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ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

за 2016 рік 
1. Загальна інформація  
 

1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «24 ОНЛАЙН»                      

(далі - Компанія) зареєстроване Відділом державної реєстрації юридичних осіб та 

фізичних осіб – підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного 

управління юстиції у м. Києві 11.08.2015 року. 

 

Власниками Компанії є: юридична особа – резидент України ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗУМА ЛТД» (код ЄДРПОУ 39837603, 

місцезнаходження: 01001, м.Київ, вул..Михайлівська, буд.24А). 

 

Предметом діяльності Компанії є діяльність з обміну валют, відповідно до Генеральної 

ліцензії Національного Банку України №185 від 21.03.2016 року. 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «24 ОНЛАЙН» зареєстроване та 

фактично знаходиться за адресою: Україна, 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, будинок 

27 літера А.  

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 39945438 

Адреса веб сайта:  www.finco24online.com 

Адреса електронної адреси: Finсo24onlin@gmail.com 

 

Діяльність ТОВ «24 ОНЛАЙН» здійснюється на підставі: 

 

1. Свідоцтва Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг про реєстрацію фінансової установи серії ФК № 645 від 06.10.2015 р.; 

2. Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій №185 від 21.03.2016 року. 

 

Станом на 31.12.2016 року Компанія має Операційну касу №1 ТОВ «24 ОНЛАЙН», 

місцезнаходження: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, будинок 27 літера А  та 

відокремлені підрозділи: 

відокремлений підрозділ №1 – м.Київ, вул..Валика Васильківська,буд.129; 

відокремлений підрозділ №2 – м.Київ, вул..Дмитра Луценка, буд.10; 

відокремлений підрозділ №3 – м.Київ, вул..Басейна,буд.9; 

відокремлений підрозділ №4 – м.Київ, вул..Леонтовича, буд.7; 

відокремлений підрозділ №5 – м.Київ, вул.Академіка Булаховського,буд.5Б. 

  

2. Умови здійснення діяльності 

Українська економіка  знаходиться в затяжній кризі, ускладненій військовим конфліктом на 

сході України та невизнаним відокремленням Автономної республіки Крим. За результатами 

2015 та 2016 років міжнародні рейтингові агентства суттєво знизили рейтинги суверенного 

боргу України. Стабілізація ситуації в Україні в значній мірі залежатиме від дій уряду, 

спрямованих на вирішення військового конфлікту, реформування фінансової, 

адміністративної, фіскальної та правової систем країни. Для вирішення вищезазначених 

задач уряд країни запроваджує досить жорсткі та непопулярні заходи, як, наприклад, 

часткову мобілізацію військовозобов’язаного населення, запровадження нових податків та 

зборів, введення обмежень на готівкові та безготівкові операції з іноземною валютою, тощо. 

Проведення таких заходів може негативно вплинути на економіку України та ускладнює 

операційну діяльність ТОВ «24 ОНЛАЙН»  та оцінку його активів.  

http://www.finco24online.com/
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Ця звітність відображає поточну оцінку керівництва стосовно можливого впливу 

економічних умов на операції та фінансовий стан ТОВ «24 ОНЛАЙН»». Майбутні умови 

можуть відрізнятися від оцінок керівництва. Дана фінансова звітність не включає ніяких 

коригувань, які могли б мати місце як результат такої невизначеності. Про такі коригування 

буде повідомлено, якщо вони стануть відомими і їх буде можливо оцінити.  

3. Основа складання фінансової звітності  
Фінансова звітність Компанії є фінансовою звітністю загального призначення, яка 

сформована з метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів 

діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого 

кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.  

Концептуальною основою фінансової звітності Компанії за рік, що закінчився           

31 грудня 2016 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи 

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), 

видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній 

на 01 січня 2016 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів 

України. 

Підготовлена Компанією фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень 

відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на       

01 січня 2016 року, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій 

звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації. 

При формуванні фінансової звітності Компанія керувалася також вимогами 

національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського 

обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ. 

 

Заява про відповідальність керівництва за підготовку і затвердження фінансової 

звітності. 

 Керівництво компанії несе відповідальність за підготовку фінансової звітності відповідно до 

Міжнародних стандартів фінансової звітності. У ході підготовки фінансової звітності 

керівництво несе відповідальність за: 

 Вибір відповідних принципів бухгалтерського обліку та їх послідовне застосування; 

 Застосування обґрунтованих оцінок і розрахунків; 

 Обов'язок дотримуватися принципів МСФЗ і розкриття всіх істотних відхилень від 

МСФЗ у фінансовій звітності 

 Підготовку фінансової звітності,ґрунтуючись на принципі безперервності діяльності 

Компанії. Керівництво підтверджує, що вище перераховані принципи були дотримані 

в процесі підготовки фінансової звітності. Керівництво також несе відповідальність 

за: 

 Ведення бухгалтерського обліку, що дозволяє в будь-який момент підготувати з 

достатнім ступенем впевненості інформацію про фінансовий стан підприємства; 

 Прийняття заходів у межах своєї компетенції для захисту активів підприємства, а 

також для виявлення та попередження фактів шахрайства та інших зловживань. 

 

Підтвердження відповідності. 

Фінансова звітність ТОВ «24 ОНЛАЙН»»  була підготовлена відповідно до положень 

Постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності» 

№419 від 28 лютого 2000 року зі змінами та доповненнями на базі  Міжнародних стандартів 

фінансової звітності (далі – “МСФЗ”).  

 

Звітний період. 

Звітним періодом для ТОВ «24 ОНЛАЙН»» є календарний рік. Дана фінансова звітність 

складена за 2016 рік. Порівняльні дані наведені за 2015 рік.  
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Функціональна валюта та валюта подання   (звітності). 
Національною валютою України є українська гривня (надалі по тексту – гривня, або грн.), і 
ця ж валюта є функціональною валютою Компанії. Форми і примітки звітності базуються на 
даних бухгалтерського обліку Компанії.  

Бухгалтерський облік Компанія веде в національній валюті України - гривні. Одиниці 
виміру у яких подається фінансова звітність – тисячі гривень без десяткового знаку.  

 

Припущення про безперервність діяльності. 

Фінансова звітність Компанії 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. 

Оцінюючи доречність припущення про безперервність, управлінський персонал бере до уваги 

всю наявну інформацію щодо майбутнього - щонайменше на 12 місяців з кінця звітного 

періоду, але не обмежуючись цим періодом. 

Фінансова звітність Компанії підготовлена виходячи з припущення безперервності 

діяльності, управлінський персонал не має намірів ліквідувати суб'єкт господарювання чи 

припинити діяльність і постійно розробляє та впроваджує плани щодо майбутніх дій, які 

спрямовані на продовження безперервної діяльності підприємства. Підтвердженням 

ефективної роботи управлінського персоналу є отримання  чистого прибутку по результатам 

2016 року в розмірі 11 тис. грн. Невизначеність управлінського персоналу щодо питання 

знецінення активів відсутня. 

 

 

Рішення про затвердження фінансової звітності. 

Випуск фінансової звітності Компанії за 2016рік буде затверджений рішенням Загальних 

зборів Учасників Компанії. Ні учасники Компанії, ні управлінський персонал Компанії, ні 

інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її випуску. 

 

Застосування нових та переглянутих стандартів і інтерпретацій Комітету з 

інтерпретацій МСФЗ. 

В цілому, облікова політика відповідає тій, що застосовувалась у попередньому звітному 

році. Деякі нові стандарти та інтерпретації стали обов’язковими для застосування з 1 січня 

2016 року. Нижче наведені нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, які можуть 

застосовуватись ТОВ «24 ОНЛАЙН»» у теперішній час або в майбутньому: 

Поправки до МСБУ 19 – «Програми з визначеною виплатою: внески працівників». Поправки 

уточняють вимоги, які ставляться до того, яким чином внески працівників або третіх осіб, які 

пов'язані з послугами, слід віднести до періодів надання послуги. Крім того, вона дозволяє, 

але не зобов’язує, визнавати такі внески як зниження вартості послуг в періоді, в якому 

відповідна послуга надається, у випадку, якщо сума внеску не залежить від числа років 

надання послуг. Дані поправки не мали впливу на фінансовий стан або фінансові результати 

діяльності ТОВ «24 ОНЛАЙН»». 

«Щорічні вдосконалення МСФЗ» (цикл 2010 - 2012 років).  

МСФЗ 2 «Платіж на основі акцій». Дане вдосконалення роз’яснює термін умови набуття 

права шляхом виділення термінів умови про результати діяльності та умови про стаж 

роботи,які раніше включалися у термін умови набуття права.  
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МСФЗ 3 «Об’єднання  бізнесу». Дане вдосконалення роз’яснює, що непередбачена 

компенсація оцінюється як зобов’язання або як інструмент капіталу на основі МСБУ 32 

«Фінансові інструменти: подання», а також вимагає, щоб непередбачені компенсації, що не 

класифікуються як капітал, переоцінювалися до справедливої вартості на кожну звітну дату з 

визнанням зміни у справедливій вартості через прибуток чи збиток. 

МСФЗ 8 «Операційні сегменти». Дане вдосконалення вимагає додаткові розкриття стосовно 

суджень керівництва, коли операційні сегменти об’єднувалися для представлення у виді 

звітного сегменту. Вдосконалення також роз’яснює, що звірка суми активів звітних сегментів 

до активів підприємства вимагається тільки тоді, коли оцінка активів сегмента регулярно 

подається керівнику, який приймає операційні рішення.  

МСФЗ 13 «Оцінка за справедливою вартістю». Дане вдосконалення роз’яснює, що 

короткострокова дебіторська та кредиторська заборгованості, за якими не встановлена 

процентна ставка, можуть, як і раніше, оцінюватися за первісною сумою, без дисконтування, 

якщо ефект від дисконтування є несуттєвим.  

МСБО 16 «Основні засоби» та МСБО 38 «Нематеріальні активи». Дане вдосконалення 

роз’яснює, як обчислюється накопичена амортизація, коли об'єкти основних засобів та 

нематеріальних активів відображаються за допомогою моделі переоцінки. Чиста балансова 

вартість активу коригується до переоціненої вартості таким із двох способів: 

- валова балансова вартість коригується відповідно до балансової вартості (наприклад, 

пропорційно зміні чистої балансової вартості або з посиланням на спостережувані 

ринкові дані). Накопичена амортизація також коригується еквівалентно до різниці між 

валовою сумою та чистою балансовою вартістю. 

- Накопичена амортизація елімінується проти валової балансової вартості. 

МСБО 24 «Розкриття інформації щодо зв’язаних сторін». Дане вдосконалення роз’яснює, що 

у випадку, коли послуги з управління компанією, що звітує (або її материнською компанією), 

надаються їй іншою спеціалізованою компанією, така компанія буде зв’язаною стороною для 

компанії, що звітує, і: 

- Потребує окремого розкриття суми витрат на управління, наданих окремій 

спеціалізованій компанії; 

- Не потребує розкриття вказаної суми витрат за категоріями, як того вимагає МСБО 24 

Прийняття даних удосконалень не мало впливу на фінансову звітність ТОВ «24 ОНЛАЙН». 

«Щорічні удосконалення МСФЗ» (цикл 2011 - 2013 років).  

МСФЗ 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності». Дане 

удосконалення роз’яснює, що компанії мають право вибору: 

- Застосовувати тільки МСФЗ, які обов’язкові для застосування в звітному періоді; 

- або також застосовувати один чи декілька МСФЗ, які не є обов’язковими, але їх 

можна застосовувати достроково. 

МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу». Дане вдосконалення роз’яснює, що формування всіх видів 

спільної діяльності, визначених у МСФЗ 11 «Спільні угоди» (а саме спільна діяльність та 

спільні операції),виключаються зі сфери застосування МСФЗ 3. Виключення зі сфери 

застосування відноситься тільки до обліку спільних угод у її власній фінансовій звітності і не 

відноситься до обліку сторонами спільної діяльності своїх часток у спільних угодах.  

МСФЗ 13 «Оцінка за справедливою вартістю». МСФЗ 13.52 визначає сферу застосування 

винятку, який дозволяє організації оцінювати справедливу вартість групи фінансових активів 

та фінансових зобов'язань на нетто-основі (виняток для портфелю цінних паперів). 
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Дане вдосконалення роз’яснює, що виняток для портфелю цінних паперів застосовується до 

всіх договорів, що входять у сферу МСФЗ 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» 

(або МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», якщо він був прийнятий достроково), незалежно від 

чи відповідають вони визначенню фінансових активів або фінансових зобов'язань в МСФЗ 32 

«Фінансові інструменти: подання». 

МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість». Дане вдосконалення зазначає, що для визначення, чи 

є придбання інвестиційної нерухомості угодою з об'єднання бізнесу потрібно судження 

стосовно конкретних вимог МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу», незалежно від вимог МСБО 40, а 

саме: 

- Чи буде придбання інвестиційної нерухомості придбанням активу, групи активів чи 

об’єднанням бізнесу (застосовуються тільки вимоги МСФЗ 3). 

- Розмежування між інвестиційною нерухомістю та нерухомістю, зайнятою власником 

(застосовуються тільки вимоги МСФЗ 40). 

Прийняття даних удосконалень не мало впливу на фінансову звітність ТОВ «24 ОНЛАЙН». 

4. Основні положення облікової політики та основні принципи бухгалтерського обліку. 

 

Основа формування облікових політик 

Облікова політика – це конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, 

застосовані Компанією при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ наводить 

облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову звітність, 

яка міститиме доречну та достовірну інформацію про операції, інші події та умови, до яких 

вони застосовуються.  

Облікова політика Компанії розроблена та затверджена керівництвом Компанії 

відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та 

інших чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», який застосовується 

Компанією раніше дати набуття чинності. 

Активи, зобов’язання та власний капітал відображені на Балансі Компанії станом на 

31.12.2016 р. згідно Наказу про облікову політику №-1-ОП від 04.01.2016р.  

Статті фінансової звітності  сформовані Компанією з урахуванням суттєвості.  

Для визначення суттєвості окремих операцій об'єктів обліку, що відносяться до активів, 

зобов'язань і власного капіталу для відображення у фінансовій звітності за поріг суттєвості 

приймається величина у 5 відсотків від підсумку відповідно всіх активів, всіх зобов’язань і 

власного капіталу за балансом без внутрішніх розрахунків. 

  Для визначення суттєвості окремих видів доходів і витрат поріг суттєвості приймається 

величина у 2 відсоткам чистого прибутку (збитку) звітного періоду. 

 

 

Використання оцінок.  

 

     У фінансовому звіті Компанії застосовуються оцінки та принципи формування статей 

активів та пасивів відповідно до МСФЗ.  

       Складання фінансової звітності вимагає від керівництва здійснення оцінок і припущень, 

які впливають на суми, відображені у фінансовій звітності. Такі оцінки засновані на 

інформації, наявній на дату складання звіту про фінансовий стан. Фактичні результати 

можуть відрізнятися від зазначених оцінок. Основні оцінки та припущення щодо розвитку 

ситуації в майбутньому, а також інші джерела невизначеності в оцінках на звітну дату, які 

можуть містити значний ризик необхідності істотних коригувань балансової вартості активів 

та зобов'язань протягом наступного фінансового року, включають:  

Резерв сумнівної заборгованості. Резерв сумнівної заборгованості розраховується 

керівництвом з використанням найкращої наявної інформації про платоспроможність 
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дебіторів на звітну дату. Але фактичне відшкодування дебіторської заборгованості може 

відрізнятися від оцінок керівництва. 

 

Основні засоби. 
Основні засоби Товариства відображені у фінансовій звітності відповідно до МСБО 16 

«Основні засоби». 

 Об'єкти основних засобів відображаються за первісною вартістю за вирахуванням 

накопиченої амортизації та збитків від знецінення. Передбачувана первісна вартість об'єктів 

основних засобів визначається виходячи зі справедливої вартості основних засобів 

відповідно до вимог МСФЗ. Справедлива вартість основних засобів що відносяться до інших 

об'єктів основних засобів визначається на основі залишкової відновної вартості. Історична 

вартість включає витрати безпосередньо пов'язані з придбанням об'єктів основних засобів. 

Істотні витрати на відновлення або модернізацію об'єктів основних засобів капіталізуються і 

амортизуються протягом строку корисного використання відповідних активів. Всі інші 

витрати на ремонт і поточне обслуговування відображаються у звіті про сукупний дохід у 

періоді їх виникнення. Амортизація нараховується в цілях списання вартості або переоцінки 

активів з використанням прямолінійного методу протягом очікуваного строку корисного 

використання таким чином: 

 

Групи Строк корисного використання, роки 

комп’ютерна техніка та офісне устаткування 5 

офісні меблі, побутова техніка, інвентар 3-7 

 

Компанія визнає вартість заміненого компоненту об'єкта основних засобів у складі його 

балансової вартості на момент виникнення, коли існує ймовірність того, що в майбутньому 

можуть бути отримані економічні вигоди від використання такого основного засобу і дані 

витрати можуть бути надійно оцінені. Замінні компоненти списуються у витрати в момент 

заміни. Усі інші витрати відображаються у звіті про сукупний дохід в якості витрат по мірі їх 

виникнення. 

 

Нематеріальні активи.  

Нематеріальні активи включають придбане програмне забезпечення та ліцензії на здійснення 

діяльності. 

Нематеріальні активи, які були придбані окремо, при первинному визнанні оцінюються за 

первісною вартістю. Після первинного визнання нематеріальні активи враховуються за 

первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації і накопичених збитків від 

зменшення корисності (в разі їх наявності). Нематеріальні активи, внутрішньо генеровані 

компанією, за винятком капіталізованих витрат на розробку, не капіталізуються, а відповідні 

витрати відображаються в звіті про прибутки та збитки за звітний рік, в якому вони виникли. 

Строк корисної експлуатації нематеріальних активів може бути або визначеним, або 

невизначеним: 

 Нематеріальні активи з визначеним строком корисної експлуатації амортизуються 

протягом цього періоду і оцінюються на предмет зменшення корисності, якщо є 

ознаки потенційного збитку зменшення корисності від даного нематеріального 

активу. Період і метод нарахування амортизації для нематеріального активу з 

визначеним строком корисної експлуатації переглядаються, як мінімум, в кінці 

кожного фінансового року. Зміна очікуваного строку корисної експлуатації або 

очікуваної структури споживання майбутніх економічних вигід, пов'язаних з активом, 

відображається у фінансовій звітності як зміна періоду або методу нарахування 

амортизації, залежно від ситуації, та враховується як зміна облікових оцінок. Витрати 
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на амортизацію нематеріальних активів з визначеним терміном корисної експлуатації 

визнаються в звіті про прибутки та збитки в тій категорії витрат, яка відповідає 

функції нематеріальних активів.  

 Нематеріальні активи з невизначеним терміном корисного використання не 

підлягають амортизації, а тестуються на зменшення корисності щорічно або кожного 

разу, коли є ознака можливого зменшення корисності нематеріального активу. Строк 

корисної експлуатації нематеріального активу з невизначеним періодом використання 

переглядається щорічно з метою визначення того, наскільки прийнятно продовжувати 

відносити даний актив до категорії активів з невизначеним строком корисної 

експлуатації. Якщо це неприйнятно, зміна оцінки строку корисного використання - з 

невизначеного на визначений строк - здійснюється на перспективній основі. Доходи 

або витрати від списання з балансу нематеріального активу визнаються як різниця 

між чистим надходженням від вибуття активу і балансовою вартістю активу та 

визнаються в звіті про прибутки та збитки у момент вибуття даного активу з балансу. 

Нарахування амортизації нематеріальних активів починається з дати їх введення в 

експлуатацію. Амортизація нематеріальних активів нараховується за прямолінійним методом 

протягом строку його корисного використання.  

Строк корисного використання встановлюється у відповідності до правовстановлюючого 

документа та фіксується в акті. 

 

Нематеріальні активи Строк корисного використання, років 

Ліцензії Протягом строку дії ліцензії, ліцензії без 

строку дії не амортизуються 

Програмне забезпечення 10 років, якщо інше не встановлено 

договором 

Інші нематеріальні активи Протягом строку дії відповідного договору  

 
 
Фінансові активи. 

 Інвестиції, які визнаються в обліку і вибувають з обліку в момент вчинення правочину у разі 

якщо придбання або продаж фінансового вкладення здійснюється у відповідності з 

договором, умови якого вимагають поставки протягом строку встановленого на 

відповідному ринку і первісно оцінюються за справедливою вартістю мінус транзакційні 

витрати безпосередньо відносяться до угоди  за винятком фінансових активів,  що 

відносяться до категорії активів,  які оцінюються за справедливою вартістю через прибутки 

або збитки, які спочатку відображаються за справедливою вартістю. Фінансові активи 

Компанія класифікує згідно з МСФЗ. Фінансові інструменти визнання та оцінка, які 

визначаються за чотирма категоріями фінансових інструментів:  

1. Фінансові активи або фінансові зобов'язання, враховані за справедливою вартістю 

через прибуток або збиток є фінансові активи або фінансові зобов'язання, які 

придбані або викуплені з метою продажу або викупу найближчим часом або які є 

частиною портфеля ідентифікованих фінансових інструментів керування якими 

здійснюється спільно і недавні операції з якими свідчать про тенденцію до отримання 

короткострокового прибутку або які є похідними за винятком похідних інструментів, 

що представляють собою договори фінансової гарантії або класифіковані та 

ефективні інструменти хеджування або ті,  які після первісного визнання визначені 

підприємством за справедливою вартістю через прибуток або збиток.  

2. Інвестіціі, утримувані до погашення - непохідні фінансові активи з фіксованими або 

визначними платежами та фіксованим строком погашення,  які підприємство планує і 

може утримувати до погашення. 
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3.  Позики і дебіторська заборгованість - непохідні фінансові активи з фіксованими або 

визначними платежами, які не котируються на активному ринку, за винятком активів, 

які підприємство має намір продати негайно або в найближчому майбутньому, які 

повинні бути класифіковані як призначені для торгівлі, а також активи, які 

підприємство при первісному визнанні класифікує як обліковані за справедливою 

вартістю через прибуток і збиток,або активів класифікованих підприємством при 

первісному визнанні як наявні для продажу або активів за якими власник може не 

відшкодувати значну частину своїх початкових інвестицій, за винятком випадків, 

коли це відбувається через погіршення кредитоспроможності. 

4.  Фінансові активи, утримувані для продажу -  непохідні фінансові активи, які 

класифікуються як наявні для продажу та не класифікуються як: позики та 

дебіторська заборгованість, інвестиції утримувані до погашення або фінансові активи, 

що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток. Віднесення 

фінансових активів до тієї чи іншої категорії залежить від їх особливостей і мети 

придбання і відбувається в момент їх прийняття до обліку.  

 

Метод ефективної процентної ставки. 

 Метод ефективної процентної ставки використовується для розрахунку амортизованої 

вартості фінансового активу та розподілу процентних доходів протягом відповідного 

періоду. Ефективна процентна ставка являє собою ставку, що забезпечує дисконтування 

очікуваних майбутніх грошових надходжень протягом очікуваного терміну дії фінансового 

активу або більш короткого терміну, якщо це застосовано. 

 

 Первісне визнання та припинення визнання. 

Фінансові активи, що знаходяться в обліку Компанії та у сфері дії МСФЗ 39,  

класифікуються за відповідними групами при їх первісному визнанні. Облік фінансових 

активів припиняється при закінченні прав на отримання грошового потоку від відповідного 

фінансового активу або при передачі Компанією всіх ризиків та вигод. Облік фінансових 

активів припиняється при їх погашенні і при закінченні строку зобов’язань. 

 

Подальша оцінка. 

Після первісного визнання всі фінансові активи що доступні для продажу оцінюються за 

справедливою вартістю, за винятком тих, справедливу вартість яких неможливо достовірно 

визначити. Ці інструменти обліковуються за собівартістю за вирахуванням витрат на 

укладання угоди та збитків від знецінення. Всі утримувані до погашення активи оцінюються 

за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки. Всі ці 

фінансові інструменти переоцінюються з урахуванням зменшення їх вартості. Прибуток або 

збиток, що виникають в результаті змін справедливої вартості фінансових інструментів, 

відображених через прибуток або збиток, відображаються у звіті про сукупний дохід. 

Різниці, що виникають у зв'язку із змінами у справедливій вартості доступних для продажу 

фінансових інструментів, визнаються через інший сукупний дохід, за винятком знецінення, 

яке визнається в звіті про сукупний дохід.  

 

Знецінення фінансових активів, дебіторської та іншої дебіторської заборгованості.  

На кожну звітну дату Компанія проводить аналіз дебіторської заборгованості за послуги 

страхування, іншої дебіторської заборгованості та фінансових активів на предмет наявності 

ознак їх знецінення. Збиток від знецінення визнається за наявності об'єктивних факторів, що 

свідчать про зменшення передбачуваних майбутніх грошових потоків за даним активом у 

результаті однієї або кількох подій, що відбулися після прийняття фінансового активу до 

обліку. Збиток від знецінення напряму зменшує балансову вартість фінансових активів та 
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дебіторської заборгованості за послуги страхування,  іншої дебіторської заборгованості. 

Зміни в балансовій вартості розрахунку резерву відображаються у звіті про сукупний дохід. 

 
 
Грошові кошти та їх еквіваленти.  

Грошові кошти та їх еквіваленти включають залишки на поточних рахунках у банку, готівки 

в Операційних касах та кошти, розміщені на депозитних рахунках, якщо умови депозитних 

договорів передбачають можливість дострокового вилучення суми депозиту на вимогу ТОВ 

«24 ОНЛАЙН» та/або коли депозитні договори укладені на строк не більше 3-х місяців. 

Господарські операції, проведені в іноземній валюті при первинному визнанні 

відображаються у функціональній валюті за курсом НБУ на дату здійснення операції. 

 
Оренда. 

У звітному періоді ТОВ «24 ОНЛАЙН» орендувало офісне приміщення. Оренда майна, за 

умовами якої орендодавець фактично зберігає за собою всі ризики та вигоди, пов’язані з 

правом власності на об’єкт оренди, класифікується як операційна оренда.  

 

Визнання доходів  та  витрат. 

Доходи  

Відповідно до вимог МСБО (IAS) 18 «Дохід» для визнання доходу та визначення його суми 

розрізняти дохід:  

- від надання фінансових послуг;  

- використання активів Фінансової компанії іншими сторонами, результатом якого є 

отримання відсотків, дивідендів, роялті.  

 

Дохід, який виникає в результаті використання третіми сторонами активів суб’єкта 

господарювання, що приносять відсотки, роялті та дивіденди, визнавати, якщо: є 

ймовірність, що економічні вигоди, пов’язані з операцією, надходитимуть до суб’єкта 

господарювання та можна достовірно оцінити суму доходу.  

 

Витрати 
Бухгалтерський облік витрат діяльності здійснювати за видами діяльності виходячи з їх функції.  

Витрати, що формують собівартість наданих послуг, уважати витратами того звітного періоду, у 

якому визнано доходи від реалізації таких послуг.  

Витрати, пов’язані з операційною діяльністю, які не включаються до собівартості реалізованих 

послуг, є витратами звітного періоду.  

Фінансові витрати не капіталізувати, а визнавати витратами того періоду, у якому вони були 

здійснені 

Визначення відстрочених податкових активів і відстрочених податкових забов`язань не 

здійснюється, згідно облікової політики Компанії. Внески до Державної Фіскальної служби 

України перераховуються згідно чинного законодавства. 

 

 

МСФЗ та Інтерпретації, що не набрали чинності.  

ТОВ «24 ОНЛАЙН» не застосовувало наступні МСФЗ та Інтерпретації до МСФЗ та МСБО, 

які були опубліковані, але не набрали чинності: 

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». У липні 2014 була випущена остаточна редакція МСФЗ 9, 

яка відображає результати всіх етапів проекту за фінансовими інструментами і замінює 

МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» і всі попередні редакції МСФЗ 9. 

Стандарт вводить нові вимоги щодо класифікації та оцінки, знецінення та обліку 
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хеджування. МСФЗ 9 набирає чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 

2018 або після цієї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Стандарт 

застосовується ретроспективно, але надання порівняльної інформації не є обов'язковим. 

Застосування МСФЗ 9 матиме вплив на класифікацію та оцінку фінансових активів ТОВ «24 

ОНЛАЙН», але не матиме впливу на класифікацію та оцінку фінансових зобов'язань ТОВ 

«24 ОНЛАЙН».  

МСФЗ 15 «Виручка за договорами з клієнтами». МСФЗ 15 передбачає нову модель, що 

включає п'ять етапів, яка буде застосовуватися щодо виручки за договорами з клієнтами. 

Згідно МСФЗ 15 виручка визнається в сумі, яка відображає відшкодування, право на яке 

організація очікує отримати в обмін на передачу активів або послуг клієнту. Принципи 

МСФЗ 15 передбачають більш структурований підхід до оцінки і визнання виручки. 

Новий стандарт по виручці застосовується щодо всіх організацій і замінить всі діючі вимоги 

до визнання виручки згідно з МСФЗ. Стандарт застосовується до річних звітних періодів, що 

починаються 1 січня 2018 або після цієї дати, ретроспективно в повному обсязі або з 

використанням модифікованого ретроспективного підходу, при цьому допускається 

дострокове застосування. В даний час ТОВ «24 ОНЛАЙН» оцінює вплив МСФЗ 15 і планує 

застосувати новий стандарт на відповідну дату набрання чинності. 

 
5. Суттєві облікові судження та оцінки. 

Підготовка фінансової звітності згідно з МСФЗ вимагає від керівництва ТОВ «24 ОНЛАЙН»  

формування суджень, оцінок та припущень, які впливають на застосування облікових 

політик, а також на суми активів, зобов’язань, доходів та витрат, відображених у фінансовій 

звітності. Оцінки та пов’язані з ними припущення ґрунтуються на історичному досвіді та 

інших факторах, які вважаються обґрунтованими за даних обставин, результати яких 

формують основу суджень стосовно балансової вартості активів та зобов’язань, яка не є 

очевидною з інших джерел. Хоча ці оцінки ґрунтуються на найкращому розумінні 

керівництвом поточних подій та операцій, фактичні результати можуть суттєво відрізнятися 

від цих оцінок.  

 
6.Пояснення та аналітичні дані статей балансу (тис.грн.) 

Активи 

Необоротні активи 

 

Нематеріальні активи: 

На дату звіту нематеріальні активи враховуються за моделлю первісної вартості з 

урахуванням можливого зменшення корисності відповідно до МСБО 36 «Зменшення 

корисності активів». 

       До складу нематеріальних активів зараховуються ліцензії на впровадження діяльності на 

суму - 5,0 тис.грн. та програмне забезпечення на суму-36,0 тис.грн. Нематеріальні  активи 

визнаються в балансі  по сумі  всіх витрат на їх придбання. Після первісного визнання 

нематеріальний актив відображається в обліку за його собівартістю за вирахуванням будь-

якої накопиченої амортизації та збитків від зменшення корисності. Амортизація 

нематеріального активу нараховується прямолінійним методом, виходячи з терміну дії 

нематеріального активу, який встановлюється окремо по кожному об'єкту, але не більше 10 

років. Амортизація нематеріальних  активів з невизначеним терміном використання (ліцензії 

на впровадження страхової діяльності - безстрокові) не нараховується. 

     На кінець звітного періоду оцінюємо здатність нематеріального активу генерувати 

достатні майбутні економічні вигоди для відшкодування його балансової вартості протягом 

використання. Нематеріальний актив Компанії генерує надходження грошових коштів у 

результаті безперервного його використання.  
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Нижче наводяться дані в розрізі груп нематеріальних активів, які використовувала Компанія 

в господарської діяльності: 

 

 

Нематеріальні активи в т.ч. 31.12.2015 31.12.2016 

Ліцензії (безстрокові), 

тис.грн 

0 5 

Програмне забезпечення 0 36 

 

        

 Основні засоби: 

Основні засоби компанії відображені у фінансовій звітності відповідно до МСБО 16 

«Основні засоби». Основні засоби враховуються по об'єктах. Об'єкти, що складаються з 

декількох компонентів, що мають різні терміни корисної експлуатації чи тих, що приносять 

вигоду товариству різними способами, враховувати окремо. Об'єкти основних засобів, які 

відповідають критеріям визнання активу, оцінені за їх справедливою вартістю. Строк 

корисної експлуатації основних засобів визначається виходячи з очікуваної корисності 

активу. Нарахування амортизації по об'єктах основних засобів, проводиться прямолінійним 

способом виходячи з терміну корисного використання кожного об'єкта. Нарахування 

амортизації основних засобів починається з місяця наступного з місяца придбання активу 

коли цей актив знаходиться у місці та у стані, необхідному для його використання у спосіб 

передбачений комісією. 

  Станом на 31 грудня 2016 року на балансi облiковуються основнi засоби, первiсна 

вартiсть основних засобiв складає 15 тис. грн. 

Основні засоби належать ТОВ «24 ОНЛАЙН», обмеження щодо володіння, користування та 

розпорядження відсутні, ці активи в заставу не надані.  

 

Оборотні активи. 

Запаси 

  

Облік і відображення у фінансовій звітності запасів здійснюється відповідно до МСБО 2 

«Запаси». 

Станом на 31.12.2016 року залишок запасів  Товариства складає 2 тис. грн. 

Згідно облікової політики Компанії запаси мають враховуватися наступним чином: 

    -запаси обліковуються за найменшою з двох величин: собівартості і чистої ціни продажу; 

    -при списанні запасів Компанія застосовує формулу оцінки запасів при їх вибутті  за методом 

FІFО. 

 

Дебіторська заборгованість 

                                                                                                                                   Таблиця 2 

Найменування показника 

На 

31.12.2015.      

(тис.грн.) 

На 

31.12.2016. 

(тис.грн.) 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 0 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими 

авансами 
0 79 

Інша поточна дебіторська заборгованість 0 0 

 

У звітному періоді резерв сумнiвних боргів не нараховувався, безнадійна заборгованість 

відсутня.  
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Грошові кошти  

Грошові кошти Компанії зберігаються на поточних банківських рахунках  та в 

Операційній касі. Облік грошових коштів і розрахунків готівковими грошовими коштами 

здійснюється згідно чинного законодавства стосовно ведення касових операцій.  

У своїй інвестиційній діяльності керівництво Компанії дотримується виваженої політики, 

оскільки в тих економічних умовах, які склалися в нашій країні на даний час, дуже важливо 

вчасно та виважено диверсифікувати  ризики. Для повсякденної роботи та  для розміщення 

інвестиційних ресурсів Компанія вибирає тільки високонадійних партнерів у банківському 

секторі. 

На дату складання фінансової звітності згідно МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів» 

всі монетарні статті, що враховуються в іноземній валюті перераховуються та 

відображаються в Балансі за курсом НБУ на дату складання звітності. 

Курсові різниці, що виникають при перерахунку відображаються підсумком у звіті про 

фінансові результати того періоду, в якому вони виникли. 

Станом на 31.12.2016 року гроші та їх еквіваленти складають 20 218 тис.грн. 
- на поточних рахунках  Компанії в національній валюті – 16  тис. грн; 

- в  Операційній касі №1 Компанії –  6 тис. грн. в національній валюті та в іноземній валюті 

по курсу НБУ станом на 31.12.2016 року ; 

- депозитні рахунки у банках – 20 196 тис.  грн.. 

 

Станом на 31 грудня 2016 року справедлива вартість грошових коштів та їх еквівалентів 

дорівнює їх номінальній вартості. 

 

 

 

Власний капітал 

Розкриття інформації щодо обліку власного капіталу в усіх суттєвих аспектах відповідає 

вимогам Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) та Міжнародних 

стандартів фінансової звітності (МСФЗ). 

Станом на 31.12.2016 р. частки учасників в капіталі Компанії розподіляються наступним 

чином: 

 частка у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗУМА ЛТД» складає 100% та дорівнює 20 000 000 (двадцять 

мільйонів) гривень 00 копійок; 

 

Дані балансу відповідають установчим документам. 

 

                                     (тис.грн.) 

Найменування показника 31.12.2015р. 31.12.2016р. 

Статутний  капітал 8 000 20 000 

Резервний  капітал 0 1 

Нерозподілений  прибуток 0 10 

Разом власний  капітал 8 000 20 011 

     

 

 

Формування статутного капіталу 



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «24 ОНЛАЙН» 
Примітки до фінансової звітності за рік, який закінчився 31 грудня 2016 року 

(в тисячах українських гривень) 

 

Згідно Статуту єдиним учасником (засновником) Товариства є юридична особа за законодавством 

України  - Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗУМА ЛТД» (код ЄДРПОУ 39837603, 

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

19.08.2015 року єдиний учасник Товариства 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 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 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 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.; 

Станом на 31.12.2016р. Статутний капітал Компанії складає 20 000 000 (двадцять 

мільйонів) гривень 00 копійок.  

 

Резервний капітал 

Станом на 31.12.2016 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.  

 

Довгострокові зобов’язання та забезпечення. 

Станом на 31.12.2016 року довгострокові зобов’язання та забезпечення у Компанії відсутні. 

 

 

Поточні зобов'язання і забезпечення. 

               

(тис.грн) 

    Найменування показника 31.12.2015р. 31.12.2016р. 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги 
0 1 

Кредиторська заборгованість за розрахунками з 

бюджетом 

0 4 

Кредиторська заборгованість за розрахунками з 

бюджетом, у тому числі з податку на прибуток 

0 2 
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Кредиторська заборгованість за розрахунками з 

страхування 0 1 

Кредиторська заборгованість за розрахунками з 

оплати праці 0 5 

Інші поточні зобов’язання  

0 329 

 

Протягом звітного 2016 року Товариство не здійснювала списання з балансу 

кредиторської заборгованості враховуючи строки позовної давності . 

 

    Станом на 31.12.2016р зобов'язання перед бюджетом - 2 тис.грн.  по сплаті податку на 

прибуток, із строком погашення у наступному році  (до 10.03.2017р.). 

 

Доходи та витрати, у тому числі прибутки та збитки. 
Доходи Компанії визнаються на основі принципу нарахування, коли існує впевненість, що в 

результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод, а сума доходу може бути 

достовірно визначена. 

Компанія отримує доходи від діяльності з обміну валют. 

 Доходи -  це збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів або зменшення 

зобов’язань, що призводить до зростання власного капіталу.  

-  інші операційні доходи становлять  190  тис. грн., 

- інші фінансові доходи складають 43 тис. грн.; 

-  інші доходи  становлять 20 187 тис. грн.. що є доходами  від реалізації фінансових активів 

(іменних сертифікатів українських емітентів). 

 
Визнання витрат за 2016рік  

       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. 

Адміністративних  витрат  на суму  373 тис. грн.; 

Витрати на збут на суму 7 тис.грн.; 

Інших   операційних  витрат  на суму 1 тис. грн.; 

 Інших   витрат  на суму  20 007 тис. грн.,  

Витрати  з податку на прибуток складають 2 тис. грн.. 

Фінансовим результатом вiд звичайної діяльності у звітному періоді є  отриманий  прибуток  у сумi  

13 тис. грн.. 

 
7. Операції із пов’язаними сторонами  

 

У ході своєї звичайної діяльності ТОВ «24 ОНЛАЙН» здійснює інші операції із 

пов’язаними сторонами. Сторони вважаються пов’язаними у випадку, коли одна сторона має 

можливість контролювати іншу сторону через одного чи кількох посередників або здійснює 

суттєвий вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових та операційних рішень. Умови 

операцій із пов’язаними сторонами встановлюються на щоденній основі і можуть бути 
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відмінними від ринкових умов. Пов’язаними сторонами є акціонери ТОВ «24 ОНЛАЙН», 

суб’єкти господарювання під спільним контролем, основний управлінський персонал та 

члени їхніх сімей, компанії, що контролюються акціонерами чи основним управлінським 

персоналом або членами їхніх сімей, або на діяльність яких акціонери чи управлінський 

персонал або члени їх сімей чинять суттєвий вплив.  

 

У таблиці представлені пов’язані сторони Компанії: 

 
Інформація про власників та керівника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ    

“24 ОНЛАЙН“  наведена в таблиці: 

 

Таблиця 4 
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   

  ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЗУМА ЛТД» 

 

39837603 

Україна, 01001, місто 

Київ, вул. Михайлівська, 

будинок 24А 

100,00% 

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% 

 
 Інформація про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами – 

учасниками (засновниками, акціонерами) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що 

становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника) 

 

№ 

з/п 

Повне найменування 

юридичної особи 

учасника (засновника, 

акціонера) 

Код за ЄДРПОУ 

юридичної 

особи або 

реєстраційний 

номер облікової 

картки платника 

податків* 

фізичної особи, 

що здійснює 

контроль за 

учасником 

(засновником, 

акціонером) 

Повне найменування 

юридичної особи або 

прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи, 

що здійснює контроль за 

учасником (засновником, 

акціонером) 

Місцезнаходження 

юридичної особи 

або паспортні дані 

фізичної особи, що 

здійснює контроль 

за учасником 

(засновником, 

акціонером) 

Частка у 

статутному 

капіталі 

учасника 

(засновника, 

акціонера), 

% 

1 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЗУМА ЛТД» 

36483953 

ТОВАРИСТОВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЮРИДИЧНА 

КОМПАНІЯ 

08200, Київська 

обл., місто Ірпінь, 

вулиця ІІІ 

Інтернаціоналу, 

будинок 152 

95 
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«СТАЙЛІНГ» 

 

8. Управління капіталом 

Метою ТОВ «24 ОНЛАЙН» при управлінні капіталом є забезпечення подальшої роботи в 

якості безперервно діючого підприємства, щоб приносити прибуток акціонерам і вигоди 

іншим зацікавленим сторонам, а також підтримувати оптимальну структуру капіталу для 

зменшення його вартості. 

 

 
9. Управління ризиками 

 

Товариство використовує та розробляє продукти, інструменти та схеми лише за умови, що 

пов'язані з ними ризики можуть бути належним чином визначені і керовані.                       

ТОВ «24 ОНЛАЙН» керується принципом, за яким очікувані вигоди мають належним чином 

компенсувати прийняття ризику і відповідати стратегічним цілям. 

Виконавчий орган ТОВ «24 ОНЛАЙН» здійснює тактичне управління фінансовими 

ризиками, операційними ризиками та іншими ризиками. Фінансові ризики включають в себе 

ринкові ризики і ризики ліквідності. Основними завданнями управління фінансовими 

ризиками є контроль за тим, щоб схильність до ризиків залишалась в цих межах. 

При здійсненні управління ризиками Компанія зосереджується на таких основних видах 

ризиків: 

 

1)Кредитний ризик(ризик дефолту контрагента) визначається як можливість невиконання 

контрагентом ТОВ «24 ОНЛАЙН»  своїх зобов'язань відповідно до умов договору.  

 Оцінка управлінським персоналом Компанії кредитного ризику є оцінка 

кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуємо кредитні рейтинги та будь-яку 

іншу доступну інформацію щодо їх спроможності виконувати боргові зобов’язання.  

 Депозитні банківські вклади розміщені  з врахуванням вимог щодо кредитного рейтингу 

банківської установи.  

 

2)Ризик ліквідності  - ризик того, що Компанія не зможе оплатити всі зобов'язання при 

настанні терміну їх погашення. Компанія здійснює ретельне управління і контроль за 

ліквідністю та  використовує процедури детального бюджетування і прогнозування руху 

грошових коштів, щоб упевнитися в наявності ресурсів, необхідних для своєчасної оплати 

своїх зобов'язань. Управління ризиком ліквідності забезпечуються затвердженою політикою 

з розміщення активів, та дотриманням відповідних нормативів. Дотриманість нормативів 

ліквідності контролюється за допомогою розміщення спеціалізованої звітності.  

3)Операційний ризик-ризик фінансових втрат, що виникає через недоліки управління, 

процесів оброблення інформації, контрольованості, безперервності роботи,  надійності 

технологій, а також помилки та несанкціоновані дії персоналу. Операційні ризики 

мінімізуються шляхом стандартизації бізнес-процесів, та відповідного контролю за їх 

виконанням на кожному етапі. 

 

10. Інша інформація – суттєві події. 

Інформація про дії, які відбулися протягом звітного року та могли вплинути на фінансово-

господарський стан Компанії  та призвести до значної зміни вартості його капіталу 

 

№  

з/п 

Перелік подій, що могли 

вплинути на фінансово-

господарський стан ТОВ 

Відомості про наявність подій у 2016  році   

1.  Отримання позики або не було 
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кредиту на суму, що 

перевищує 25% статутного 

капіталу  

2.  Зміна власників, яким 

належать 10 і більше 

відсотків  статутного 

капіталу Компанії 

не було 

3.  Рішення Компанії про 

утворення, припинення 

його філій, представництв 

не було 

4.  Рішення вищого органу 

Компанії про зміни розміру 

статутного капіталу  

 було 

5.  Порушення справи про 

банкрутство Компанії, 

винесення ухвали про його 

санацію 

не було 

6.  Рішення вищого органу 

Компанії або суду про 

припинення або 

банкрутство Компанії 

не було 

7.  Інші важливі події не було 

 

11. Вплив МСБО 29  «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» (далі – МСБО 29) на 

фінансову звітність Компанії 

У МСБО 29 не встановлюються абсолютні показники, за яких віднесення економіки до 

гіперінфляційної є обов’язковим. У ньому наведені деякі характеристики економічного 

середовища, яке може бути визнане гіперінфляційним. Рішення про застосування цього 

стандарту повинно бути зроблено на основі професійного судження. Згідно з МСБО 29  

управлінський персонал ТОВ «24 ОНЛАЙН» прийняв рішення не проводити перерахунок 

фінансової звітності за 2016 рік. Рішення управлінського персоналу обґрунтовується тим, що 

за показниками наведеними у підпунктах в) і г) параграфа 3 МСБО 29 економічний стан в 

Україні не відповідає ситуації, що характеризується гіперінфляцією. Швидке сповільнення 

інфляції у 2016 році дозволило НБУ понизити облікову ставку в 6 разів протягом року – із 22 

до 14% річних. Як наслідок, у 2016 році спостерігалося зниження відсоткових ставок за 

депозитами. 

 

12. Події після звітної дати 

 

Інформація про події, що відбулись у Компанії після звітної дати до дати затвердження 

фінансового звіту до випуску   

№  

з/п 

Перелік подій,  

що відбулись після звітної дати  

Відомості про наявність подій у 2016 

році   

відображено у 

фінансовому звіті 

не відображено у 

звіті, розкрито у 

примітках 

1. Визнання дебітора  Товариства банкрутом  не було не було 

2. Отримання інформації про значне зниження 

вартості запасів на звітну дату 

не було не було 

3. Розгляд судової справи, що підтверджую 

наявність у Компанії поточного зобов’язання  

не було не було 
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на звітну дату 

4. Прийняття рішення про суттєву реорганізацію 

підприємства 

не було не було 

5. Знищення значної частини активів внаслідок 

стихійного лиха 

не було не було 

6. Значні зміни у вартості активів Компанії після 

звітної дати 

не було не було 

7. Інші важливі події не було не було 

 

 

На дату подання звітності  керівництво оцінило існування наступних подій: 

 події, які свідчать про умови, що існували на кінець звітного періоду (події, які 

вимагають коригування фінансової звітності за 2016 рік);  

 події, які свідчать про умови, що виникли після звітного періоду (події, які не 

вимагають коригування фінансової звітності, але вимагають певних розкритій). 

Жодного типу подій, які б суттєво вплинули на фінансову результат за 2016рік, не виявлено. 

 

 

 

 

Керівник                Буряк К.М. 

   
(підпис) 

          

Головний 

бухгалтер              Аудитор Гаєва І.В. 

   (підпис)           

 


