригування активів та зобов’язань після 
дати балансу.

Керівник Федорко А.Ю.
Головний бухгалтер Губатюк І. В.

АУДИТОРСЬКИЙ  ВИСНОВОК 
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

Адресат:  Директору товариства з обмеженою відповідальністю «Факторинго-
ва компанія «ЄВРО ПРЕМ’ЄР ФІНАНС»  

Ідентифікаційний код  38266983
вул. Київська, 87, м. Житомир, 10001
тел. (0412) 41-49-03, e-mail: 31678209@ukr.net

Висновок (звіт) може надаватися Національній комісії, 
що здійснює  державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Відповідно до договору №13-16 від 15.02.2016 року ми провели аудит фінансо-

вої звітності  товариства з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія 
«ЄВРО ПРЕМ’ЄР ФІНАНС» (надалі – ТОВ «ФК «ЄВРО ПРЕМ’ЄР ФІНАНС» або 
товариство), що додається до цього аудиторського висновку (звіту) та включає:

Баланс (Звіт про фінансовий стан) (Форма №1) станом на 31.12.2015 року;
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма №2) за 2015 рік;
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) (Форма №3) за 2015 рік;
Звіт про власний капітал (Форма №4) за 2015рік;
Примітки, що містять стислий опис важливих аспектів облікової політики та інші 

пояснювальні примітки  за 2015 рік.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність 
Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне по-

дання фінансової звітності за 2015 рік у відповідності до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності (МСФЗ) та Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 
(МСБО) та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає 
потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не міс-
тить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності 

на основі результатів проведеного нами аудиту.
Ми провели аудит у відповідності до Міжнародних стандартів контролю якості, 

аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти вима-
гають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту 
для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих 
викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання ауди-
торських доказів щодо сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур 
залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень 
фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ри-
зиків, 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 ви-
словлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарю-
вання. Аудит включав також оцінку відповідності використаної облікової політики, 
прийнятність облікових оцінок зроблених управлінським персоналом та загального 
подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та належні аудиторські докази для ви-
словлення нашої думки.

Висловлення думки
На нашу думку, фінансова звітність відображає достовірно в усіх суттєвих ас-

пектах фінансовий стан  ТОВ «ФК «ЄВРО ПРЕМ’ЄР ФІНАНС» на 31 грудня 2015 
року, а також результат його діяльності, рух грошових коштів, власний капітал за 
рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до  застосованої концептуальної 
основи фінансової звітності - Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Пояснювальний параграф
 В даний час товариство здійснює свою діяльність в умовах економічної і полі-

тичної кризи. На сьогодні складно визначити, які заходи буде вживати керівництво 
країни у зв’язку з існуючою нестабільністю в економіці держави, тому не можливо 
оцінити вплив, який буде мати економічна та політична криза на фінансовий стан 
товариства.

Ми не вносимо застереження до нашої думки стосовно цього аспекту.

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ
Відповідно до вимог підпункту 5) пункту 1 розділу IV та пункту 1 розділу ХІ 

Положення про Державний реєстр фінансових установ, яке затверджено розпо-
рядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 
28.08.2003 року №41 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 вересня 
2003 року за №797/8118  (зі змінами і доповненнями; надалі - Положення Нацком-
фінпослуг №41), для фінансових установ статутний капітал фінансової компанії 
повинен бути сформований грошовими коштами та розмір власного капіталу для 
заявників, які планують надавати один вид фінансових послуг повинен бути не 
менше ніж 3 млн. грн.  

Статутний капітал товариства повністю сформований та сплачений грошовими 
коштами в сумі 3 100 000,00 (три мільйони сто тисяч) гривень і його розмір відпо-
відає установчим документам товариства та даним бухгалтерського обліку.

Власний капітал товариства станом на 31.12.2015 року складає 3 239,00 тис. 
грн. (рядок 1495 балансу), що перевищує встановлений вищевказаним Положен-
ням норматив.

 На нашу думку, розмір власного капіталу ТОВ «ФК «ЄВРО ПРЕМ’ЄР ФІНАНС»  
відповідає вимогам  чинного законодавства України, зокрема підпункту 5) пункту 1 
розділу IV та пункту 1 розділу ХІ Положення Нацкомфінпослуг №41.

Директор
аудиторської фірми «Служба аудиту»
____________________ В.І. Якимчук 
(сертифікат аудитора серія А №003365)

Дата складання аудиторського звіту  «10» березня 2016 року. 
Перевірку розпочато – «01» березня 2016 року, закінчено – «10» березня 2016 року.
Адреса аудитора (аудиторської фірми)
Місцезнаходження та фактичне місце розташування:
 21036, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 13, офіс 103,104,105 тел./факс 

(0432) 66-10-09, 67-32-00;        e-mail: sl.audit@ukr.net
Ідентифікаційний код 25500146.
Приватне підприємство Аудиторська фірма «Служба аудиту» здійснює свою діяль-

ність на підставі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм 
№1931, виданого Аудиторською палатою України 26.01.2001 року (рішення №98) та 
продовженого рішенням Аудиторської палати України від 23.10.2015 року №316/3, 
чинне до 28.10.2020 року.

29.11.2012 року АФ «Служба аудиту» включена Аудиторською палатою Укра-
їни до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення 
обов’язкового аудиту. 

Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які мо-
жуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ №0091 видане розпо-
рядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері рин-
ків фінансових послуг від 14.01.2014 року №49 та продовжене її розпорядженням 
від 22.12.2015 року №3375 до 29.10.2020 року.

ТОВ «ФК «Євро Прем’єр Фінанс»
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