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Заява про відповідальність керівництва за підготовку та затвердження 
 фінансової звітності за 2017 рік. 

1. Наведена нижче заява, яка повинна розглядатися спільно з описом обов’язків 
аудиторів, котрі містяться в представленому Звіті незалежного аудитора, зроблена 
з метою розмежування відповідальності керівництва та аудиторів щодо фінансової 
звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «24 ОНЛАЙН»( 
далі по тексту -  Товариство). 

2. Керівництво Товариства відповідає за підготовку фінансової звітності, що 
достовірно відображає в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства за 
станом на 31 грудня 2017 року, результати його діяльності, рух грошових коштів і 
зміни в капіталі за рік, що закінчився вищезгаданою датою, відповідно до вимог 
Міжнародних стандартів фінансової звітності ("МСФЗ"). 

3. При підготовці фінансової звітності керівництво Товариства несе відповідальність 
за: 

1) Вибір належної облікової політики та її послідовне застосування; 
2) Застосування обґрунтованих оцінок, розрахунків і суджень; 
3) Дотримання вимог МСФЗ або розкриття всіх істотних відступів від МСФЗ у 

Примітках до фінансової звітності; 
4) Підготовку фінансової звітності виходячи з припущення, що Товариство 

продовжуватиме свою діяльність в осяжному майбутньому, за винятком випадків, 
коли таке припущення є неправомірним. 

4. Керівництво Товариства в рамках своєї компетенції також несе відповідальність за: 
1) Розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної системи 

внутрішнього контролю в Товариства; 
2) Підтримку системи бухгалтерського обліку в такий спосіб, який у будь-який 

момент дозволяє розкрити з достатньою мірою точності інформацію про 
фінансовий стан Товариства і забезпечити при цьому відповідність фінансової 
звітності вимогам МСФЗ; 

3) Забезпечення відповідності офіційного бухгалтерського обліку вимогам 
локального законодавства України і відповідних стандартів бухгалтерського 
обліку; 

4) Вжиття заходів для забезпечення збереження активів Товариства; 
5) Виявлення та запобігання фактам шахрайства і інших можливих зловживань. 

 
Директор К.М.Буряк 
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ПАРТНЕРИ» 

 
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  

щодо   річної фінансової звітності 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«24 ОНЛАЙН» 
за 2017 рік  

 
Адресат:    Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг 
Керівництву та учасникам ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«24 ОНЛАЙН» 

 

1.Звіт щодо аудиту фінансової звітності 

Думка із застереженням 

         Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «24 ОНЛАЙН», код за ЄДРПОУ 39945438, місцезнаходження: 
03028, м.Київ, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 30 (надалі  за текстом  «Товариство»), 
що складається з: Балансу ( Звіту про фінансовий стан)  на 31 грудня 2017 р.,  Звіту 
про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про власний капітал, 
Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за рік, та приміток до 
фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик. 

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для 
думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає 
достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2017 р., та 
його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, 
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ»). 

Основа для думки із застереженням 

          Аудитори не мали змоги отримати достатні і належні аудиторські докази щодо  
дебіторської  заборгованості ТОВ "Бюро енергетичних технологій" на суму 161,0 
тис.грн., оскільки нам на дату надання аудиторського висновку не надійшли 
відповіді на запити стосовно наявності таких заборгованостей, а тому 
висловлювання нашої думки здійснено без урахування впливу коригувань, якщо 
такі могли бути, також станом на 31.12.2017 року Товариство не створювало та не 
відображало в фінансовій звітності забезпечення для відшкодування наступних 
(майбутніх) операційних витрат на виплату відпусток працівникам, що не 
відповідає вимогам МСБО 19 «Виплати працівникам» та МСБО 37 «Забезпечення, 
умовні зобов’язання та умовні активи». 

         Проте, вплив неможливості отримання достатніх і належних аудиторських 
доказів є суттєвими та  не є всеохоплюючими для фінансової звітності та  і в цілому 
не спотворює фінансовий стан Товариства. 

         Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту («МСА»). 
Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі 
«Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є 
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незалежними по відношенню до  Товариства  згідно з етичними вимогами, 
застосовними в Україні  до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали 
інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами 
аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для 
нашої думки із застереженням. 

Ключові питання аудиту 

       Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були 
значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання 
розглядались в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались 
при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо 
цих питань.  

Оцінка валютних ризиків.  

          Найбільші загрози виникають у разі суттєвих коливань готівкових курсів на 
валютному ринку та збалансованості позицій в іноземній  валюті та національній 
валюті, використання курсів та правильного розрахунку доходу.  

          Ми оцінили і перевірили ефективність  внутрішніх контролів стосовно наявності 
лімітів на обсяги операцій у розрізі валют та їх встановлення для кожної  операційної 
каси, чи мали місце факти відхилень та чи з’ясовувались причини цих відхилень. 

         Ми провели аналіз ефективності роботи операційних каси на підставі показників: 
обсяг операцій, обсяг купленої та проданої валюти, середній обсяг операції, обсяг 
доходу за період з урахуванням місця розташування, режиму роботи, потужності 
клієнтського потоку та порівняли їх тренди. Проаналізували які фактори впливають на 
ці показники, та розрахували ймовірність приховування (не відображення частки 
операцій або зловживання з курсами) в операційних касах з однаковими базовими 
виробничими позиціями 

Інша інформація  

          Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за  іншу звітну 
інформацію.  

           Думка аудитора щодо фінансової звітності не поширюється на іншу звітну 

інформацію  фінансової установи , і ми  не висловлюємо аудиторську думку чи робимо 

висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо іншої інформації. 

   У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є 
ознайомитися з іншою звітною інформацією та при цьому розглянути, чи існує 
суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими 
знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, 
що містить суттєве викривлення.  На основі проведеної нами роботи, ми доходимо 
висновку, що   не існує суттєве викривлення  інформації щодо звітних даних  
Товариства  та аудитор не виявив фактів суттєвої невідповідності та викривлень, які 
необхідно включити до  звіту. 

     Звітність складається  Товариством та подається у відповідності до Порядку 
надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також 
юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим  статусом 
не є фінансовими установами, але мають визначену законами  та нормативно-
правовими актами Держфінпослуг можливість надавати  послуги з фінансового 
лізингу, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків 
фінансових послуг України від 27 січня  2004 року N27. 
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Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 
повноваженнями,  за фінансову звітність. 

 Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне 
подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього 
контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити 
складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок 
шахрайства або помилки. 

 При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе 
відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на 
безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються 
безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність 
діяльності як основи для бухгалтерського обліку, окрім випадків, коли управлінський 
персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має 
інших реальних альтернатив цьому 

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за 

процесом фінансового звітування Товариства. 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в 
цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та 
випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим 
рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, 
завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути 
результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в 
сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення 
користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне 
судження та професійний скептицизм протягом всього завдання з аудиту.  Окрім 
того, ми: 
 ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності 

внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські 
процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є 
достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик 
невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для 
викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, 
підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами 
внутрішнього контролю; 

 отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для 
розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для 
висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; 

 оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість 
облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським 
персоналом; 

 доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, 
на основі отриманих аудиторських доказів, доходимо висновку, чи існує суттєва 
невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість 
Компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо 
існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті 
аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі 
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розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки 
ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. 
Тим не менш, майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити 
свою діяльність на безперервній основі. 

 оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з 
розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, 
що лежать в основі її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про 
запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, виявлені під 
час аудиту, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені 
нами під час аудиту. 

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що 
ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі 
стосунки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на 
нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. 

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено 
найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту 
фінансової звітності поточного періоду. Ми описуємо ключові питання в своєму звіті  
аудитора окрім випадків, коли законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне 
розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке 
питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого 
висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості. 

2. Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів.  

 
  Відповідно до Методичних рекомендацій щодо  вимог до  аудиторських звітів , що 

подаються до  Національної комісії що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг ( надалі по тексту –«Нацфінпослуг») за результатами аудиту річної 
звітності та звітних даних  фінансових установ за 2017 рік, за № 142 від 01.02.2018 року 
надаємо наступну інформацію про  Товариство:  

2.1. Товариство повідомляло Нацкомфінпослуг про всі зміни даних, зазначених у 
документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом 30 календарних 
днів з дня настання таких змін, а саме:  
1. Зміна відомостей про учасників (засновників, акціонерів) заявника (які володіють часткою 
(паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу), зміна 
юридичної адреси,  затвердження Статуту Товариства в новій редакції з урахуванням 
вищевказаних змін (Повідомлення вих. №1-28/08  від 28.08.2017 р.); 
2. Зміна юридичної особи, на яку  покладено ведення на договірних засадах бухгалтерський 
облік та зміна  інформації  про види фінансових послуг, у зв’язку  з отриманням  ліцензій на 
провадження господарської  діяльності з надання фінансових послуг (Повідомлення вих. 
№01-24/05 від 13.05.2017 р.); 
3. Зміна інформації про відокремлені підрозділи (Повідомлення №01-74/10 від 30.10.2017 р.)  

2.2.  Товариство надаває  клієнту (споживачу) інформацію відповідно до статті 

12 Закону про фінпослуги, а також розміщує інформацію, визначену частиною 
першою статті 12 зазначеного закону, на власному веб-сайті (веб-сторінці) 

 Сайт Товариства www.finco24online.com   актуальний. 
2.3.  Товариство розкриває  інформацію відповідно до вимог частин 

четвертої, п'ятої статті 121 Закону про фінансові послуги, зокрема шляхом 
розміщення її на власному веб-сайті (веб-сторінці) 

Товариство розкриває  інформацію на веб-сторінці www.finco24online.com 

http://www.finco24online.com/
http://www.finco24online.com/
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2.4. Товариство розміщує   внутрішні правила надання фінансових послуг на 
власному веб-сайті (веб-сторінці) не пізніше наступного робочого дня після дати 
набрання ними чинності із зазначенням такої дати. 

Товариство своєчасно розміщує внутрішні правила надання фінансових послуг  на 

власному сайті www.finco24online.com 
2.5.  Товариство дотримується   вимог статті 10 Закону про фінансові послуги щодо 

прийняття рішень у разі конфлікту інтересів.  
У 2017 році Товариство дотримувалось   вимог статті 10 Закону про фінансові 

послуги щодо прийняття рішень. Конфліктів у 2017 році не було. 
          2.6. Відповідність приміщень, у яких здійснюється  обслуговування клієнтів 
(споживачів) Товариства , доступності для осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм, 
правил і стандартів, що документально підтверджується фахівцем з питань 
технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний 
сертифікат. 
          Відповідність приміщення: На виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів 
№ 913 від 07-12.2016 р. ФОП Миронець О. А. на замовлення ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «24 ОНЛАЙН» згідно ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ на виконання 
робіт № 12/2017 від 01.12.2017 р. виконала позачергове технічне обстеження 
нежитлового приміщення за адресою: м. Київ, пр-кт Науки, ЗО, на предмет 
доступності для маломобільних груп населення відповідно до ДБН В.2.2-17:2006 
«Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення». За висновками 
експерта з технічного обстеження будівель і споруд Постернака Михайла 
Миколайовича (Кваліфікаційний сертифікат серії за номером АЕ №000590, виданий 
Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України) станом на «06» грудня 2017 р. встановлено можливість 
доступу для маломобільних груп населення до нежитлового приміщення 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «24 ОНЛАЙН» за адресою: 
м. Київ, пр-кт Науки, ЗО. 
Також Товариство надало висновки експерта для 5 (п’яти) безбалансових 
відокремлених підрозділів: 

 За висновками експерта з технічного обстеження будівель і споруд 
Постернака Михайла Миколайовича (Кваліфікаційний сертифікат серії за 
номером АЕ №000590, виданий Міністерством регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України) станом на «06» 
грудня 2017 р. встановлено можливість доступу для маломобільних груп 
населення до нежитлового приміщення «ДНІПРОВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ 
ВІДДІЛЕННЯ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «24 
ОНЛАЙН» за адресою: м. Дніпро, вул. Ливарна, буд. 9, прим. 75. 

 За висновками експерта з технічного обстеження будівель і споруд 
Постернака Михайла Миколайовича (Кваліфікаційний сертифікат серії за 
номером АЕ №000590, виданий Міністерством регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України) станом на «04» 
грудня 2017 р. встановлено можливість доступу для маломобільних груп 
населення до нежитлового приміщення «КИЇВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ 
ВІДДІЛЕННЯ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «24 
ОНЛАЙН» за адресою: м. Київ, пр-кт Голосіївський, буд. 93. 

 За висновками експерта з технічного обстеження будівель і споруд 
Постернака Михайла Миколайовича (Кваліфікаційний сертифікат серії за 

http://www.finco24online.com/
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номером АЕ №000590, виданий Міністерством регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України) станом на «02» 
квітня 2018 р. встановлено можливість доступу для маломобільних груп 
населення до нежитлового приміщення «ЛЬВІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ 
ВІДДІЛЕННЯ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «24 
ОНЛАЙН» за адресою: м. Львів, вул. Персенівська, буд. 70 

 За висновками експерта з технічного обстеження будівель і споруд 
Постернака Михайла Миколайовича (Кваліфікаційний сертифікат серії за 
номером АЕ №000590, виданий Міністерством регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України) станом на «05» 
грудня 2017 р. встановлено можливість доступу для маломобільних груп 
населення до нежитлового приміщення «ОДЕСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ 
ВІЛ/ТІЛЕННЯ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «24 
ОНЛАЙН» за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 123. 

 За висновками експерта з технічного обстеження будівель і споруд 
Постернака Михайла Миколайовича (Кваліфікаційний сертифікат серії за 
номером АЕ №000590, виданий Міністерством регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України) станом на «06» 
грудня 2017 р. встановлено можливість доступу для маломобільних груп 
населення до нежитлового приміщення «ХАРКІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ 
ВІДДІЛЕННЯ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «24 
ОНЛАЙН» за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, буд. 46. 

2.7.  Товариство розміщує  інформацію про умови доступності приміщення для осіб 
з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у місці, доступному для 
візуального сприйняття клієнтом (споживачем)  

Товариство розміщує  інформацію біля входу в будівлю за адресою 03028, м.Київ, 
ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 30 

2.8. Товариство  надає    інформацію про всі свої відокремлені підрозділи до 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань та до Державного реєстру фінансових установ відповідно 
до вимог, установлених розділом ХVІІ Положення № 41.  

Товариство має п’ять безбалансових  відокремлених підрозділів: 
 "ДНІПРОВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "24 ОНЛАЙН" 
Код ЄДРПОУ ВП: 41675471 
Місцезнаходження ВП: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Соборний район, 
ВУЛИЦЯ ЛИВАРНА, будинок 9, приміщення 75 

 "КИЇВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "24 ОНЛАЙН" 
Код ЄДРПОУ ВП: 41675487 
Місцезнаходження ВП: 03127, м.Київ, Голосіївський район, ПРОСПЕКТ 
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, будинок 93 

 "ЛЬВІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
Код ЄДРПОУ ВП: 41675492 
Місцезнаходження ВП: 79017, Львівська обл., місто Львів, Личаківський район, 
ВУЛИЦЯ ВОДОГІННА, будинок 2 

 "ОДЕСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "24 ОНЛАЙН" 
Код ЄДРПОУ ВП: 41675508 
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Місцезнаходження ВП: 65007, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район, 
ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, будинок 123 

 "ХАРКІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "24 ОНЛАЙН" 
Код ЄДРПОУ ВП: 41675513 
Місцезнаходження ВП: 61002, Харківська обл., місто Харків, Київський район, 
ВУЛИЦЯ ЧЕРНИШЕВСЬКА, будинок 46 

Інформація розміщена в ЄДР та на сайті компанії www.finco24online.com 
 
2.9. Товариство забезпечує  зберігання грошових коштів і документів та 

наявність необхідних засобів безпеки (зокрема сейфи для зберігання грошових 
коштів, охоронну сигналізацію та/або відповідну охорону), та дотримання вимог 
законодавства щодо готівкових розрахунків, установлених Постановою НБУ № 637 
та Постановою НБУ № 210.  

Приміщення Товариства обладнані пультовою цілодобовою охороною. Всі вікна 
приміщення в якому знаходиться компанія обладнані металевими решітками та 
алюмінієвими броньованими конструкціями. В своєму користуванні ТОВ «24 ОНЛАЙН» 
має металеві вогнетривкі шафи, де зберігаються документи, а також сейфи 2-го, 5-го та 
8-го класу для зберігання готівкових коштів. 

2.10. Товариство  дотримується  обмежень щодо суміщення провадження видів 
господарської діяльності, установлених пунктом 37 Ліцензійних умов № 913, а саме : 
«Фінансова установа зобов’язана дотримуватися обмежень щодо суміщення 
провадження видів господарської діяльності.», та  розділом 2 Положення № 1515.  

Товариство дотримується обмежень щодо суміщення провадження видів 
господарської діяльності, установлених пунктом 37 Ліцензійних умов № 913. У 2017р. 
Товариство протягом  2017 року здійснювало діяльність з обміну валют. 
        2.11. Товариство дотримується  затверджених внутрішніх правил надання 
відповідних фінансових послуг, які відповідають встановленим до таких правил 
вимогам статті 7 Закону про фінпослуги, статей 10, 15, 18, 19 Закону про споживачів, 
та укладає договори з надання фінансових послуг виключно відповідно до таких 
правил 

          Товариство дотримується  затверджених загальними зборами учасників 
внутрішніх правил надання відповідних фінансових послуг (протокол Загальних 
зборів учасників №14 від 06 квітня 2017 р.) Правила відповідають встановленим до 
таких правил вимогам статті 7 Закону про фінпослуги. Дані правила погодженні в 
НАЦКОМФІНПОСЛУГ.  

2.12. В договорах Товариства  про надання фінансових послуг обов'язково є 
посилання на внутрішні правила надання фінансових послуг. 

 У всіх договорах Товариства  про надання фінансових послуг є посилання на 
внутрішні правила надання фінансових послуг, всі шаблони договорів про надання 
фінансових послуг затвердженні загальними зборами учасників протокол №14 від 
06 квітня 2017 р. та погодженні в НАЦОМФІНПОСЛУГ. 

  2.13.Товариством  надаються  фінансові послуги на підставі договору, який 
відповідає вимогам статті 6 Закону про фінпослуги, стаття 18 Закону про 
споживачів, розділу ІІ Закону про споживче кредитування, статті 1056-1 ЦКУ та 
положенням внутрішніх правил надання фінансових послуг Товариством. 
         Товариством  надаються  фінансові послуги на підставі договору, який відповідає 
вимогам статті 6 Закону про фінпослуги, стаття 18 Закону про споживачів, розділу ІІ 
Закону про споживче кредитування, статті 1056-1 ЦКУ та положенням внутрішніх 

правил надання фінансових послуг Товариством, які, затверджені загальними зборами 

учасників протокол №14 від 06 квітня 2017 р. 

http://www.finco24online.com/
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          2.14.  Товариство  дотримується  вимог щодо заборони залучення фінансових 
активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення, установлених пунктом 38 
Ліцензійних умов № 913, а саме: « Господарську діяльність з надання фінансових 

послуг у частині залучення фінансових активів від фізичних осіб із зобов’язанням 
щодо наступного їх повернення можуть провадити кредитні спілки виключно 
після отримання відповідної ліцензії. Іншим фінансовим установам 
забороняється залучення фінансових активів від фізичних осіб із зобов’язанням 
щодо наступного їх повернення».  
           Так, товариство дотримується  вимог, які прописані в п.2.14 

2.15. Розкриття інформації Товариства   у повному обсязі щодо змісту статей 
балансу, питома вага яких становить 5 і більше відсотків відповідного розділу 
балансу. 
Інформація, щодо змісту статей балансу, питома вага яких становить 5 і більше 
відсотків  відповідного розділу балансу розкрита у цьому звіті в повному обсязі. 

 

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«24 ОНЛАЙН» 

 
                                                                                                                                                  Таблиця № 1 

Повне найменування суб’єкта 
перевірки 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
 «24 ОНЛАЙН» 
 

Скорочене найменування суб’єкта 
перевірки 

ТОВ «24 ОНЛАЙН» 

Код ЄДРПОУ 39945438 

Дата та номер запису в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань 

11.08.2015 р., 
№10741020000055491 

Юридична адреса: Україна, 03028, м.Київ, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 
30 

Веб-сайт www.finco24online.com 

e-mail Finсo24online@gmail.com   

Телефон (044) 5990006 

Поточний  рахунок  Товариства 26500547 

МФО 334851 

Назва банку ПУЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ 
УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»  

Види діяльності 

Код КВЕД 64.19 Інші види грошового посередництва; 
Код КВЕД 64.91 Фінансовий лізинг; 
Код КВЕД 64.92 Інші види кредитування; 
Код КВЕД 64.99 Надання інших фінансових послуг 
(крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. 
у. (основний) 

Середня кількість працівників 37 

Кількість відокремлених підрозділів 

"ДНІПРОВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ" 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "24 ОНЛАЙН" 
Код ЄДРПОУ ВП: 41675471 
Місцезнаходження ВП: 49000, Дніпропетровська обл., 
місто Дніпро, Соборний район, ВУЛИЦЯ ЛИВАРНА, 

http://www.finco24online.com/
mailto:Finсo24online@gmail.com
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будинок 9, приміщення 75 

 
"КИЇВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ" 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "24 ОНЛАЙН" 
Код ЄДРПОУ ВП: 41675487 
Місцезнаходження ВП: 03127, м.Київ, Голосіївський 
район, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, будинок 93 

"ЛЬВІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ" 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
Код ЄДРПОУ ВП: 41675492 
Місцезнаходження ВП: 79017, Львівська обл., місто 
Львів, Личаківський район, ВУЛИЦЯ ВОДОГІННА, 
будинок 2 

"ОДЕСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ" 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "24 ОНЛАЙН" 
Код ЄДРПОУ ВП: 41675508 
Місцезнаходження ВП: 65007, Одеська обл., місто 
Одеса, Приморський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА 
АРНАУТСЬКА, будинок 123 

 
"ХАРКІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ" 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "24 ОНЛАЙН" 
Код ЄДРПОУ ВП: 41675513 
Місцезнаходження ВП: 61002, Харківська обл., місто 
Харків, Київський район, ВУЛИЦЯ 
ЧЕРНИШЕВСЬКА, будинок 46 

Директор 
 

Директор Буряк К.М. з 27.04.2016 року і  по 
теперішній час. 

Головний бухгалтер 
Відповідальний за бухгалтерське обслуговування 
- ТОВ «АФ «Аудит-Стандарт» код ЄДРПОУ 
32852960 

 
Товариство здійснювало професійну діяльність на підставі наступних дозволів та ліцензій: 

 Свідоцтво Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг про реєстрацію фінансової установи. Реєстраційний номер 
13103143. Серія та номер свідоцтва ФК №645. Дата видачі – 06.10.2015 року.  

 

ЛІЦЕНЗІЯ НБУ: 
Генеральна ліцензія НБУ на здійснення валютних операцій  від 21.03.2016 р. 
№185 строком дії до 21.03.2019 р. 
 

ЛІЦЕНЗІЇ НАЦКОМФІНПОСЛУГ: 
Розпорядження Нацкомфінпослуг від 20.04.2017 р.   № 1207: ліцензії на  провадження 
господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності 
на ринку цінних паперів), а саме на: 

1. надання  коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту; 
2. надання гарантій та поручительств; 
3. надання  послуг з факторингу; 
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4. надання послуг фінансового лізингу. 
Товариство станом на 31.12.2017 року має  операційні каси: 
Операційна каса №1 (м.Київ, пр-т Науки, буд.30); 
Операційна каса №2 (м.Київ, вул.Басейна, буд.3); 
Операційна каса №3 (с.м.т. Козин, вул. Київська, 39); 
Операційна каса №4 (м.Київ, пр-т Героїв Сталінграду,б.10 літ. А). 

           Концептуальною основою повного комплекту фінансової звітності за рік, що закінчився 
31.12.2017 року, є МСФЗ та МСБО. 

           Основні принципи організації обліку Товариства (Міжнародні стандарти 
бухгалтерського обліку з урахуванням вимог чинного законодавства України) визначено 
Наказом про облікову політику №-1-ОП від 04.01.2016р та розкрито в Примітках до 
фінансової звітності. При складанні фінансової звітності за МСФЗ  році Товариство 
дотримувалося основних принципів складання фінансової звітності: методу нарахування, 
безперервності діяльності, зрозумілості, доречності, достовірності, зі ставності, можливості 
перевірки, які були розкриті й обґрунтовані у Примітках до фінансової звітності за  звітний 
період. Керівництво використовує оцінки і припущення, які впливають на відображення в 
звітності сум активів і зобов'язань і на розкриття інформації про потенційні активи і 
зобов'язання на дату складання бухгалтерського балансу.   Протягом звітного 2017 року  
Товариство  дотримувалась принципу незмінності облікової політики. 

Аудитори  вважають, що під час перевірки була зібрана достатня кількість інформації 
для складання аудиторського висновку.  Проведена нами аудиторська перевірка виступає 
достатньою основою для висловлювання думки стосовно цієї звітності, однак, слід звернути 
увагу на те, що, відповідно до параграфів Д18 – Д52 МСА 200 «Загальні цілі незалежного 
аудитора та проведення аудиту відповідно до Міжнародних стандартів аудиту» 
аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо надійності фінансової звітності 
дає її користувачам високий, але не абсолютний, рівень упевненості. 

         Проводячи аудиторську перевірку небанківської фінансової установи щодо здійснення 
операцій з обміну валют, ми здійснили перевірку установчих документів на наявність та 
повноту відомостей, які дозволяють: 

 здійснювати діяльність із обміну валют; 
 проводити розрахунки; 
 виконувати зобов'язання; 
 здійснювати формування статутного капіталу, фондів і резервів; 
 проводити розрахунки з засновниками та інше. 

2.16. Розкриття інформації  у фінансовій  звітності. 
Розкриття інформації за видами активів. 

 
 Необоротні активи. 

Інформація  щодо необоротних активів, яка наведена у фінансових звітах, розкрита у  
всіх суттєвих аспектах,  у  цілому відповідає Міжнародним стандартам бухгалтерського 
обліку (МСБО) та Міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ).  

 
Нематеріальні активи 
Облік нематеріальних активів відображається  в фінансовій звітності згідно  МСБО 38 
«Нематеріальні активи».  

Таблица № 2 

Актив Код рядка балансу На початок 
звітного періоду 

На кінець звітного 
періоду 

Нематеріальні 
активи 

1000 37 34 

Первісна вартість 1001 41 53 
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Накопичена 
амортизація 

1002 4 19 

Нематеріальні активи складаються з вартості комп’ютерних програм та баз 
даних, на які підприємство отримало невиключне право користування (програмний 
продукт Back-office та Front-office) та інших НМА (ліцензій на право здійснення 
діяльності) 

Нарахування амортизації вартості нематеріальних активів в 2017 р. відбувалось 
із застосуванням прямолінійного методу амортизації, крім ліцензії на право 
здійснення діяльності, які мають безстроковий термін дії. 

Станом на 31.12.2017 року на балансі підприємства обліковувалось 
незавершених капітальних інвестицій первісною вартістю на суму 804 тис.грн. У 
складі незавершених капітальних інвестицій обліковуються витрати на купівлю 
алюмінієвих броньованих конструкцій. 
 
Основні засоби 
Облік основних засобів відображається  в фінансовій звітності згідно  МСБО 16  « Основні 
засоби» . 
 

Таблиця № 3 

Актив Код рядка балансу На початок 
звітного періоду, 
тис. грн 

На кінець звітного 
періоду, тис.грн 

Основні засоби 1010 15 1639 
Первісна вартість 1001 15 1653 
Накопичена 
амортизація 

1002 0 14 

Дана інформація ілюструє на балансі небанківської фінансової установи нематеріальних 
активів у розмірі 34 тис. грн (рядок 1000) та основних засобів у розмірі 1639 тис. грн (рядок 
1010). Дослідивши первинну документацію, на основі якої було складено даний Баланс (Звіт 
про фінансовий стан) було виявлено наступне: 

1. Нематеріальні активи фінансової установи складаються зі спеціалізованого 
програмного забезпечення для здійснення валюто-обмінних операцій. Охоронна 
сигналізація та система відеоспостереження в приміщеннях компанії здійснюється на 
підставі укладених договорів з постачальниками по наданню відповідних послуг. 

2. Основні засоби фінансової установи складають інженерно-технічних укріплень, 
комп’ютерної техніки, серверних шаф, сейфів та касових апаратів. 

Оренда 

          У звітному періоді Товариство  орендувало офісне приміщення, приміщення 
для операційних кас та відокремлених підрозділів. Оренда є операційною,  з правом 
подальшого перегляду строку оренди.  Орендоване приміщення (юридична та 
фактична адреса) знаходиться за адресою: 03028, м.Київ, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 

30. Протягом 2017 року Товариство не мало  нерухомості у власності та не мало 
основних засобів у фінансовій оренді. 
 

Довгострокові фінансові інвестиції. 

       Облік фінансових інвестицій в Товаристві  здійснюється відповідно до МСБО 32 
«Фінансові інструменти: розкриття та подання», МСБО 39 «Фінансові інструменти: 
визнання та оцінка», МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації».  

Довгострокові фінансові інвестиції  станом на 31.12.2017 року  не обліковуються. 
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Інвестиційна нерухомість. 
       Згідно МСФО №40 «Інвестиційна нерухомість» інвестиційна нерухомість утримується з 
метою отримання орендної плати або збільшення капіталу, або в їх поєднанні. На балансі 
Товариства станом на 31.12.2017 року  інвестиційна нерухомість — нерухомість (земля чи 
будівля, або частина будівлі, або їх поєднання) з метою отримання орендних платежів або 
збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей, не утримується та не 
обліковується. 

 

Оборотні активи. 
Інформація  щодо оборотних  активів, яка наведена у фінансових звітах, розкрита у  всіх 
суттєвих аспектах, у  цілому відповідає Міжнародним стандартам бухгалтерського обліку 
(МСБО) та Міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ). 
 
Запаси  
Запаси Товариства визнаються, оцінюються та обліковуються згідно діючим нормативним 
вимогам МСБО 2 «Запаси».   

Запаси утримуються для споживання під час надання послуг підприємством за 
собівартістю. Станом на 31.12.2017 р. за даними обліку та звітності Товариства виробничі 
запаси  обліковуються  на  суму – 13 тис. грн. 

 
 Дебіторська заборгованість станом на  31.12.2017р. складається з: 
- дебіторська заборгованість за розрахунками  за виданими авансами  на суму  1 370 тис. 

грн.; 
- інша поточна дебіторська заборгованість на суму 16 494 тис.грн., яка складається з позик, 

виданих на умовах фінансового кредиту. 
 

Зазначена дебіторська заборгованість є поточною дебіторською 
заборгованістю, та не має ознак зменшення корисності, внаслідок чого повністю 
відповідає критеріям визнання активів, які передбачені Концептуальною основою 
складання та подання фінансових звітів за МСФЗ. 

 
 Грошові кошти 

Грошові кошти і їх еквіваленти включають грошові кошти на банківських рахунках, 
грошові кошти в касі, а також депозити до вимоги (еквівалент грошових коштів). 

Грошові кошти і їх еквіваленти Товариства не обмежені щодо обміну чи 
використання для погашення зобов’язань принаймні протягом 12 місяців після дати балансу. 

 Облік касових операцій на підприємстві у  2017 році вівся у  відповідності з 
«Положенням про ведення касових операцій в національній валюті в Україні», 
затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. № 637 
(зі змінами та доповненнями). 

 
Облік касових та банківських операцій Товариства відповідає чинному 

законодавству. Порушень в обліку банківських та касових операцій не виявлено. Залишки 
коштів на поточних та депозитних рахунках, а також готівки в  Операційних касах ТОВ «24 
ОНЛАЙН» підприємства відповідають даним аналітичного обліку, та даним банківських 
виписок і даним касової книги та складають 19 919 тис. грн.:  

- на поточних рахунках  Товариства в національній валюті – 536  тис. грн; 
- в  Операційних касах Товариства –  19 383 тис. грн. в національній валюті та в 

іноземній валюті по курсу НБУ станом на 31.12.2017 року ; 
 
Вплив змін валютних курсів 

Функціональною валютою Товариства та валютою подання звітності є гривня. 
При первісному визнанні операції в іноземній валюті перераховуються у функціональну із 
застосуванням поточного обмінного курсу НБУ.  
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Залишки грошових коштів і зобов’язань на кінець року, виражені в іноземній валюті 
перераховуються у функціональну валюту за курсом НБУ на кінець звітного періоду. 

Iнформацiя щодо поточних активiв, яка наведена безпосередньо у фiнансових звiтах 
розкрита  в усiх суттєвих моментах повно, достовiрно i вiдповiдно до вимог Міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку та звітності. 

 
Вплив інфляції на монетарні статті 

Коригування статей фінансової звітності на індекс інфляції відповідно до МСБО 29 
«Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» не здійснювалось. 

 
Розкриття інформації  щодо  зобов’язань  і забезпечень 
Інформація  про зобов’язання і забезпечення, яка наведена у фінансових звітах, розкрита у  
всіх суттєвих аспектах, у  цілому відповідає Міжнародним стандартам бухгалтерського 
обліку (МСБО) та Міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ). 
 
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 
     Довгострокові  зобов’язання і забезпечення   станом на 31.12.2017 року в балансі Товариства не 
обліковуються.      

 
Поточні зобов’язання  
Станом на 31.12.2017 року поточні зобов’язання і забезпечення Товариства складають 20 198 
тис.грн. та складаються із :  

 поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги в сумі 69 тис. грн.;  

 поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом в сумі 4 тис. 
грн., в тому числі з податку на прибуток 3 тис.грн.  

 поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці в сумі 6 
тис.грн. 

 Інші поточні зобов’язання становлять 20 119 тис. грн. та складаються з кредиторської 
заборгованості по фінансовим кредитам від юридичних осіб в сумі 20 000 тис. грн.,  та 
нарахованими відсотками за користування фінансовим кредитом в сумі 119 тис.грн. 

 
          Розкриття інформації стосовно  формування  статутного капіталу та розміру   
власного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «24 
ОНЛАЙН» 
        Розкриття інформації щодо обліку власного капіталу в усіх суттєвих аспектах відповідає 
вимогам Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) та Міжнародних 
стандартів фінансової звітності (МСФЗ). 
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Формування та сплата статутного капіталу: 

Формування Статутного капіталу проведено з дотриманням вимог передбачених 
Постановою     № 297 НБУ від 09.08.2002 року "Про затвердження Положення про порядок 
надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку 
генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій » із змінами та доповненнями від 
29.12.2015 року . 

Станом на 31.12.2017 р. згідно Статуту єдиним учасником (засновником) є юридична 
особа COAL TRADE 2013 OÜ (КОУЛ ТРЕЙД 2013 ОУ) – компанія, що зареєстрована та існує 
відповідно до законодавства Естонії, реєстраційний номер 12588754, з місцезнаходженням: 
вул. Пае 21, місто Таллінн, область Харью, 11415, Естонія 
19.08.2015 року єдиний учасник Товариства ТОВ «ЗУМА ЛТД» (код ЄДРПОУ 39837603, 

місцезнаходження: Україна , місто Київ, вул. Михайлівська, будинок 24А) вніс до 

статутного капіталу ТОВ «24 ОНЛАЙН» грошові кошти в розмірі 8 000 000,00 грн, що 
підтверджено випискою з рахунку №2600430124391 АТ  БАНК «Національні Інвестиції», код 
банку 300498: 
- платіжним дорученням №1 від 19.08.2015 року в сумі 8 000 000,00 грн. 
 28.01.2016 року протоколом №4 Загальних зборів Учасників було прийнято рішення 
про збільшення статутного капіталу Товариства до 20 000 000,00 грн., у зв’язку з чим 
затверджено новий Статут Товариства, а єдиним учасником Товариства є ТОВ «ЗУМА ЛТД». 
 16.02.2016 року єдиний учасник Товариства ТОВ «ЗУМА ЛТД» вніс до статутного 
капіталу ТОВ «24 ОНЛАЙН» грошові кошти в розмірі 70 000,00 грн, що підтверджено 
платіжним дорученням №1 від 16.02.2016 року. 

17.02.2016 року єдиний учасник Товариства ТОВ «ЗУМА ЛТД» вніс до статутного 
капіталу ТОВ «24 ОНЛАЙН» грошові кошти в розмірі 6 600 000,00 грн, що підтверджено: 
- платіжним дорученням №2 від 17.02.2016 року в сумі 5 600 000,00 грн.; 
- платіжним дорученням №3  від 17.02.2016 року в сумі 1 000 000,00 грн. 

18.02.2016 року єдиний учасник Товариства ТОВ «ЗУМА ЛТД» вніс до статутного 
капіталу ТОВ «24 ОНЛАЙН» грошові кошти в розмірі 5 330 000,00 грн, що підтверджено: 
- платіжним дорученням №4 від 18.02.2016 року в сумі 2 288 000,00 грн.; 
- платіжним дорученням №5  від 18.02.2016 року в сумі 250 000,00 грн.; 
- платіжним дорученням №6  від 18.02.2016 року в сумі 2 792 000,00 грн.; 

Протокольним рішенням  загальних зборів засновників (учасників) №21 від 18.08.2017 
р. раніше діючим  засновником ТОВ «ЗУМА ЛТД» було прийнято рішення про передачу 
належної йому частки у розмірі 100%  статутного капіталу ТОВ «24 ОНЛАЙН»,  що складає  
20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень 00 копійок, новому учаснику COAL TRADE 2013 
OÜ (КОУЛ ТРЕЙД 2013 ОУ), у зв’язку з її продажем згідно  до Договору купівлі-продажу 
частки від  04 квітня  2017 р. та Договору про внесення змін та доповнень від  09 серпня 2017 
р. до Договору купівлі-продажу частки від  04 квітня  2017 р. 

18 серпня 2017 р.  між  ТОВ «ЗУМА ЛТД» та новим учасником COAL TRADE 2013 OÜ 
(КОУЛ ТРЕЙД 2013 ОУ) був підписаний Акт приймання – передачі частки від 18.08.2017 р., в 
якому зазначено, що продавець  ТОВ «ЗУМА ЛТД»  передає, а покупець COAL TRADE 2013 
OÜ (КОУЛ ТРЕЙД 2013 ОУ) приймає частку у розмірі 100,00% у статутному капіталі ТОВ «24 
ОНЛАЙН», що становить 20 000 000,00  (двадцять мільйонів) гривень 00 копійок. В пункті 2 
Акту приймання – передачі частки від 18.08.2017 р. зазначено, що на момент  підписання 
Акту, розрахунки між сторонами за  передану частку здійснений у повному обсязі  
відповідно до умов Договору купівлі-продажу частки від  04 квітня  2017 р. (з урахуванням 
змін). 

Протокольним рішенням  загальних зборів засновників (учасників) №21 від 18.08.2017 
р. був затверджений статут ТОВ «24 ОНЛАЙН» в новій редакції, з новим учасником 
(засновником) є юридична особа COAL TRADE 2013 OÜ (КОУЛ ТРЕЙД 2013 ОУ) та новою 
юридичною адресою ТОВ «24 ОНЛАЙН»: 03028, м. Київ, проспект Науки, буд. 30.      

Державна реєстрація змін до установчих документів ТОВ «24 ОНЛАЙН» здійснена 22 
серпня 2017 р. за реєстровим номером №10681050008043608. 
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Зі  зміною учасника ТОВ «24 ОНЛАЙН» відбулися зміни в остаточних ключових 
учасників у структурі власності ТОВ «24 ОНЛАЙН»: кінцевим бенефіциарним власником 
(контролером) стала фізична особа  Анна Сидорова (Anna Sidorova) - Громадянство: Латвія; 
країна: Латвія; місце проживання: Латвія, м. Рига, район Гаркалнской новадс,  вул. Кліяну 7, 
індекс LV-2137; паспорт: LV № 5293465 виданий  Управлінням у справах громадянства і 
міграції міста Рига 1 підрозділ, дата видачі 09.12.2015  р., реєстраційний номер облікової картки 
платника податків в Україні: 2737319824. Опис взаємозв'язку Анна Сидорова (Anna Sidorova) 

з ТОВ «24 ОНЛАЙН»: через  COAL TRADE 2013 OÜ (КОУЛ ТРЕЙД 2013 ОУ) 
(акціонер,100,0%),  якому належить частка 100,0% у статутному капіталі ТОВ «24 ОНЛАЙН»; 
контролер COAL TRADE 2013 OÜ (КОУЛ ТРЕЙД 2013 ОУ), Естонія 

Для створення або збільшення зареєстрованого статутного фонду засновниками не 
залучались векселі, а також кошти, одержані в кредит, позику та під заставу, бюджетні 
кошти та нематеріальні активи.  

Несплаченого або вилученого капіталу немає. 
Інформація про власний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ   «24 ОНЛАЙН» 

 Станом на 31.12.2017 року власний капітал Товариства має наступну структуру: 
Таблиця № 4 

 

Пасив балансу 
Код 

рядка 
на 31.12.2016р. на 31.12.2017р. 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 20 000 20 000 

Капітал у дооцінках 1405 - - 

Додатковий капітал 1410 - - 

Резервний капітал 1415 1 1 

Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

1420 10 73 

Неоплачений капітал 1425 - - 

Вилучений капітал 1430 - - 

Інші резерви 1435 - - 

Усього власного капіталу 1495 20 011 20 074 

 
Статутний капітал 
       
      Статутний капітал розміром 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень станом на 
31.12.2017 року сформований у повному обсязі та сплачений виключно грошовими коштами 
у встановлені законодавством терміни, відповідає Статуту, який  зареєстрований із 
урахуванням посилених вимог,які передбачені Постановою Правління НБУ «Про додаткові 
вимоги до небанківських фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку, 
що отримали (або отримують) право на здійснення валютних операцій» від 29.12.2015 року 
№ 962, набули чинності з 1 січня 2016 року. 
 
Резервний капітал 

Станом на 31.12.2017 року резервний капітал складає 1 тис.грн. 
Відповідно до вимог Закону України, резервний капітал формується у розмірі не 

менше ніж 25 відсотків статутного капіталу Компанії шляхом щорічних відрахувань від 
чистого прибутку Компанії або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення 
встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може 
бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Компанії за рік.  
Станом на 31.12.2017 року резервний капітал Товариства  в сумі  становить 1  тис. грн..  

Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2017 становить 73 тис. грн. 
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Учасником  товариства ТОВ  «24 ОНЛАЙН» -  є COAL TRADE 2013 OU (КОУЛ ТРЕЙД 
2013 ОУ) Адреса засновника: ВУЛИЦЯ ПАЕ 21, МІСТО ТАЛЛІНН, ОБЛАСТЬ ХАРЬЮ, 11415, 
ЕСТОНІЯ Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 20000000.00 (100%).  

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ Є - 
АННА СИДОРОВА, ЛАТВІЯ, МІСТО РИГА, РАЙОН ГАРКАЛНСКОЙ НОВАДС, ВУЛИЦЯ 
КЛІЯНУ, ІНДЕКС LV-2137 

     Структура власності ТОВ «24 ОНЛАЙН» (код ЄДРПОУ 39945438) є прозорою. 
 

 Розкриття інформації про  доходи та витрати  
            Нами було перевірено достовірність даних  про правильність класифікацій та оцінки 
доходу, правильність визначення балансового прибутку відповідно до чинного 
законодавства. 
 
Визнання доходів за 2017 рік  
           Товариство дотримується вимог МСБО 18 „Дохід”, а саме: дохід визнається за 
принципом нарахування, коли є впевненість, що в результаті операції відбудеться 
збільшення економічних вигід  Товариства , а сума доходу може бути достовірно визначена.   
У 2017 році  загальний  дохід склав      4 807  тис. грн. 
- чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 1 403 тис.грн; 
-  інші операційні доходи становлять  384  тис. грн., 
- інші фінансові доходи складають 3020 тис. грн.; 
 
Визнання витрат за 2017 рік  
       Витрати признаються в звіті про фінансові результати, якщо виникає зменшення в 
майбутніх економічних вигодах, пов'язаних із зменшенням активу або збільшенням 
зобов'язання, які можуть бути надійно виміряні. 

Витрати признаються в звіті про фінансові результати на основі безпосереднього 
зіставлення між понесеними витратами і відносяться до конкретних статей доходів. Якщо 
виникнення економічних вигід очікується впродовж декількох облікових періодів і зв'язок з 
доходом може прослідити лише в цілому або побічно, витрати в звіті про фінансові 
результати признаються на основі методу раціонального розподілу. 

Витрата признається в звіті про фінансові результати негайно, якщо витрати не 
створюють майбутні економічні вигоди, або коли майбутні економічні вигоди не 
відповідають або перестають відповідати вимогам визнання як актив в балансі. 
         Витрати діяльності Товариства в 2017 році складають 4732 тис.грн. у тому числі: 
Адміністративних  витрат  на суму  1666 тис. грн.; 
Витрати на збут на суму 897 тис.грн.; 
Інших   операційних  витрат  на суму 1369 тис. грн.; 
Фінансові витратина суму 800 тис.грн. 
 Витрати  з податку на прибуток складають 12 тис. грн.. 
Фінансовим результатом до оподаткування вiд звичайної діяльності у звітному періоді є  
отриманий  прибуток  у сумi  75 тис. грн.. 
Фінансовий результат від звичайної діяльності відповідно до даних бухгалтерського обліку 
достовірно відображений у формі звітності "Звіт про фінансові результати". Облiкова  
полiтика Товариства свiдчить, що вона, в цiлому, вiдповiдає всiм вимогам МСФЗ, та нормам 
чинного законодавства України для складання фiнансової звітності. 
 

      Звіт про рух грошових коштів. 
Звіт про рух грошових коштів Товариства складено згідно вимог МСФО 7 «Звіти про рух 

грошових коштів». 
Інформація про грошові потоки Товариства надає користувачам фінансових звітів 

змогу оцінити спроможність  генерувати грошові кошти та їх еквіваленти, а також оцінити 
потреби суб’єкта господарювання у використанні цих грошових потоків. 
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Звіт про рух грошових коштів складається за  прямим методом, який розкриває 
інформацію про основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових витрат 
грошових коштів.  

 Залишок грошових коштів  станом  на 31.12.2017 року на рахунку у банку складає 536 
тис. грн.  Товариство  має залишок  грошових коштів (готівка) складає 19 383 тис.грн. 

 
Звіт про власний капітал . 
Протягом 2017 року відбулись наступні зміни у власному капіталі, що призвели до 

змін власного капіталу:  

 зміна зареєстрованого статутного капіталу протягом 2017 року не видбувалась, і 
станом на 31.12.2017 року його сума складає 20 000 тис. грн.; 

 резервний капітал 1 тис.грн.; 

 нерозподілений прибуток станом на 31.12.2017 року складає 73 тис. грн.; 

 чистий прибуток за 2017 рік складає 63 тис. грн. 
Власний капітал на кінець звітного періоду складає 20 074 тис. грн. 
Облік змін у власному капіталі відповідає вимогам МСФЗ, які чинні в  Україні, 

облікові дані достовірні та тотожні  даним фінансової звітності.     
 

На підставі  даних фінансових звітів аудитори здійснили розрахунок показників 
фінансового стану та чистих активів ТОВ «24 ОНЛАЙН» 

Таблиця № 5 

№  
п/п  

Показники  На  
31.12.17 р.  

На  
31.12.16 р.  

Нормативне 
значення  

1. Аналіз ліквідності підприємства  

1.1. Загальний (коефіцієнт покриття)  
                Ф.1 ряд. 1195  
К 1.1. = ----------------------  
                 Ф.1 ряд. 1695  

1,87 59.7  >1  

1.2. Коефіцієнт швидкої ліквідності  
            Ф.1 ряд. 1195 - (рядок 1100-1110)  
К 1.2. = ---------------------------------------  
                              Ф.1 ряд 1695  

1,87  59.6  0,6-0,8  

1.3. Абсолютна ліквідність  
         Ф.1 рядок 1165-1167 активу 
балансу  
К 1.3. = ---------------------------------------  
                          Ф.1 ряд 1695  

0,95 0,02 >0  

1.4 Чистий оборотний капітал  
К 1.4 = Ф.1 (ряд.1195 - ряд 1695)  17 597 19 959 >0  
2. Показники фінансового стану підприємства  
2.1 Коефіцієнт платоспроможності  
              Ф.1 ряд 1495  
К 2.1 = -----------------------  
                Ф.1 ряд 1900  

0,50 0,98 >0,5  

2.2 Коефіцієнт забезпечення власними оборотними коштами  
             Ф.1(ряд.1195 – ряд.1695)  
К 2.2 = ----------------------------------------  
              Ф.1 ряд 1695  

0,87 58,7  >0,1  

 На підставі значень розрахованих вище коефіцієнтів можливо в цілому охарактеризувати 
загальний фінансовий стан Товариства  на 31.12.2017р., як стабільний. Значення показників 
на звітну дату балансу дозволяє свідчити про достатній  рівень як абсолютної, так і загальної 
ліквідності, достатній рівень покриття зобов'язань власним капіталом та фінансової 
стійкості (автономії). Динаміка наведених показників фінансового стану свідчить про 
наявність потенційних можливостей продовжувати Товариством свою фінансово-
господарську діяльність у найближчому майбутньому. Товариство має можливість  
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розрахуватись по вимогах кредиторів та по своїх поточних зобов’язаннях без загрози 
порушень структури капіталу. 
 

     Чисті активи Товариства 
На підставі даних балансу Товариства станом на 31.12.2017 р. Аудитором розраховано 

вартість чистих активів на предмет порівняння їх суми із заявленим статутними 
документами розміром статутного капіталу. Розрахунок вартості чистих активів 
господарських товариств здійснюється метою реалізації положень п. 4 ст. 144 Цивільного 
кодексу України: Якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року 
вартість чистих активів товариства з обмеженою відповідальністю виявиться меншою від 
статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного 
капіталу і зареєструвати відповідні зміни до статуту в установленому порядку, якщо 
учасники не прийняли рішення про внесення додаткових вкладів. Якщо вартість чистих 
активів товариства стає меншою від визначеного законом мінімального розміру статутного 
капіталу, товариство підлягає ліквідації. 
 

Розрахунок вартості чистих активів 

                                                                                                                                     Таблиця №6 

Найменування показника За звітний 
період  
(тис. грн.) 

За попередній 
період  
(тис. грн.) 

Активи (строка 1300 Балансу), 
усього  

40272 20 351 

Зобов'язання (строки 1595, 
1695, 1700, 1800), усього  

20198 340 

Розрахункова вартість 
чистих активів: загальна сума 
активів /рядок балансу 1300/ - 
загальна сума зобов’язань /сума 
рядків балансу 1595,1695, 1700, 1800) 

20 074 20 011 

Статутний капітал 20 000 20 000 

Величина перевищення 
чистих активів (нетто-активів)  над 
розміром статутного капіталу 

74 11 

 
На кінець звітного періоду вартість перевищення нетто-активів (чистих активів) 

Товариства складає 74 тис. грн., що перевищує розмір статутного капіталу Товариства, і 
відповідає вимогам статті 144 Цивільного кодексу України, п.1 Р.XI. «Положення про 
Державний реєстр фінансових установ», затвердженого Розпорядженням Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 28.11.2013 
р. № 4368 . 
 

     2.17.Інша інформація 
Розкриття інформації про зв'язані сторони. 
 

ТОВ «24 ОНЛАЙН»   відповідно до вимог МСБО 24  «Розкриття інформації про 
зв’язані сторони» розкриває у фінансовій звітності за 2017 рік  інформації, необхідної для 
привернення уваги до можливого впливу на фінансовий стан і на прибуток чи збиток 
Товариства, спричиненого існуванням зв’язаних сторін, а також операціями та залишками 
заборгованості, в тому числі зобов’язаннями між такими сторонами. 
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Протягом звітного періоду Товариство не брала на себе істотних зобов'язань по 
пенсійним виплатам, оплаті вихідної допомоги або інших довгострокових зобов'язань перед 
ключовим управлінським персоналом, крім сплати внесків до державного пенсійного 
фонду у складі соціальних внесків із заробітної плати.  

Згідно з МСБО 24 «Розкриття інформації про зв'язані сторони» операції зі зв’язаними 
сторонами протягом періодів, що охоплюються фінансовою звітністю, Товариство розкрило 
в складі інформації про характер відносин зі зв’язаними сторонами. 

В процесі виконання аудиторських процедур, аудиторами встановлені наступні 
пов’язані особі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “24 ОНЛАЙН“ та 
викладені в таблицях. 

Інформація про власників та керівника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ    “24 ОНЛАЙН“  наведена в таблиці: 

Таблиця №7 
Група  № 

з/п  
Повне 

найменування 
юридичної особи - 

власника (акціонера, 
учасника) заявника 

чи прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної 
особи - власника 

(акціонера, 
учасника) та 

посадової особи 
заявника  

Ідентифікаційний код 
юридичної особи - 

власника заявника або 
реєстраційний номер 

облікової картки 
платника податків* (за 

наявності)  

Місцезнаходження 
юридичної особи чи 

паспортні дані фізичної 
особи, про яку 

подається інформація 
(серія і номер паспорта, 

дата видачі та 
найменування органу, 

що його видав) 

Частка в 
статутному 

капіталі 
компанії, %  

1  2  3  4  5  6  

А  Власники - 
юридичні особи  

 

  
COAL TRADE 2013 
OU (КОУЛ ТРЕЙД 
2013 ОУ) 

12588754 Естонський 
Регістр Підприємств, 
Таллінн, Естонія 

11415, Естонія, область 
Харью, місто Таллінн, 
вул. Пае 21 

100 % 
 
 
 

Б  Керівник компанії     

  Буряк Костянтин 
Миколайович 

 

2868408292 

Паспорт серiя  ЕН 
номер 263745,   виданий 

04.09.2003 р.  
Артемівським РВ ЛМУ 

УМВС України в 
Луганській області 

0,00% 

  Усього:    100,00% 

За 2017 рік операцій з пов’язаними особами Товариство не здійснювало, крім виплат 
управлінському персоналу в сумі 165 тис.грн. 

 

           Розкриття інформації  щодо можливості ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « 24 ОНЛАЙН» безперервно здійснювати свою діяльність 
протягом найближчих 12 місяців 

Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності 
діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході 
звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б 
провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення 
фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності. 
         Припущення про безперервність діяльності розглядається аудитором у відповідності до 
МСА 570 «Безперервність» як таке, що Товариство  продовжуватиме свою діяльність у 
близькому майбутньому, не маючи ні наміру, ні потреби ліквідуватися або припиняти її. 
Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності 
діяльності. Оцінюючи доречність припущення про безперервність, управлінський персонал 
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бере до уваги всю наявну інформацію щодо майбутнього - щонайменше на 12 місяців з кінця 
звітного періоду, але не обмежуючись цим періодом. 

           Використовуючи звичайні процедури та згідно аналізу фінансового стану 
Товариства ми не знайшли доказів про порушення принципів функціонування Товариства. 
Але не вносячи додаткових застережень до цього висновку, звертаємо увагу на те, що в 
Україні існує невпевненість щодо можливого майбутнього напрямку внутрішньої 
економічної політики, нормативно-правової бази та розвитку політичної ситуації. Ми не 
маємо змоги передбачити можливі майбутні зміни у цих умовах та їх вплив на фінансовий 
стан, результати діяльності та економічні перспективи Товариства 

 
 Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової 
звітності внаслідок шахрайства ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « 24 ОНЛАЙН» 

При проведені процедур щодо ідентифікації та оцінки аудиторами ризиків суттєвого 
викривлення фінансової звітності  в наслідок шахрайства, включаючи його внутрішній 
контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень 
через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», аудитор виконав процедури 
необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації 
ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. Аудиторами були подані запити до 
управлінського персоналу та інших працівників суб’єкта господарювання, які на думку 
аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації 
ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки та отримані від 
Товариства довідки про те, що протягом 2017 року були господарські відносини з  
пов’язаною особою. Аналіз договорів з такою особою не  фіксує випадків шахрайства зі 
сторони співробітників, що могло спричинити негативний вплив на підприємство. 
Аудиторами були проведені аналітичні процедури, виконані спостереження та перевірки, в 
результаті чого отримано розуміння зовнішніх чинників, діяльності суб’єкта 
господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та 
спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов’язані з ними бізнес-ризики, 
оцінки та огляди фінансових результатів. 

Отримані достатні та прийнятні аудиторські докази, що стосуються оцінених ризиків 
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства, через розробку і застосування прийнятих дій 
у відповідь. Конкретні дії у відповідь на оцінку аудитором ризиків суттєвого викривлення 
внаслідок шахрайства є проведена нами ідентифікація умов, а також оцінки класів 
операцій, залишків на рахунках, розкриття інформації та тверджень, на які вони можуть 
впливати, а саме: 

 здійснена перевірка інвентаризаційних відомостей товариства після завершення 
інвентаризації; 

 виконані процедури по дебіторській та кредиторський заборгованості 
(проаналізовано наявні акти звірок), підготовлених управлінським персоналом; 

 проведені підрахунки залишків на кінець звітного періоду для мінімізації ризику 
незалежного маніпулювання протягом періоду між здійсненням підрахунків і кінцем 
звітного періоду; 

 здійснено тестування цілісності записів та операцій, створених за допомогою 
комп’ютера; 

 проведена вибіркова перевірка первинних бухгалтерських документів та іншої 
інформації. 

Інформація, отримана в результаті аудиторських процедур, а саме ідентифікації та 
оцінки аудиторами ризиків шахрайства,  не виявила суттєвого викривлення фінансової  
звітності Товариства за 2017 рік,  згідно вимог МСА 240 „Відповідальність аудитора що 
стосується шахрайства при аудиті фінансової звітності». 

Аудитори не отримали доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності 
Товариства  за 2017 рік  внаслідок шахрайства. 
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 Розкриття інформації  щодо управління ризиками ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «24 ОНЛАЙН»    

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов’язана з ризиками і 
вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись 
унаслідок впливу суб’єктивних чинників та об’єктивних чинників, вірогідність і напрямок 
впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. 

Управління ризиками Товариства являє собою процес передбачення і нейтралізації їх 
негативних фінансових наслідків, що включає їх ідентифікацію, оцінку, упередження та 
уникнення.  

Відповідно до вимог чинного законодавства  Товариством запроваджено систему 
управління ризиками та  затверджено Положення про Систему управління ризиками 
діяльності з надання фінансових послуг (Наказ № 1-УР від 04.01.2016р.)     

 
     Розкриття інформації  щодо адекватності організації та проведення  

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « 24 ОНЛАЙН»   внутрішнього 
аудиту (контролю)  
             У відповідності до ст.15-1 Закону України «Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових послуг»  від 12.07.2001 № 2664-III протокольним рішення 
загальних зборів учасників ТОВ «24 ОНЛАЙН»  №9 від 29.2016 р. та наказу №42/2016-ОД 
віл 29.12.2016 р. була створена служба внутрішнього аудиту (контролю) з визначенням 
окремої особи для проведення внутрішнього аудиту (контролю) Товариства  

Згідно протокольного рішення №9 від 29.12.2016 р.  Загальних зборів учасників ТОВ 
«24 ОНЛАЙН»  та наказу №17-К від  29.12.2016 р., на посаду внутрішнього аудитора 
Служби внутрішнього аудиту (контролю)  ТОВ «24 ОНЛАЙН»  призначено Ковача А.П. 

Протокольним рішенням №9 від 29.12.2016 р.  Загальних зборів учасників ТОВ «24 
ОНЛАЙН» затверджено Положення про службу внутрішнього аудиту та Положення про 
систему внутрішнього аудиту ТОВ «24 ОНЛАЙН», в яких зазначено  права та обов’язки та 
інші критерії функціонування служби внутрішнього аудиту, Кодекс етики  внутрішнього 
аудитора, посадову інструкцію внутрішнього аудитора. 

Реалізація функцій внутрішнього аудитора Товариства протягом 2017 року пов’язана 
з забезпеченням в установленому порядку реалізації політики у сфері фінансового 
контролю за використанням коштів та матеріальних цінностей, їх збереження, ведення і 
достовірності бухгалтерського обліку та фінансової звітності; розробка пропозицій 
відносно усунення встановлених недоліків, порушень, попередження їх в подальшому.  

При проведенні аудиту фінансової звітності за 2017 рік були розглянуті  політики та 
процедури у системах бухгалтерського обліку, внутрішнього контролю які стосуються 
тверджень у фінансових звітах.  

За результатами перевірки аудитор дійшов висновку, що система внутрішнього 
контролю щодо організації ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової 
звітності, а також моніторинг системи внутрішнього контролю в цілому відповідають 
розміру і структурі фінансової компанії. 

Протягом 2017 року факти порушення внутрішніх правил учасниками Товариства та 
виконавчого органу фінансової установи, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій 
установі або споживачам фінансових послуг, відсутні. Скарги протягом 2017 р. стосовно 
надання фінансових послуг Товариством не надходили.  У 2017 р. позови до Товариства  
стосовно наданих фінансових послуг відсутні.  

Результати функціонування служби внутрішнього аудиту (контролю) викладені у звіті 
внутрішнього аудитора за 2017 рік. За підсумками року та необхідністю підтвердження 
річної фінансової звітності проводиться зовнішній аудит. 
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Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли 
відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на 
фінансовий стан Товариства 
             Ми проаналізували інформацію щодо  наявність подій після дати балансу, які не 
знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на 
фінансовий стан Товариства. Фактів таких подій не встановлено.  
             В той же час зауважуємо, що керуючись Міжнародним стандартом аудиту 560 
«Подальші події» аудитор не несе відповідальності за здійснення процедур або запитів 
стосовно фінансових звітів після дати аудиторського висновку. Протягом періоду, 
починаючи з дати надання звіту незалежних аудиторів до дати оприлюднення фінансових 
звітів, відповідальність за інформування аудитора про факти, які можуть вплинути на 
фінансові звіти, несе управлінський персонал .  
 

Розділ 3. Основні відомості  про аудиторську фірму та умови договору на 
проведення аудиту. 

Основні відомості про аудиторську фірму: 
№ 
п/п 

Показник Значення 

1 Повне найменування, код за 
ЄДРПОУ 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКО-
КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА 
ПАРТНЕРИ»,  40131434 

2 
Номер та дата Свідоцтва про 
внесення до Реєстру суб’єктів 
аудиторської діяльності, виданого 
АПУ    
 
 
Дата та номер рішення АПУ про 
визнання аудиторської фірми 
такою, що пройшла перевірку 
системи контролю якості: 

номер і дата видачі свідоцтва про внесення до 
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів (далі – 
свідоцтво), № 4657, виданого згідно Рішення АПУ 
№ 319/2 від 24.12.2015 року; 
дата, до якої свідоцтво чинне 24.12.2020 року; 
 
Свідоцтво Аудиторської палати України про 
відповідність системи контролю якості № 0633 
видане рішенням АПУ від 30.06.2016 року, номер 
рішення 326/4 

3 Номер, серія, дата видачі 
свідоцтво про внесення до 
реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські 
перевірки фінансових установ 
відповідно до Розпорядження 
Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання 
у сфері ринків фінансових 
послуг 

Свідоцтво про включення до реєстру 
аудиторських фірм та аудиторів, які можуть 
проводити аудиторські перевірки фінансових 
установ відповідно до розпорядження 
Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг 
від 13 грудня 2016 року №3099 (реєстраційний 
номер свідоцтва 0168), строк дії до 24 грудня 2020 
року 
 
 

4 Місцезнаходження 02099, м. Київ, вул. Ялтинська, будинок 5-Б, 
кімната 12 

 Аудитор 
 
 
 
 
 
 

Муратова Катерина Вячеславівна 
сертифікат аудитора серія А № 007125, виданий 
рішенням Аудиторської палати України № 
287/2 від 26.12.2013 року, чинний до 26.12.2018 
року 

5 Телефон/ факс 098 473-97-70 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0001230-11
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0001230-11
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  Основні відомості про умови договору на проведення аудиту 

 
Дата та номер договору на проведення аудиту - Договір №16-1/3 від 16.03.2018 року.  
Дата початку – 16.03. 2018 року. 
Дата закінчення проведення аудиту – 28.03.2018 р.  
 
 
Заступник директора - аудитор                                                                                Муратова К.В. 
(сертифікат аудитора серія А № 007125, виданий рішенням Аудиторської палати України № 
287/2 від 26.12.2013 року, чинний до 26.12.2018 року) 
 

 
 

Дата видачі  аудиторського висновку                               28 березня 2018 року 
 


