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ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

за 2017 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. 

 

Власником Компанії є: нерезидент COAL TRADE 2013 OU (КОУЛ ТРЕЙД 2013 ОУ) 

Адреса засновника: ВУЛИЦЯ ПАЕ 21, МІСТО ТАЛЛІНН, ОБЛАСТЬ ХАРЬЮ, 11415, 

ЕСТОНІЯ 

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,03028, м.Київ, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 30 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 39945438 

Адреса веб сайта:  www.finco24online.com 

Адреса електронної адреси: Finco24online@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. 

3. Ліцензія Нацкомфінпослуг на НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ , 

термін дії з 20.04.2017 року – необмежений 

4. Ліцензія Нацкомфінпослуг на НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ, термін дії з 

20.04.2017 року – необмежений 

5. Ліцензія Нацкомфінпослуг на НАДАННЯ ГАРАНТІЙ ТА ПОРУЧИТЕЛЬСТВ, термін дії 

з 20.04.2017 року – необмежений 

6. Ліцензія Нацкомфінпослуг на НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА 

УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ, термін дії з 20.04.2017 року – необмежений 

 

Станом на 31.12.2017 року Компанія має 4 операційні каси ТОВ «24 ОНЛАЙН»: 

 Операціна 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 ГероївСталінграду,б.10 літ А) 

 

Станом на 31.12.2017 року Компанія має 5 безбалансових відокремлених підрозділів ТОВ 

«24 ОНЛАЙН»: 

 

Найменування Код ЄДРПОУ  Адреса 
"ХАРКІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ 

ВІДДІЛЕННЯ" ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "24 

ОНЛАЙН" 

41675513 61002 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, 

ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, 

Чернишевська, буд.46 

"ДНІПРОВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ 

ВІДДІЛЕННЯ" ТОВАРИСТВА З 

41675471 49000 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 

ОБЛАСТЬ, ДНІПРОПЕТРОВСЬК, 

http://www.finco24online.com/
mailto:Finco24online@gmail.com
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ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "24 

ОНЛАЙН" 

МІСТО ДНІПРО, ЛИВАРНА, 

буд.9, оф.(кв.)75 

"ЛЬВІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ 

ВІДДІЛЕННЯ" ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "24 

ОНЛАЙН" 

41675492 79017 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, 

ЛЬВІВ, МІСТО ЛЬВІВ, 

ВОДОГІННА, буд.2 

"КИЇВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ 

ВІДДІЛЕННЯ" ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "24 

ОНЛАЙН" 

41675487 03127 КИЇВ, КИЇВ 127, 

ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 

буд.93 

"ОДЕСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ 

ВІДДІЛЕННЯ" ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "24 

ОНЛАЙН" 

41675508 65007 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, 

ОДЕСА, МІСТО ОДЕСА, 

ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, буд.123 

 

 
2.УМОВИ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ  

Компанія здійснює свою діяльність в Україні. Незважаючи на те, що економіка України 

вважається ринковою, вона продовжує демонструвати певні риси, властиві економіці, що 

розвивається. Вони включають, але не обмежуються, низьким рівнем ліквідності на ринках 

капіталу, високим рівнем інфляції та значним дефіцитом державних фінансів та балансу 

зовнішньої торгівлі.  

Політико-економічна ситуація в Україні суттєво погіршилася з того часу, як Уряд країни 

прийняв рішення про відмову від підписання Угоди про асоціацію та Угоду про поглиблену 

та всеосяжну зону вільної торгівлі з Європейським Союзом в кінці листопада 2013 року. 

Політичні та соціальні заворушення, поєднані із зростанням регіонального протистояння, 

призвели до поглиблення існуючої в країні економічної кризи, зростання дефіциту 

державного бюджету та скорочення валютних резервів Національного банку України і, як 

результат, до подальшого зниження суверенних кредитних рейтингів України. 

У 2014-2017 роках Україна продовжує знаходитися у стані політичних та економічних 

потрясінь. У березні 2014 року, у результаті низки подій у Криму, відбулося приєднання 

Республіки Крим до складу Російської Федерації, яке не було визнане Україною та 

міжнародним співтовариством. Ця подія призвела до суттєвого погіршення відносин між 

Україною та Російською Федерацією. Слідом за нестабільністю у Криму регіональне 

протистояння поширилося на східні регіони України, головним чином, Донецьку та 

Луганську області. У травні 2014 року протести у цих областях переросли у розвал системи 

правопорядку, військові зіткнення та збройний конфлікт між озброєними прибічниками 

самопроголошених республік у Донецькій та Луганській областях та українськими силами.  

Протягом 2014-2017 років відбувалося і продовжується нестабільність та повномасштабне 

збройне протистояння у певних частинах цих територій. При цьому частина Донецької та 

Луганської областей залишаються під контролем самопроголошених республік, у результаті 

чого українська влада наразі не має можливості повністю забезпечити виконання законів 

України на цій території. 

Всі ці чинники призвели до значного зниження основних макроекономічних показників 

країни, збільшення дефіциту державного бюджету, зменшення валютних резервів 

Національного банку України («НБУ») та, як наслідок, подальшого зниження суверенного 

кредитного рейтингу. 

За період вищезазначених подій, українська гривня («грн.»), у перерахунку за її офіційним 

обмінним курсом, встановленим НБУ, значно девальвувала по відношенню до основних 

іноземних валют. НБУ запровадив певні обмеження на придбання іноземної валюти, 
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міжнародні розрахунки, а також запровадив більш жорсткі вимоги щодо обов’язкової 

конвертації надходжень в іноземній валюті у гривню. 

При складанні цієї фінансової звітності враховувалися відомі результати впливу 

вищезазначених подій, що піддаються визначенню, на фінансовий стан і результати 

діяльності Компанії у звітному періоді.  

Уряд визначив пріоритетами своєї політики асоціацію України з Європейським Союзом, 

реалізацію комплексу реформ, націлених на усунення існуючих дисбалансів в економіці, 

державних фінансах та державному управлінні, а також поліпшення інвестиційного клімату. 

Стабілізація економіки України у досяжному майбутньому залежить від успішності заходів, 

які проводить уряд, та забезпечення тривалої фінансової підтримки України з боку 

міжнародних донорів та міжнародних фінансових установ. Керівництво стежить за 

розвитком поточної ситуації та, за необхідності і наскільки це можливо, вживає заходів для 

мінімізації будь-яких негативних наслідків. Подальше погіршення політичних, 

макроекономічних та/або зовнішньоторговельних умов може і надалі негативним чином 

впливати на фінансовий стан та результати діяльності Компанії у такий спосіб, що наразі не 

може бути визначений. 

 

3. ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ І ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ 

ЗВІТНОСТІ 

3.1.Концептуальна основа фінансової звітності 

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 

2017 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні 

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

Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає 

всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 січня 2017 

року, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а 

саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації. 

При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося, крім МСФЗ, також вимогами 

національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського 

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

 

3.2. Припущення про безперервність діяльності Товариства 

Фінансова звітність Товариства підготовлена на основі припущення, що Товариство буде 

функціонувати невизначено довго в майбутньому, це припущення передбачає реалізацію 

активів  та виконання зобов’язань в ході звичайної діяльності. Ця звітність відображає 

поточну оцінку керівництва щодо можливого впливу економічних умов на операції та 

фінансовий стан Товариства. Невизначеності, які можуть спричинити значний сумнів щодо 

здатності Товариства продовжувати діяльність на безперервній основі, відсутні. 

 

3.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення 

Товариство веде бухгалтерський облік і складає фінансову звітність в грошовій одиниці 

України (функціональна валюта) - гривня. Одиниця виміру, в якій Товариство подає 

фінансову звітність – тисяча гривень з округленням до цілого числа. 

 

3.4. Ідентифікація фінансової звітності 

Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка 

сформована з метою достовірного відображення фінансового стану, фінансових результатів 

діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого 

кола зовнішніх користувачів при прийнятті ними економічних рішень.  

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, 

тобто період з 01 січня по 31 грудня 2017 року. 
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3.5.  Рішення про затвердження фінансової звітності 

31 січня 2018 року – дата затвердження Загальними зборами Товариства фінансової звітності 

за 2017 рік до випуску, відповідно до Протоколу № 24 від 31.01.2018р. «Про затвердження 

річної звітності». 

Ні власники, ні інші особи не мають повноваження вносити зміни до фінансової звітності 

після її випуску. 

 

3.6.Нові та переглянуті стандарти та інтерпретації; стандарти, які були випущені, але 

ще не вступили в силу 

МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» 

У липні 2014 року Рада з МСФЗ випустив остаточну редакцію МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові 

інструменти», яка замінює МСБО (IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» та 

усі попередні редакції МСФЗ (IFRS) 9. МСФЗ (IFRS) 9 об'єднує разом три частини проекту з 

обліку фінансових інструментів: класифікація і оцінка, знецінення та облік хеджування. 

МСФЗ (IFRS) 9  набирає чинності  для  річних  звітних періодів,  що починаються   1 січня 

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

планує розпочати застосування нового стандарту з необхідної дати набрання чинності. 

МСФЗ (IFRS) 9 не змінює загальні принципи обліку, Товариство не очікує значного впливу 

внаслідок застосування МСФЗ (IFRS) 9.  

МСФЗ (IFRS) 14 «Рахунки відкладених тарифних різниць» 

Стандарт вимагає розкриття інформації про характер тарифного регулювання та пов'язаних з 

ним ризики, а також про вплив такого регулювання на фінансову звітність організації. МСФ 

(IFRS) 14 набирає чинності для річних звітних періодів, починаються 1 січня 2016 р. або 

після цієї дати. Товариство не застосовує даний Стандарт до своєї фінансової звітності. 

МСФЗ (IFRS) 15 «Дохід за договорами з покупцями» 

МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травні 2014 року і передбачає модель, що включає п'ять 

етапів, які будуть застосовуватися щодо виручки за договорами з покупцями. Згідно МСФЗ 

(IFRS) 15 виручка визнається у сумі, що відбиває відшкодування, право на яке організація 

очікує отримати в обмін на передачу товарів або послуг покупцю. Новий стандарт по виручці 

замінить всі існуючі вимоги МСФЗ до визнання виручки. Після того, як рада з МСФЗ 

закінчить роботу над поправками, які відкладуть дату набрання силу на один рік для річних 

періодів, що починаються 1 січня 2018 р. або після цієї дати буде вимагатися повне 

ретроспективне застосування або модифіковане ретроспективне застосування, при цьому 

допускається дострокове застосування.  

Товариство планує використовувати варіант повного ретроспективного застосування нового 

стандарту з необхідної дати набрання чинності. Крім цього, Товариство приймає до уваги 

пояснення, випущені радою з МСФЗ в рамках попереднього варіанту документа в липні 2015 

року, і буде відслідковувати зміни в майбутньому. Діяльність Товариства пов'язана з  

наданням послуг. Продажи здійснюється за допомогою окремих ідентифікованих договорів з 

покупцями. Товариство не очікує значного впливу на її фінансову звітність в результаті 

застосування нового стандарту до обліку виручки від надання даних послуг. 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 «Спільна діяльність» – «Облік придбання часток участі в 

спільних операціях» 

Поправки до МСФЗ(IFRS) 11 вимагають, щоб учасник спільних операцій враховував 

придбання частки участі у спільній операції, діяльність якої являє собою бізнес, згідно 

відповідним принципам МСФЗ (IFRS) 3 для обліку об'єднань бізнесу. Поправки також 

роз'яснюють, що раніше були частки участі у спільній операції не переоцінюються при 

придбання додаткової частки участі в тій же спільної операції, якщо зберігається спільний 

контроль.  
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Крім того, в МСФЗ (IFRS) 11 було включено виключення з сфери застосування, згідно з яким 

дані поправки не застосовуються, якщо сторони, які здійснюють спільний контроль, 

перебувають під спільним контролем однієї і тієї ж кінцевої контролюючої сторони. 

Поправки застосовуються як щодо придбання первісної частки участі у спільній операції, так 

і відносно придбання додаткових часток у тій же спільної операції і вступають в силу на 

перспективній основі щодо річних періодів, що починаються 1 січня 2016 р. або після цієї 

дати, при цьому допускається дострокове застосування. Дані поправки не мають впливу на 

фінансову звітність Товариства. 

Поправки до МСФЗ (IAS) 16 і МСФЗ (IAS) 38 «Роз'яснення допустимих методів амортизації» 

Поправки роз'яснюють принципи МСФЗ (IAS) 16 і МСФЗ (IAS) 38, які полягають в тому, що 

виручка відображає структуру економічних вигід, які генеруються в результаті діяльності 

бізнесу (частиною якого є актив), а не економічні вигоди, які споживаються в рамках 

використання активу. В результаті заснований на виручці метод не може використовуватися 

для амортизації основних засобів і може використовуватися тільки в рідкісних випадках для 

амортизації нематеріальних активів. Поправки застосовуються перспективно для річних 

періодів, що починаються 1 січня 2017 року або після цієї дати, при цьому допускається 

дострокове застосування. Очікується, що поправки не зроблять впливу на фінансову 

звітність Товариства, оскільки Товариство не використовує і не буде використовувати 

заснований на виручці метод для амортизації своїх необоротних активів. 

Поправки до МСФЗ (IAS) 16 і МСФЗ (IAS) 41 «Сільське господарство: плодоносні рослини» 

Поправки не матимуть жодного впливу на фінансову звітність Товариства, оскільки цей 

Стандарт не поширюється на діяльність Товариства і на його балансі відсутні плодоносні 

рослини. 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28 «Продаж або внесок активів в угодах між 

інвестором і його залежною організацією або спільним підприємством» 

Поправки розглядають протиріччя між МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28, в частині обліку 

втрати контролю над дочірньою організацією, яка продається залежною організації або 

спільному підприємству або вносяться в них. Поправки роз'яснюють, що прибуток або 

збиток, які виникають в результаті продажу або внеску активів, що представляють собою 

бізнес згідно з визначенням в МСФЗ (IFRS) 3, в угоді між інвестором і його залежною 

організацією або спільним підприємством, визнаються в повному обсязі. Однак прибуток або 

збиток, які виникають в внаслідок продажу або внеску активів, які не становлять собою 

бізнес, визнаються тільки в межах часток участі, наявних у інших, ніж організація інвесторів 

в залежною організації або спільному підприємстві. Дані поправки застосовуються 

перспективно і вступають в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2016 року або 

після цієї дати, при цьому допускається застосування до цієї дати. Дані поправки не мають 

впливу на фінансову звітність Товариства. 

«Щорічні удосконалення МСФЗ період 2012-2014 років» 

Дані поправки вступають в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2016 р 

Документ включає в себе наступні поправки: 

МСФЗ (IFRS) 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність» 

Вибуття активів (або ліквідаційних груп) здійснюється, як правило, за допомогою продажу 

або розподілу власникам. Поправка роз'яснює, що перехід від одного методу вибуття до 

іншого повинен вважатися не новим планом з вибуття, а продовженням початкового плану. 

Таким чином, застосування вимог МСФЗ (IFRS) 5 не переривається. Дана поправка повинна 

застосовуватися перспективно. 

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

(I) Договори на обслуговування 

Поправка роз'яснює, що договір на обслуговування, що передбачає сплату винагороди, може 

являти собою подальшу участь у фінансовому активі. Для визначення необхідності 
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розкриття інформації організація повинна оцінити характер винагороди і угоди відповідно до 

вказівок щодо подальшої участі в МСФЗ (IFRS) 7. 

Оцінка того, які договори на обслуговування є подальша участь, повинна бути проведена 

ретроспективно. Однак розкриття інформації не є необхідним для періодів, які починаються 

з річного періоду, в якому організація вперше застосовує дану поправку. 

(IІ) Застосування поправок до МСФЗ (IFRS) 7 в скороченій проміжній фінансовій звітності 

Поправка роз'яснює, що вимоги до розкриття інформації про взаємозалік не застосовуються 

до скороченою проміжної фінансової звітності за винятком випадків, коли така інформація 

являє собою значні оновлення інформації, відображеної в останньому річному звіті. Дана 

поправка повинна застосовуватися ретроспективно. 

МСФЗ (IAS) 19 «Виплати працівникам» 

Поправки стосуються грошових надходжень з боку працівників або 3-х сторін, які йдуть на 

фондування пенсійних планів. Метою змін є спрощення обліку вступів, незалежних від 

вислуги років або інших чинників, наприклад вступи, які розраховуються як фіксований 

відсоток від окладу. Ця поправка не застосовна до діяльності Товариства, оскільки 

Товариство не має програм зі встановленими виплатами, що передбачають внески з боку 

працівників або третіх осіб. 

МСФЗ (IAS) 34 «Проміжна фінансова звітність» 

Поправка роз'яснює, що інформація за проміжний період повинна бути розкрита або в 

проміжної фінансової звітності, або в іншому місці проміжного фінансового звіту 

(Наприклад, в коментарях керівництва або в звіті про оцінку ризиків) із зазначенням 

відповідних перехресних посилань в проміжній фінансовій звітності. Інша інформація в 

проміжному фінансовому звіті повинна бути доступна для користувачів на тих же умовах і в 

ті ж терміни, що і проміжна фінансова звітність. Дана поправка повинна  застосовуватися 

ретроспективно. Очікується, що дані поправки не зроблять впливу на фінансову звітність 

Товариства. 

Поправки до МСФЗ (IAS) 1 «Ініціатива в сфері розкриття інформації» 

Поправки до МСФЗ (IAS) 1 «Надання фінансової звітності» швидше роз'яснюють, а незначно 

змінюють, існуючі вимоги МСФЗ (IAS) 1. Поправки роз'яснюють наступне: 

• Вимоги до суттєвості МСФЗ (IAS) 1; 

• Окремі статті в звіті (ах) про прибуток або збиток і ПСД і в звіті про фінансовий стан 

можуть бути дезагреговані; 

• У організацій є можливість вибирати порядок подання приміток до фінансової 

звітності; 

• Частка ПСД залежних організацій і спільних підприємств, які обліковуються за методом 

пайової участі, має бути викладена агрегованих в рамках однієї статті і класифікуватися в 

якості статей, які будуть чи не будуть згодом рекласифіковано до складу прибутку або 

збитку. 

Крім цього, поправки роз'яснюють вимоги, які застосовуються при поданні додаткових 

проміжних підсумкових сум у звіті про фінансовий стан і звіті (ах) з прибутку чи збитку і 

ПСД. Дані поправки вступають в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2016 

року або після цієї дати, при цьому допускається застосування до цієї дати. Дані поправки не 

мають впливу на фінансову звітність Товариства. 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12 та МСФЗ (IAS) 28 «Інвестиційні організації: 

застосування виключення з вимоги про консолідацію» 

Поправки розглядають питання, які виникли при застосуванні винятки щодо інвестиційних 

організацій згідно МСФЗ (IFRS) 10. Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 роз'яснюють, що 

виключення з вимоги про подання консолідованої фінансової звітності застосовується і до 

материнської організації, яка є дочірньою організацією інвестиційної організації, оцінює свої 

дочірні організації за справедливою вартістю. 
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Крім цього, поправки до МСФЗ (IFRS) 10 роз'яснюють, що консолідації підлягає тільки така 

дочірня організація інвестиційної організації, яка сама не є інвестиційною організацією і 

надає інвестиційної організації допоміжні послуги. Всі інші дочірні організації інвестиційної 

організації оцінюються за справедливою вартістю. 

Поправки до МСФЗ (IAS) 28 дозволяють інвестору при застосуванні методу участі в капіталі 

зберегти оцінку за справедливою вартістю, застосовану його залежною організацією або 

спільним підприємством, є інвестиційною організацією, до своїх власних часток участі в 

дочірніх організаціях. 

Ці поправки повинні застосовуватися ретроспективно і вступають в силу для річних періодів, 

починаючи з 1 січня 2016 року або після цієї дати, при цьому допускається застосування до 

цієї дати. 

Дані поправки не мають впливу на фінансову звітність Товариства4. Основні положення 

облікової політики та основні принципи бухгалтерського обліку. 

 

4. СУТТЄВІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

4.1.  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 

31.12.2017 р. згідно «Положенню про організацію бухгалтерського обліку та облікову 

політику», яка затверджена № 1-ОП від 05.01.2016р. «Про встановлення облікової політики 

підприємства» (із змінами та доповненнями).  

Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком 

оцінки за справедливою вартістю окремих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 

«Фінансові інструменти», з використанням методів оцінки фінансових інструментів, 

дозволених МСФЗ 13 «Оцінки за справедливою вартістю». Такі методи оцінки включають 

використання біржових котирувань або даних про поточну ринкову вартість іншого 

аналогічного за характером інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків або інші 

моделі визначення справедливої вартості. Передбачувана справедлива вартість фінансових 

активів і зобов’язань визначається з використанням наявної інформації про ринок і 

відповідних методів оцінки. 

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. 

 

4.2. Форма та назви фінансових звітів 

Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановленим 

НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». 
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4.3. Методи подання інформації у фінансових звітах 

Згідно НП(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у прибутку 

або збитку, за класифікацією, основаною на методі "функції витрат" або "собівартості 

реалізації", згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини 

собівартості чи, наприклад, витрат на збут або адміністративну діяльність. Представлення 

грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів здійснюється із 

застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи 

надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види 

грошових надходжень та грошових виплат формується на підставі облікових записів 

Товариства. 

 

4.4. 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 

дебіторів на звітну дату. Але фактичне відшкодування дебіторської заборгованості може 

відрізнятися від оцінок керівництва. 

 

4.5. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів 

4.5.1. Визнання та оцінка основних засобів 

Основні засоби Товариства відображені у фінансовій звітності відповідно до МСБО 16 

«Основні засоби». 

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

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

адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного 

використання (експлуатації) яких більше двох років та вартість яких більше 6000 грн. 

Об’єкти основних засобів, які відповідають критеріям визнання активу, під час зарахування 

на баланс оцінюються за їх собівартістю. Одиницею обліку основних засобів є окремий 

інвентарний об’єкт.  

Собівартість об'єкта основних засобів включає усі витрати, що пов’язані з придбанням, 

доставкою, установкою і приведенням його в стан, придатний до експлуатації. 

У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена 

амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. 

 

4.5.2. Подальші витрати. 

Товариство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне 

обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в 

прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта основних засобів 

визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу. 
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4.5.3. Амортизація основних засобів. 

  Амортизація основного засобу починається, коли він стає придатним для 

використання, тобто коли він доставлений до місця розташування та приведений у стан, у 

якому він придатний до використання. Амортизація не припиняється, коли актив не 

використовують або він вибуває з активного використання, доки актив не буде 

амортизований повністю.  

Строк корисного використання та ліквідаційна вартість встановлюється для кожного об’єкта 

основних засобів за наказом директора Товариства. 

Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом.  

Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх 

корисного використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для 

використання. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: 

на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої 

припиняють визнання активу. 

Ліквідаційна вартість та строк корисної експлуатації активу переглядаються на кінець 

кожного фінансового року з оформленням відповідної довідки та будь-які зміни фіксуються 

наказом директора Товариства. 

Припинення визнання балансової вартості об’єкта основних засобів відбувається після його 

вибуття або коли не очікують майбутніх економічних вигід від його використання  (вибуття). 

4.5.4. 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 

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 
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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  

 

4.5.5. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів 

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

зменшитися. Товариство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного 

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

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

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

корисності, визнаний для активу (за винятком гудвілу) в попередніх періодах, Товариство 

сторнує, якщо і тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми 

очікуваного відшкодування. Після визнання збитку від зменшення корисності амортизація 

основних засобів коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої 

балансової вартості необоротного активу на систематичній основі протягом строку 

корисного використання. 

 

4.6. Фінансові активи 

 

Згідно з МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», фінансові активи 

класифікуються на чотири категорії:  

 фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або 

збиток; 

 інвестиції, що утримуються до погашення;  

 позики та дебіторська заборгованість;  

 фінансові активи, що є в наявності для продажу.  

Компанія класифікує фінансові активи безпосередньо після первісного визнання і, якщо це 

дозволено або прийнятно, переглядає встановлену класифікацію в кінці кожного фінансового 

року. 

Фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю через прибутки або збитки 

(утримувані для торгівлі): 

 Фінансові активи класифікуються як призначені для торгівлі, якщо вони: 

 придбані або прийняті з метою їх продажу у найближчому майбутньому; 

 при первісному визнанні є частиною портфелю ідентифікованих фінансових 

інструментів, управління якими здійснюється спільно, та недавні операції з якими 

засвідчують тенденцію до отримання короткострокового прибутку; або 
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 є похідними інструментами (за винятком похідних інструментів, що представляють 

собою договори фінансової гарантії або класифіковані та ефективні інструменти 

хеджування). 

Цінні папери в торговому портфелі первісно оцінюються за справедливою вартістю. Витрати 

на операції з придбання визнаються за рахунками витрат під час первісного визнання таких 

цінних паперів. Справедлива вартість фінансового інструмента під час первісного визнання, 

як правило, представляє собою ціну операції (тобто справедливу вартість наданої або 

отриманої компенсації). 

На кожну наступну після визнання дату балансу всі цінні папери, що придбані Товариством 

в торговий портфель обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через 

прибутки/збитки.  

За справедливу вартість цінного паперу після визнання, береться вартість, що визначена за 

найнижчим біржовим курсом на звітну дату. У разі відсутності котирувань на звітну дату 

справедлива вартість цінного паперу, вираховується за його найближчим до звітної дати 

біржовим курсом. 

Після первісного визнання витрати, що мають відношення до проведення операції, 

визнаються через прибуток чи збиток в міру їх виникнення. Фінансові активи, що 

переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, оцінюються за 

справедливою вартістю; відповідні зміни визнаються в прибутках або збитках. 

Дебіторська заборгованість  із фіксованими або які можна визначити платежами, для яких не 

існує активного ринку, класифікуються як дебіторська заборгованість та позики. Під час 

первісного визнання Товариством дебіторську заборгованість слід оцінювати  за їхньою 

справедливою вартістю (за ціною операції). В подальшому дебіторська заборгованість 

оцінюються за амортизованою вартістю із використанням методу ефективної процентної 

ставки, за вирахуванням будь-якого знецінення. Проте, короткострокова (поточна) 

дебіторська заборгованість без оголошеної ставки відсотка оцінюється за сумою первісного 

рахунку, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. 

Компанія у своєму обліку та звітності розрізнює наступні види дебіторської заборгованості: 

 Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги; 

 Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами; 

 Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом; 

 Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів; 

 Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків; 

 Інша поточна дебіторська заборгованість; 

 Довгострокова дебіторська заборгованість. 

Компанія оцінює вплив ефекту вартості грошових коштів у часі на статті короткострокової 

дебіторської заборгованості, як несуттєвий, тому враховує її за номінальною вартістю.   

Довгострокова дебіторська заборгованість обліковується згідно із вищевикладеними 

принципами за амортизованою вартістю із застосуванням методу ефективної ставки 

відсотка.  

У разі, якщо існують об'єктивні свідчення знецінення дебіторської заборгованості 

(прострочення платежів, фінансові труднощі боржника, його можливе банкротство та інше) 

Компанією створюється резерв під знецінення, на основі принципів, викладених у розділі 

«Знецінення фінансових активів». 

Інвестиції, утримувані до погашення - являють собою непохідні фінансові активи, які мають 

фіксовані або які можна визначити суми платежів та фіксовані дати погашення, щодо яких 

Товариство має безсумнівний намір та здатність утримувати до їхнього погашення. 

Інвестиції, утримувані до погашення, оцінюються за амортизованою вартістю із 

використанням методу ефективної процентної ставки, за вирахуванням будь-якого 

знецінення.  



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «24 ОНЛАЙН» 
Примітки до фінансової звітності за рік, який закінчився 31 грудня 2017 року 

(в тисячах українських гривень) 

 

Переоцінка фінансових активів, які відносяться до категорії  «інвестицій до погашення», 

здійснюється на дату кожного звітного періоду та на дати виплат накопиченого купонного 

доходу. 

Якщо Товариство змушене буде продати більшу частку утримуваних до погашення 

інвестицій до закінчення терміну погашення (за виключенням певних спеціальних обставин), 

то уся категорія втратить своє значення і їй необхідно змінити класифікацію на Інвестиції, 

доступні для продажу. 

Компанія не класифікує будь-які фінансові активи, як утримувані до погашення, якщо 

Компанія на протязі поточного фінансового року або на протязі двох попередніх фінансових 

років продавала або рекласифікувала до настання строку погашення інвестиції, утримувані 

до погашення, на більш ніж незначну суму (більш ніж незначну в порівнянні з загальною 

сумою інвестицій, утримуваних до погашення), за винятком продажу або рекласифікації, які:  

мають місце незадовго до дати погашення фінансового активу (наприклад, менш ніж за три 

місяці до настання строку погашення), і тому можливе зміну ринкової процентної ставки не 

зробило б істотного впливу на справедливу вартість фінансового активу;  

мають місце після отримання підприємством первісної основної суми фінансового активу 

практично в повному обсязі завдяки регулярним або авансовими платежами; або  

пов'язані з окремою подією, яка знаходиться поза контролем організації, не є повторюваним, 

і підприємство не має розумних підстав, щоб передбачати настання такої події. 

Фінансові активи, доступні для продажу – Фінансові активи, наявні для продажу, являють 

собою непохідні фінансові інструменти, які або визначаються як такі, що є наявними для 

продажу, або не класифікуються як  кредити та дебіторська заборгованість,  інвестиції, 

утримувані до погашення, або фінансові активи за справедливою вартістю, із відображенням 

переоцінки через рахунок капіталу.  

Після первісного визнання фінансові активи, наявні для продажу, оцінюються за 

справедливою вартістю, а нереалізовані прибуток або збиток визнаються в іншому 

сукупному прибутку. 

До цього портфелю Компанія відносить:  

а) боргові цінні папери з фіксованою датою погашення, які Компанія не має наміру і/або 

змоги тримати до дати їх погашення або за наявності певних обмежень щодо обліку цінних 

паперів у портфелі до погашення;  

б) цінні папери, які Компанія готова продати у зв'язку із зміною ринкових відсоткових 

ставок, його потребами, пов'язаними з ліквідністю, а також наявністю альтернативних 

інвестицій;  

в) акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, за якими неможливо достовірно 

визначити справедливу вартість;  

г) фінансові інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, що придбані та/або утримуються 

виключно для продажу протягом 12 місяців;  

д) частки у статутному або акціонерному капіталі Компаній, що не є асоційованими або 

дочірніми; 

е) інші цінні папери, придбані з метою утримання їх у портфелі на продаж. 

 При вибутті інвестиції накопичений прибуток або збиток, раніше відображені в іншому 

сукупному прибутку, визнаються у звіті про сукупні прибутки та збитки за період. Відсотки, 

зароблені або сплачені за інвестиціями, відображаються у фінансовій звітності як відсоткові 

доходи або витрати, з використанням ефективної ставки відсотка. Дивіденди, зароблені з 

інвестицій, визнаються у звіті про сукупні прибутки та збитки в момент отримання прав на 

них. 

4.6.1. Знецінення фінансових активів  

Фінансові активи, крім фінансових активів за справедливою вартістю, із відображенням 

переоцінки через прибуток або збиток, оцінюються на предмет наявності ознак знецінення на 

кінець кожного звітного періоду. Фінансові активи вважаються знеціненими, коли існує 
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об’єктивне свідчення того, що у результаті однієї або більше подій, які відбулися після 

первісного визнання фінансового активу, відбувся негативний вплив на очікувані майбутні 

потоки грошових коштів від інвестиції. 

4.6.2. Фінансові зобов’язання 

Фінансові зобов’язання класифікуються як фінансові зобов’язання за справедливою 

вартістю, із відображенням переоцінки через прибуток або збиток, або інші фінансові 

зобов’язання. Фінансові зобов’язання класифікуються як фінансові зобов’язання за 

справедливою вартістю, із відображенням переоцінки через прибуток або збиток, коли 

фінансове зобов’язання або утримується для торгівлі, або спеціально визначене як таке, що 

оцінюється за справедливою вартістю, із відображенням переоцінки через прибуток або 

збиток. 

Фінансові зобов’язання за справедливою вартістю, із відображенням переоцінки через 

прибуток або збиток, відображаються за справедливою вартістю, при чому будь-які 

прибутки або збитки, які виникають у результаті переоцінки, визнаються у складі прибутку 

або збитку.  

Короткострокова (поточна) кредиторська заборгованість без оголошеної ставки відсотка 

оцінюється за сумою первісного рахунку, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. 

4.6.3. Фінансові інвестиції в асоційовані та дочірні компанії 

До інвестицій в асоційовані та дочірні компанії належать акції, корпоративні права та інші 

цінні папери з нефіксованим прибутком емітентів, які відповідають визначенням 

асоційованої або дочірньої компанії, за винятком таких цінних паперів, що придбані та/або 

утримуються виключно для продажу протягом 12 місяців з дати придбання. 

Асоційоване підприємство – це суб’єкт господарювання, на який інвестор має суттєвий 

вплив. 

Суттєвий вплив – це повноваження брати участь у прийнятті рішень з фінансової та 

операційної політики об’єкта інвестування, але не контроль чи спільний контроль таких 

політик. Керівництвом компанії визначено, що суттєвий вплив на підприємство можливий 

при володінні більш, ніж 20% капіталу товариства.  

Дочірнє підприємство – товариство, в тому числі неакціонерне товариство,  яке 

контролюється іншим суб’єктом господарювання – материнським товариством.   

Контроль – право визначати фінансову та операційну політику підприємства з метою 

отримання вигод від його діяльності.  Керівництвом компанії визначено, що контроль над 

підприємством можливий при володінні більш, ніж 50% капіталу товариства.  

4.6.4. Справедлива вартість 

Справедлива вартість – це ціна, яка була б отримана від продажу активу або сплачена за 

зобов’язанням при звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки. Найкращим 

свідченням справедливої вартості є ціна на активному ринку. Активний ринок – це ринок, на 

якому операції щодо активів і зобов’язань мають місце із достатньою частотою та в 

достатніх обсягах для того, щоб забезпечити інформацію щодо ціноутворення на поточній 

основі.  

Справедлива вартість фінансових інструментів, що торгуються на активному ринку, 

вимірюється як добуток ціни котирування на ринку за окремим активом або зобов’язанням 

та їх кількості, що утримується організацією. Цей принцип дотримується, навіть якщо 

звичайний денний обсяг торгів на ринку не є достатнім, щоб абсорбувати кількість 

інструментів, які утримуються Компанією, і якщо заява на розміщення усієї позиції в межах 

однієї транзакції може вплинути на ціну котирування. 

Методи оцінки, зокрема, моделі дисконтованих грошових потоків або моделі, що 

ґрунтуються на нещодавніх операціях на ринку на загальних умовах або на фінансових даних 

об’єктів інвестицій, застосовуються для оцінки справедливої вартості для певних фінансових 

інструментів, щодо яких відсутня зовнішня ринкова інформація щодо ціноутворення.  
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Оцінки справедливої вартості аналізуються за рівнями ієрархії справедливої вартості 

наступним чином:  

(і) Рівень 1 – це оцінки за цінами котирування (без застосування коригувань) на активних 

ринках для ідентичних активів та зобов’язань;  

(іі) Рівень 2 – це методики оцінки з усіма суттєвими параметрами, наявними для 

спостереження за активами та зобов’язаннями, безпосередньо (тобто, ціни) або 

опосередковано (тобто, визначені на основі цін), та  

(ііі) Рівень 3 – це оцінки, які не базуються виключно на наявних на ринку даних (тобто, 

оцінка вимагає значного застосування параметрів, за якими відсутні спостереження).  

Перехід з рівня на рівень ієрархії справедливої вартості вважається таким, що мав місце 

станом на кінець звітного періоду.  

4.6.5. Знецінення фінансових активів 

На кожну звітну дату Компанія визначає, чи відбулося знецінення фінансового активу або 

групи фінансових активів. 

Ознаками знецінення можуть бути: 

 погіршення ситуації на ринку, 

 збільшення факторів галузевого ризику, 

 погіршення фінансового стану емітента, 

 порушення порядку платежів, 

 висока ймовірність банкрутства емітента 

 визнання зниження кредитного рейтингу рейтинговим агентством. 

Активи, що обліковуються за амортизованою вартістю 

Якщо існує об'єктивне свідчення про появу збитків від знецінення за позиками та 

дебіторською заборгованістю, що обліковуються за амортизованою вартістю, сума збитку 

оцінюється як різниця між балансовою вартістю активів та поточною вартістю очікуваних 

майбутніх грошових потоків (за винятком майбутніх кредитних втрат, які ще не виникли), 

дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка по фінансовому активу (тобто за 

ефективною ставкою відсотка, розрахованою при первісному визнанні). Балансова вартість 

активу знижується або безпосередньо, або з використанням рахунку резерву. Сума збитку 

визнається у звіті про сукупні прибутки та збитки за період. 

Спочатку Компанія оцінює наявність об'єктивних ознак знецінення окремо по кожному 

фінансовому активу, який окремо є суттєвим, або на сукупній основі фінансових активів, які 

окремо не є суттєвими. Якщо встановлено, що не існує об'єктивних ознак зменшення 

корисності окремо оціненого фінансового активу, незалежно від того, є він суттєвим чи ні, 

такий актив включається до групи фінансових активів з аналогічними характеристиками 

кредитного ризику, і ця група фінансових активів оцінюється на предмет зменшення 

корисності на сукупній основі . Активи, що оцінюються на предмет знецінення 

індивідуально, і за якими виникає або продовжує мати місце збиток від знецінення, не 

включаються в сукупну оцінку на предмет знецінення. 

Якщо в наступний період сума збитку від знецінення зменшується, і таке зменшення може 

бути об'єктивно пов'язане з подією, що сталася після того, як було визнано знецінення, 

раніше визнаний збиток від зменшення корисності відновлюється. Будь-яке подальше 

відновлення збитку від знецінення визнається у звіті про сукупні прибутки та збитки за 

період в такому обсязі, щоб балансова вартість активу не перевищувала амортизовану 

вартість цього активу на дату відновлення. 

Фінансові активи, наявні для продажу 

Якщо зменшення справедливої вартості доступного для продажу фінансового активу визнано 

в іншому сукупному прибутку, і при цьому мається об'єктивне свідчення знецінення активу, 

то накопичений збиток, визнаний у складі іншого сукупного доходу, повинен бути 

виключений зі складу капіталу і визнаний у прибутку чи збитку як коригування при 

рекласифікації, навіть якщо визнання фінансового активу не було припинено. 
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Сума накопиченого збитку, виключена з капіталу і визнана у прибутку чи збитку, являє 

собою різницю між витратами на придбання активу (за вирахуванням отриманих виплат 

основної суми та амортизації) та поточною справедливою вартістю, за вирахуванням збитку 

від знецінення цього фінансового активу, раніше визнаного в прибутку чи збитку.  

Збитки від зменшення корисності, визнані у складі прибутку або збитку для інвестиції 

інструмент власного капіталу, класифікований як наявний для продажу, не  слід сторнувати з 

відображенням переоцінки як прибутку чи збитку.  

Якщо у наступному періоді справедлива вартість боргового інструменту класифікованого як 

наявний для продажу, збільшується, і це збільшення можна об'єктивно віднести до події, що 

трапилася після визнання збитку від знецінення у прибутку чи збитку, то збиток від 

знецінення слід сторнувати, причому сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. 

4.6.6. Грошові кошти та їхні еквіваленти 

Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках. 

Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно 

конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни 

вартості. Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі 

короткого строку погашення, наприклад, протягом не більше ніж три місяці з дати 

придбання. 

Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в 

національній валюті та в іноземній валюті. 

Іноземна валюта – це валюта інша, ніж функціональна валюта, яка визначена в п.3.3 цих 

Приміток. 

Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання 

активами. 

Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за 

справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості. 

Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті 

здійснюється у функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку України 

(НБУ). 

У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках в у банках (наприклад, у 

випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть 

бути класифіковані у складі непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про 

ліквідацію банківської установи та відсутності ймовірності повернення грошових коштів, 

визнання їх як активу припиняється і їх вартість відображається у складі збитків звітного 

періоду. 

4.6.7. Згортання фінансових активів та зобов'язань 

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

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

реалізувати актив та виконати зобов'язання одночасно. 

 
4.7. Облікові політики щодо оренди 

Фінансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та винагороди, 

пов'язані з правом власності на актив. Товариство як орендатор на початку строку оренди 

визнає фінансову оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорівнюють справедливій 

вартості орендованого майна на початок оренди або (якщо вони менші за справедливу 

вартість) за теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів. Мінімальні орендні 

платежі розподіляються між фінансовими витратами та зменшенням непогашених 

зобов'язань. Фінансові витрати розподіляються на кожен період таким чином, щоб 

забезпечити сталу періодичну ставку відсотка на залишок зобов'язань. Непередбачені 

орендні платежі відображаються як витрати в тих періодах, у яких вони були понесені. 
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Політика нарахування амортизації на орендовані активи, що амортизуються, узгоджена із 

стандартною політикою Товариства щодо подібних активів. 

Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив, 

фактично залишаються в орендодавця, класифікується як операційна оренда. Орендні 

платежі за угодою про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі 

протягом строку оренди. Дохід від оренди за угодами про операційну оренду Товариство 

визнає на прямолінійній основі протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацію, 

понесені при отриманні доходу від оренди, визнаються як витрати. 

 

4.8. Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань  

4.8.1. Забезпечення 

Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або 

конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж 

неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі 

економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов'язання. 

4.8.2. Виплати працівникам 

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

після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очікувану вартість 

короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток - під час 

надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних. 

4.8.3. Пенсійні зобов'язання 

Відповідно до українського законодавства, Товариство утримує внески із заробітної плати 

працівників до Пенсійного фонду. Поточні внески розраховуються як процентні 

відрахування із поточних нарахувань заробітної платні, такі витрати відображаються у 

періоді, в якому були надані працівниками послуги, що надають їм право на одержання 

внесків, та  зароблена відповідна заробітна платня. Додатково Товариство має недержану 

пенсійну програму з визначеними внесками, яка передбачає внески від роботодавця, які 

розраховуються у вигляді процента від поточної заробітної плати працівників та 

відображаються у періоді, в якому була нарахована відповідна плата. 

4.9. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової 

звітності 

4.9.1 Доходи та витрати 

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. 

Дохід – це валове надходження економічних вигід протягом періоду, що виникає в ході 

звичайної діяльності Компанії, коли чисті активи збільшуються в результаті цього 

надходження, а не в результаті внесків учасників.  

Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або зменшення 

зобов’язань (наприклад, чисте збільшення активу в результаті продажу активів чи зменшення 

зобов’язань у результаті відмови від боргу, який підлягає сплаті). 

Визнання доходів при продажу активів 

Дохід від продажу фінансових інструментів, основних засобів або інших активів 

визнається у прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених далі умов: 

а) Компанія передала покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов’язані з власністю на 

фінансовий інструмент, інвестиційну нерухомість або інші активи; 

б) за Компанією не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, 

яка, як правило, пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими фінансовими 

інструментами, інвестиційною нерухомістю або іншими активами; 

в) суму доходу можна достовірно оцінити; 

г) ймовірно, що до Компанії надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією; та  

ґ) витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно оцінити. 



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «24 ОНЛАЙН» 
Примітки до фінансової звітності за рік, який закінчився 31 грудня 2017 року 

(в тисячах українських гривень) 

 

Дохід визнається, тільки коли є ймовірність надходження до Компанії економічних вигід, 

пов’язаних з операцією. У деяких випадках цієї ймовірності може не бути до отримання 

компенсації або до усунення невизначеності. Проте, коли невизначеність виникає стосовно 

оплати суми, яка вже включена до доходу, але є сумою безнадійної заборгованості або 

сумою, щодо якої ймовірність відшкодування перестала існувати, така сума визнається як 

витрати, а не як коригування первісно визнаної суми доходу.  

Доходи та витрати, пов’язані з тією самою операцією або іншою подією, визнаються 

одночасно. Витрати, як правило, можуть бути достовірно оцінені в разі забезпечення інших 

умов визнання доходу. Проте дохід не може бути визнаний, якщо витрати неможливо 

достовірно оцінити; за таких обставин будь-яка вже отримана за продаж товарів компенсація 

визнається як зобов’язання. 

Дохід має оцінюватися за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана або 

підлягає отриманню. 

Дохід включає тільки валові надходження економічних вигід, які отримані чи підлягають 

отриманню Компанією на його власний рахунок. Суми, отримані від імені третіх сторін (такі, 

як податок з продажу, податки на товари та послуги і податок на додану вартість), не є 

економічними вигодами, що надходять до Компанії, і не ведуть до збільшення власного 

капіталу. Отже, вони виключаються з доходу.  

Визнання доходів при наданні робіт/послуг 

Якщо результат операції, яка передбачає надання послуг, може бути попередньо оцінений 

достовірно, дохід, пов’язаний з операцією, визнається шляхом посилання на той етап 

завершеності операції, який існує на кінець звітного періоду. Результат операції може бути 

попередньо оцінений достовірно у разі задоволення всіх наведених далі умов:  

а) можна достовірно оцінити суму доходу;  

б) є ймовірність надходження до Компанії економічних вигід, пов’язаних з операцією;  

в) можна достовірно оцінити ступінь завершеності операції на кінець звітного періоду; та  

г) можна достовірно оцінити витрати, понесені у зв’язку з операцією, та витрати, 

необхідні для її завершення. 

У агентських відносинах Компанії валове надходження економічних вигід включає суми, 

які отримані від імені принципала, але не спричиняють збільшення власного капіталу 

підприємства. Суми, отримані від імені принципала, не визнаються доходом. Натомість 

доходом визнається сума комісійних. 

У своїй господарській діяльності Компанія виступає як у якості принципала, так і у якості 

агента. Для того щоб визначити чи діє Компанія в якості принципала або агента проводиться 

оцінка і вивчення всіх відповідних фактів і обставин. Компанія діє в якості принципала, якщо 

вона впливає на істотні ризики і вигоди, пов'язані з продажем товарів або наданням послуг. 

Нижче представлені характеристики, які вказують на те, що Компанія діє в якості 

принципала:  

(a) Компанія несе основну відповідальність за надання товарів або послуг клієнтові або за 

виконання замовлення, наприклад, будучи відповідальним за придатність активів або послуг, 

замовлених або куплених клієнтом; 

(b) Компанія має ризик знецінення активів, до або після замовлення клієнта, під час 

транспортування або повернення; 

(c) Компанія може вільно встановлювати ціни, або безпосередньо, або побічно, наприклад, 

шляхом надання додаткових товарів або послуг; і 

(d) Компанія несе кредитний ризик клієнта в сумі, що підлягає оплаті клієнтом. 

 Компанія діє в якості агента, коли вона не робить впливу на істотні ризики і вигоди, 

пов'язані з продажем товарів або наданням послуг. Єдиною характеристикою визначальною 

те, що Компанія діє в якості агента, є те, що суми, зароблені Компанією, зумовлені, будучи, 

будучи або фіксованою сумою винагороди по кожній операції, або встановленим відсотком 

від суми, виставленим замовнику. 
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Дохід, який виникає в результаті використання третіми сторонами активів Компанії, що 

приносять відсотки, роялті та дивіденди, має визнаватися якщо:  

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

господарювання; та  

б) можна достовірно оцінити суму доходу.  

Дохід має визнаватися на такій основі:  

а) відсотки мають визнаватися із застосуванням методу ефективної ставки відсотка; 

б) роялті мають визнаватися на основі принципу нарахування згідно із сутністю 

відповідної угоди; та  

в) дивіденди мають визнаватися, коли встановлюється право акціонера на отримання 

виплати. 

Витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді 

вибуття чи амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом чого є 

зменшення чистих активів, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам. 

Визнання витрат відбувається одночасно з визнанням збільшення зобов’язань або 

зменшення активів. 

Правила оцінки витрат МСФЗ не встановлені і в цьому немає необхідності, оскільки їх 

величина є похідною від вартості активів і зобов’язань, правила оцінки яких встановлені 

МСФЗ. 

4.9.2. Витрати за позиками 

Витрати за позиками, які не є частиною фінансового інструменту та не капіталізуються як 

частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду. Товариство капіталізує витрати 

на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва 

кваліфікованого активу, як частина собівартості цього активу. 

4.9.3. Операції з іноземною валютою 

Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним курсом 

обміну Національного банку України на дату проведення операцій. 

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

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

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

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

валюті, відображаються за курсом на дату визначення справедливої вартості. Курсові 

різниці, що виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або 

збитку в тому періоді, у якому вони виникають. 

4.9.4. Умовні зобов'язання та активи. 

Товариство не визнає умовні зобов'язання в звіті про фінансовий стан Товариства. 

Інформація про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які 

втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає умовні активи. 

Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигід є 

ймовірним. 

5. ІСТОТНІ ОБЛІКОВІ СУДЖЕННЯ, ОЦІННІ ЗНАЧЕННЯ І ДОПУЩЕННЯ. 

Компанія використовує оцінки та припущення, які впливають на суми, що визнаються у 

фінансовій звітності, та на балансову вартість активів і зобов’язань протягом поточного 

фінансового року. Розрахунки та судження постійно переглядаються і базуються на 

попередньому досвіді керівництва та інших факторах, у тому числі на очікуваннях щодо 

майбутніх подій, які вважаються обґрунтованими за існуючих обставин. Крім суджень, які 

передбачають облікові оцінки, керівництво Компанії також використовую професійні 

судження при застосуванні облікової політики. Професійні судження, які чинять найбільш 

суттєвий вплив на суми, що відображаються у фінансовій звітності, та оцінки, результатом 

яких можуть бути значні коригування балансової вартості активів та зобов’язань протягом 

наступного фінансового року включають: 
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Термін корисного використання основних засобів та нематеріальних активів 
Оцінка термінів корисного використання основних засобів та нематеріальних активів є 

предметом професійного судження, яке базується на основі досвіду використання 

аналогічних активів. Майбутні економічні вигоди від даних активів, виникають переважно 

від їх поточного використання під час надання послуг. Тим не менш, інші фактори, такі як 

фізичний та моральний знос, часто призводять до змін розмірів майбутніх економічних вигід, 

які як очікується будуть отримані від використання даних активів. 

Керівництво періодично оцінює правильність остаточного терміну корисного 

використання основних засобів та нематеріальних активів. Ефект від перегляду остаточного 

терміну корисного використання основних засобів та нематеріальних активів відображається 

у періоді, коли такий перегляд мав місце чи в майбутніх звітних періодах, якщо можливо 

застосувати. Відповідно, це може вплинути на величину майбутніх амортизаційних 

відрахувань та балансову вартість основних засобів. 

Оцінка справедливої вартості фінансових інструментів  
Якщо ціна фінансового інструмента, що котирується на ринку, доступна, справедлива 

вартість розраховується, базуючись на ній.  Коли на ринку не спостерігається параметрів для 

оцінки, або вони не можуть бути виведені з наявних ринкових цін, справедлива вартість 

визначається шляхом аналізу інших наявних ринкових даних, прийнятних для кожного 

продукту, а також шляхом застосування моделей ціноутворення, які використовують 

математичну методологію, засновану на прийнятих фінансових теоріях. Моделі 

ціноутворення враховують договірні умови по фінансових інструментах, а також ринкові 

параметри оцінки, такі, як процентні ставки, волатильність та валютні курси обміну. Коли 

ринкові параметри оцінки відсутні, керівництво здійснює судження на основі своєї 

найкращої оцінки такого параметра за даних обставин, що обґрунтовано відображає ціну по 

даному інструменту, яка була б визначена ринком, за умови наявності ринку. При здійсненні 

даної оцінки використовуються різноманітні прийнятні методи, включаючи дані подібних 

інструментів, історичні дані і методи екстраполяції. Компанія вважає, що бухгалтерські 

оцінки та припущення, які мають відношення до оцінки фінансових інструментів, де ринкові 

котирування не доступні, є ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому що:  

- вони з високим ступенем ймовірності піддаються змінам з плином часу, оскільки 

оцінки базуються на припущеннях керівництва щодо процентних ставок, волатильності, змін 

валютних курсів, коригувань при оцінці інструментів, а також специфічних особливостей 

операцій; та  

- вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на 

доходи/(витрати) може бути значним.  

Якби керівництво використовувало інші припущення щодо процентних ставок, 

волатильності, курсів обміну валют і коригувань при оцінці інструментів, більша або менша 

зміна в оцінці вартості фінансових інструментів в разі відсутності ринкових котирувань мала 

б істотний вплив на відображений в фінансовій звітності чистий прибуток та збиток 

Компанії. У Примітках міститься детальна інформація про використані методики оцінки та 

ключові припущення, використані під час визначення справедливої вартості фінансових 

інструментів. 

Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів 

Керівництво Компанії застосовує професійне судження щодо термінів утримання 

фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за 

цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й 

динаміці та інших факторах. Проте існують невизначеності, які можуть бути пов’язані з 

призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним керівництву Компанії 

фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів. 
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Судження щодо виявлення ознак знецінення активів 

На кожну звітну дату Компанія  проводить аналіз дебіторської заборгованості, іншої 

дебіторської заборгованості та інших фінансових активів на предмет наявності ознак їх 

знецінення. Збиток від знецінення визнається виходячи з власного професійного судження 

керівництва за наявності об’єктивних даних, що свідчать про зменшення передбачуваних 

майбутніх грошових потоків за даним активом у результаті однієї або кількох подій, що 

відбулися після визнання фінансового активу. 

Управлінський персонал оцінює зменшення корисності депозитів в банках, грошей та їх 

еквівалентів, визначаючи ймовірність відшкодування їх вартості на основі детального 

аналізу банків. Фактори, що беруться до уваги, включають фінансовий стан банку, кредитні 

рейтинги, присвоєні банку, та історію співробітництва з ним. 

Однак, суттєве погіршення економічної ситуації в Україні, значна девальвація української 

гривні, нестача ліквідних коштів у банківському секторі та дострокове зняття депозитів, 

разом із фінансовими труднощами українських банків, призводять до суттєвої 

невизначеності оцінок щодо можливості їх відшкодування. 

У разі, якщо банк не зможе повернути Компанії гроші та їх еквіваленти після звітної дати, 

необхідно буде відобразити в обліку додаткові збитки від зменшення корисності. 

Резерв сумнівних боргів 
Компанія проводить нарахування резерву сумнівних боргів з метою покриття потенційних 

збитків у випадках неспроможності дебітора здійснювати необхідні платежі. При оцінці 

достатності резерву сумнівних боргів керівництва враховує поточні загальноекономічні 

умови, платоспроможність дебітора та зміни умов здійснення платежів. 

Коригування суми резерву сумнівних боргів, що відображена у фінансовій звітності, 

можуть проводитись у результаті зміни економічної чи галузевої ситуації або фінансового 

стану окремих клієнтів.  
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Судження щодо використаня МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» 

Відповідно до пункту 3 МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» 

показником гіперінфляції є характеристики економічного середовища країни. Ці 

характеристики є кількісними і якісними.  

Щодо аналізу кількісного фактору. Статистичні дані Міністерства статистики України 

свідчать, що кумулятивний рівень інфляції за останні три роки наблизився та перевищів 

100%. Цей показник незначно вище за 100% і складає лише 101,2% на кінець 2016 року і 

101,0 на кінець 2017 року. Ми очікуємо, що за результатами 2018 року рівень інфляції 

зменшиться. Національний банк України прогнозує рівень на 2018 рік – 6%. Міжнародний 

валютний фонд прогнозує рівень інфляції в Україні на 2017 рік у розмірі 8,5 %. Тобто у 

наступні роки кумулятивний рівень інфляції за останні три роки не буде перевищувати 

100%. 

Аналіз якісних факторів пункту 3 МСБО 29 не дає аргументованих доказів того, що 

економіка України є гіперінфляційною, а саме:  

- немає офіційно підтвердженої інформації, що основна маса населення віддає перевагу 

збереженню своїх цінностей у формі немонетарних активів або у відносно стабільній 

іноземній валюті і що суми, утримувані в національній валюті, негайно інвестуються для 

збереження купівельної спроможності;  

- немає офіційно підтвердженої інформації і даних, що основна маса населення розглядає 

грошові суми не в національній грошовій одиниці, а у відносно стабільній іноземній валюті. 

За офіційними даними Нацбанку України схильність до заощаджень населення на цей час 

досі становить величину нижче нуля, тобто основна маса населення витрачає раніше 

заощаджені кошти; 

- відсоткові ставки, реальна заробітна плата та ціни формуються ринком (тобто через 

попит та пропозицію) і не обов’язково індексуються згідно індексу інфляції. Індексації 

підлягає лише частка заробітної плати і лише при деяких умовах; 

- немає офіційно підтвердженої інформації та спостереження, що продаж та придбання на 

умовах відстрочки платежу підприємствами здійснюється за цінами, які компенсують 

очікувану втрату купівельної спроможності протягом періоду відстрочки платежу, навіть 

якщо цей строк є коротким. 

До того ж МСБО 29 не встановлює абсолютного рівня, на якому вважається, що виникає 

гіперінфляція. Необхідність перераховувати показники фінансових звітів, згідно з цим 

Стандартом, є питанням судження управлінського персоналу підприємства. 

Отже, здійснивши аналіз кількісного та якісних факторів, підприємство дійшло висновку 

щодо недостатності характеристик, які свідчать, що загальний стан економіки країни є 

гіперінфляційним. Тому управлінським персоналом було прийняте рішення не застосовувати 

за результатами 2017 року норми МСБО 29 і не здійснювати перерахунок показників 

фінансової звітності.  

Але, поряд з тим, Компанія буде слідкувати за рівнем інфляції протягом 2018 та 

наступних років, враховуючи, що функціональною валютою підприємства є українська 

гривня. 

Податкове законодавство 
Податкове, валютне та мите законодавство України може тлумачитись по-різному і часто 

змінюється. Відповідні органи можуть не погодитися з тлумаченнями цього законодавства 

керівництвом Компанії у зв’язку з діяльністю Компанії та операціями в рамках цієї 

діяльності. 

Податкові органи можуть перевіряти податкові питання у фінансових періодах протягом 

трьох календарних років після їх закінчення. За певних обставин перевірка може стосуватися 

довших періодів. В результаті можуть бути нараховані додаткові суттєві суми податків, 

штрафи та пені. 
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Інші джерела невизначеності 
Незважаючи на здійснення українським урядом низки стабілізаційних заходів, 

спрямованих на забезпечення ліквідності українських компаній, невизначеність щодо 

доступу до капіталу та вартості капіталу для Компанії та його контрагентів триває і надалі, 

що може негативно вплинути на фінансовий стан Компанії, результати її діяльності та 

перспективи розвитку. 

Керівництво не може достовірно оцінити вплив на фінансовий стан Компанії будь-якого 

подальшого погіршення ситуації з ліквідністю на фінансових ринках та підвищення 

нестабільності на валютних ринках та ринках капіталу. На думку керівництва, вживаються 

усі необхідні заходи для підтримки життєздатності та зростання господарської діяльності 

Компанії у поточних умовах. 

 Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ 

Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, 

керівництво Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової 

політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття 

економічних рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова звітність: 

 подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові 

потоки Товариства; 

 відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише 

юридичну форму; 

 є нейтральною, тобто вільною від упереджень; 

 є повною в усіх суттєвих аспектах. 

Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність 

наведених далі джерел та враховує їх у низхідному порядку: 

а) вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання; 

б) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та 

витрат у Концептуальній основі фінансової звітності. 

Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення 

інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну 

концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та 

прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним 

джерелам. 

 

6. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ 

ВАРТОСТІ  

6.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за 

справедливою вартістю 

Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та 

зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСБО 39 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий 

стан на кінець кожного звітного періоду. 

Класи 

активів та 

зобов’язань, 

оцінених за 

справедливою 

вартістю 

 

Методики оцінювання 

Метод 

оцінки 

(ринковий, 

дохідний, 

витратний) 

 

Вихідні дані 

Грошові кошти 

та їх 

еквіваленти 

Первісна та подальша 

оцінка грошових коштів та 

їх еквівалентів здійснюється 

Ринковий Офіційні курси НБУ 



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «24 ОНЛАЙН» 
Примітки до фінансової звітності за рік, який закінчився 31 грудня 2017 року 

(в тисячах українських гривень) 

 

за справедливою вартістю, 

яка дорівнює їх номінальній 

вартості 

Депозити (крім 

депозитів до 

запитання) 

Первісна оцінка депозиту 

здійснюється за його 

справедливою вартістю, яка 

зазвичай дорівнює його 

номінальній вартості. 

Подальша оцінка депозитів 

у національній валюті 

здійснюється за 

справедливою вартістю 

очікуваних грошових 

потоків 

Дохідний 

(дисконтування 

грошових 

потоків) 

Ставки за депозитами, 

ефективні ставки за 

депозитними договорами 

Боргові цінні 

папери 

Первісна оцінка боргових 

цінних паперів як 

фінансових активів 

здійснюється за 

справедливою вартістю, яка 

зазвичай дорівнює ціні 

операції, в ході якої був 

отриманий актив. Подальша 

оцінка боргових цінних 

паперів здійснюється за 

справедливою вартістю. 

Ринковий, 

дохідний  

Офіційні біржові курси 

організаторів торгів на 

дату оцінки, котирування 

аналогічних боргових 

цінних паперів, 

дисконтовані потоки 

грошових коштів 

Інструменти 

капіталу 

Первісна оцінка 

інструментів капіталу 

здійснюється за їх 

справедливою вартістю, яка 

зазвичай дорівнює ціні 

операції, в ході якої був 

отриманий актив. Подальша 

оцінка інструментів 

капіталу здійснюється за 

справедливою вартістю на 

дату оцінки. 

Ринковий, 

витратний 

Офіційні біржові курси 

організаторів торгів на 

дату оцінки, за 

відсутності визначеного 

біржового курсу на дату 

оцінки, використовується 

остання балансова 

вартість, ціни закриття 

біржового торгового дня 

Інвестиційна 

нерухомість 

Первісна оцінка 

інвестиційної нерухомості 

здійснюється за 

собівартістю. Подальша 

оцінка інвестиційної 

нерухомості здійснюється за 

справедливою вартістю на 

дату оцінки. 

Ринковий, 

дохідний, 

витратний 

Ціни на ринку 

нерухомості, дані оцінки 

професійних оцінювачів 

Дебіторська 

заборгованість 

Первісна та подальша 

оцінка дебіторської 

заборгованості здійснюється 

за справедливою вартістю, 

яка дорівнює вартості 

погашення, тобто сумі 

очікуваних контрактних 

Дохідний Контрактні умови, 

ймовірність погашення, 

очікувані вхідні грошові 

потоки 
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грошових потоків на дату 

оцінки. 

Поточні 

зобов’язання 

Первісна та подальша 

оцінка поточних зобов’язань 

здійснюється за вартістю 

погашення 

Витратний Контрактні умови, 

ймовірність погашення, 

очікувані вихідні грошові 

потоки 

 

6.2. Вплив використання закритих вхідних даних (3-го рівня) для періодичних 

оцінок справедливої вартості на прибуток або збиток 

Товариство має сформувати закриті вхідні дані, користуючись найкращою 

інформацією, наявною за даних обставин, яка може включати власні дані Товариства. У 

процесі формування закритих вхідних даних Товариство може розпочати зі своїх власних 

даних, але воно має скорегувати ці дані, якщо доступна у розумних межах інформація 

свідчить про те, що інші учасники ринку використали б інші дані або Товариство має щось 

особливе, чого немає у інших учасників ринку (наприклад, притаманну Товариству 

синергію). Товариству не потрібно докладати вичерпних зусиль, щоб отримати інформацію 

про припущення учасників ринку. Проте, Товариство має взяти до уваги всю інформацію про 

припущення учасників ринку, яку можна достатньо легко отримати. Закриті вхідні дані, 

сформовані у спосіб, описаний вище, вважаються припущеннями учасників ринку та 

відповідають меті оцінки справедливої вартості. 

Товариство здійснює безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов’язань із 

використанням закритих вхідних даних 3-го рівня, які протягом поточного звітного періоду 

не призвели до зміни розміру прибутку або збитку звітного періоду.  

 

6.3. Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої  

вартості 

 
Класи активів та 

зобов’язань, оцінених 

за справедливою 

вартістю 

1 рівень 

(ті, що мають 

котирування, та 

спостережувані) 

2 рівень 

(ті, що не мають 

котирувань, але 

спостережувані) 

3 рівень 

(ті, що не мають 

котирувань і не є 

спостережуваними) 

Усього 

Дата оцінки 31.12.17 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

Торговельна та інша 
дебіторська 

заборгованість, тис грн 
- - - - 17864 79 

 

17864 

 

79 

Торговельна та інша 
кредиторська 

заборгованість, тис грн. 
- - - - 79 11 

 

79 

 

11 

 

6.4. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» 

Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю 

 

 Балансова вартість Справедлива вартість 

2016 2017 2016 2017 

1 2 3 4 5 

Торговельна дебіторська 

заборгованість 

- 553 - 553 

Інша поточна дебіторська 

заборгованість 

- 16494 - 16494 

Грошові кошти та їх 

еквіваленти  

20218 19 919 20218 19 919 

Торговельна кредиторська 

заборгованість 

1 81 1 81 
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Справедлива вартість дебіторської та кредиторської заборгованості, а також інвестицій, 

доступних для продажу, неможливо визначити достовірно, оскільки немає ринкового 

котирування цих активів. 

Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої 

вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка 

суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для 

користувачів фінансової звітності. 

 
7.   РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЄ СТАТТІ, ПОДАНІ У ФІНАНСОВІЙ 

ЗВІТНОСТІ 

 

Активи 

Необоротні активи 

 

Нематеріальні активи: 

До нематеріальних активів відносяться немонетарні активи, які не мають матеріальної 

форми та можуть бути ідентифіковані. 

Нематеріальні активи включають в себе придбані ліцензії та програмне забезпечення і 

відображаються за первісною вартістю, яка складається з фактичних витрат на придбання 

(виготовлення) і приведення у стан, при якому вони придатні до використання відповідно до 

запланованої мети. На кожний нематеріальний актив встановлюється встановлюється 

індивідуальний термін корисного використання, що визначається Компанією самостійно, 

виходячі з наступних критеріїв: досвід роботи Компанії з подібними активами, сучасними 

тенденціями у розвитку програмних продуктів, експлуатаційними характеристиками. 

       До складу нематеріальних активів зараховуються ліцензії на впровадження діяльності на 

суму - 5,0 тис.грн. та програмне забезпечення на суму - 48,0 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.  

Нижче наводяться дані в розрізі груп нематеріальних активів, які використовувала Компанія 

в господарської діяльності: 

 

Нематеріальні активи в т.ч. 31.12.2016 

тис.грн. 

31.12.2017 

тис.грн. 

Ліцензії (безстрокові), 

тис.грн 

5 5 

Програмне забезпечення 36 48 

 

 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 
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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 2017 року на балансi облiковуються основнi засоби, первiсна 

вартiсть основних засобiв складає 1 453 тис. грн., інші необоротні матеріальні активи – 200 

тис.грн. та незавершені капітальні інвестиції на суму 804 тис.грн. Основні засоби 

складаються з захисних бар’єрів для касових вузлів, броньованих алюмінієвих конструкцій, з 

спеціалізованих реєстраторів розрахункових операцій, з комп’ютерної техніки та лічильного 

обладнання. 

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

користування та розпорядження відсутні, ці активи в заставу не надані.  
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Балансова вартість на 31 грудня 

2016 року: 

0 0 0 0 15 0 0 15 

1.1 Первісна (переоцінена) вартість 0 0 0 0 15 0 0 15 

1.2 Знос на 31 грудня 2016 року 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Балансова вартість на 31 грудня 

2017 року: 

0 720 0 

 

7 

 

726 200 0 165

3 

3.1 Первісна (переоцінена) вартість 0 720 0 7 726 200 0 165

3 

3.2 Знос на 31 грудня 2017 року 0 8 0 0 6 0 0 14 

 
Станом на звітну дату відсутні суттєві зобов’язання Компанії щодо придбання основних 

засобів. 

Основні засоби та нематеріальні активи належать Компанії на праві власності, у заставу не 

надані, не є такими, що тимчасово не використовуються в зв’язку із консервацією або 

реконструкцією або вилученням з експлуатації для продажу. Компанія не обмежена у володінні, 

користуванні та розпорядженні власними основними засобами.  

 

Оборотні активи. 

Запаси 

  



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «24 ОНЛАЙН» 
Примітки до фінансової звітності за рік, який закінчився 31 грудня 2017 року 

(в тисячах українських гривень) 

 

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

«Запаси». 

Станом на 31.12.2017 року залишок запасів  Товариства складає 12 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 

Дебіторська заборгованість – це правило, зобов’язання, що передбачають отримання грошової 

компенсації. У такому випадку згідно із МСБО (IAS) 32 «Фінансові інструменти: подання», МСБО 

(IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання і оцінка» та п. 65 МСБО (IAS) 1 дебіторська 

заборгованість є фінансовим активом, який виникає внаслідок використання підприємством 

фінансового інструменту – будь-якого контракту, який приводить до виникнення фінансового активу  

 

                                                                                                                                    

Найменування показника 

На 

31.12.2016.      

(тис.грн.) 

На 

31.12.2017. 

(тис.грн.) 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 0 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими 

авансами 
79 1370 

Інша поточна дебіторська заборгованість 0 16494 

Інша поточна дебіторська заборгованість складається із заборгованості по наданих 

позиках на умовах фінансового кредиту в сумі 16 223 тис.грн. та заборгованості в сумі 271 

тис.грн. по нарахованим відсоткам за користування позикою на умовах фінансового кредиту. 

Термін повернення позик на умовах фінансового кредиту 2 квартал 2018 року. та  

У звітному періоді резерв сумнiвних боргів не нараховувався, безнадійна заборгованість 

відсутня.  

 

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 31.12.2017 року гроші та їх еквіваленти складають 19 919 тис.грн. 
- на поточних рахунках  Компанії в національній валюті – 536  тис. грн; 

- в  Операційних касах  Компанії –  19 383 тис. грн. в національній валюті та в іноземній 

валюті по курсу НБУ станом на 31.12.2017 року ; 

 

Станом на 31 грудня 2017 року справедлива вартість грошових коштів та їх еквівалентів 

дорівнює їх номінальній вартості. 

 



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «24 ОНЛАЙН» 
Примітки до фінансової звітності за рік, який закінчився 31 грудня 2017 року 

(в тисячах українських гривень) 

 

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 31.12.2017 р. частки учасників в капіталі Компанії розподіляються наступним 

чином: 

 частка у статутному капіталі належить юридичній особі 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, складає 100% та дорівнює 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень 00 

копійок; 

Дані балансу відповідають установчим документам. 

                                                    (тис.грн.) 

Найменування показника 31.12.2016р. 31.12.2016р. 

Статутний  капітал 20000 20 000 

Резервний  капітал 1 1 

Нерозподілений  прибуток 10 73 

Разом власний  капітал 20011 20074 

     

Формування статутного капіталу 

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. 
В 2015 році єдиним учасником (засновником) Товариства була 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.; 

 

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»,  
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(в тисячах українських гривень) 

 

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. 

 

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 

 

Станом на 31.12.2017р. Статутний капітал Компанії складає 20 000 000,00 (двадцять 

мільйонів) гривень 00 копійок.  

 

Довгострокові зобов’язання та забезпечення. 

Станом на 31.12.2017 року довгострокові зобов’язання та забезпечення у Компанії відсутні. 

 

 

Поточні зобов'язання і забезпечення. 

Станом на 31.12.2017 року поточні зобов’язання  та  забезпечення Компанії становлять  

      

         (тис.грн) 

    Найменування показника 31.12.2016р. 31.12.2017р. 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги 
1 81 
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Кредиторська заборгованість за розрахунками з 

бюджетом 

4 4 

Кредиторська заборгованість за розрахунками з 

бюджетом, у тому числі з податку на прибуток 

2 3 

Кредиторська заборгованість за розрахунками з 

страхування 1 - 

Кредиторська заборгованість за розрахунками з 

оплати праці 5 6 

Інші поточні зобов’язання  

329 20 109 

 

Протягом звітного 2017 року Товариство не здійснювала списання з балансу 

кредиторської заборгованості враховуючи строки позовної давності . 

     Станом на 31.12.2017р зобов'язання перед бюджетом - 3 тис.грн.  по сплаті податку на 

прибуток, із строком погашення у наступному році  (до 10.03.2018р.). 

 

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.  

- чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 1403 тис.грн 

-  інші операційні доходи становлять  384  тис. грн., 

- інші фінансові доходи складають 3 020 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. 

Адміністративних  витрат  на суму  1 666 тис. грн.; 

Витрати на збут на суму 897 тис.грн.; 

Інших   операційних  витрат  на суму 1 369 тис. грн.; 

 Фінансові витрати     на суму  800 тис. грн.,  

Витрати  з податку на прибуток складають 12тис. грн.. 

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

63 тис. грн.. 

 
7. Операції із пов’язаними сторонами  

 



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «24 ОНЛАЙН» 
Примітки до фінансової звітності за рік, який закінчився 31 грудня 2017 року 

(в тисячах українських гривень) 

 

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 

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  

 

  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 Константин 

Миколайович 
 

2868408292 

 0,00% 

  Усього:    100,00% 

 
Сторони, як правило, вважаються пов'язаними, якщо вони перебувають під загальним 

контролем, або одна зі сторін має можливість контролювати іншу або може справити значний вплив 

на іншу сторону при прийнятті фінансових та операційних рішень. При розгляді кожної можливої 

пов'язаної сторони, особлива увага приділяється змісту відносин, а не тільки їх юридичній формі. 

За 2017 рік операцій з пов’язаними особами Компанія не здійснювала, крім виплат 

управлінському персоналу в сумі 165 тис.грн..  

 

8. Управління капіталом 
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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 2017  році   

1.  Отримання позики або 

кредиту на суму, що 

перевищує 25% статутного 

капіталу  

не було 

2.  Зміна власників, яким було 
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належать 10 і більше 

відсотків  статутного 

капіталу Компанії 

3.  Рішення Компанії про 

утворення, припинення 

його філій, представництв 

не було 

4.  Рішення вищого органу 

Компанії про зміни розміру 

статутного капіталу  

не 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. 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 2017 

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  

на звітну дату 

не було не було 

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 2017 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 2017 рік, не виявлено. 
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Керівник                Буряк К.М. 

   
(підпис) 

          

Головний 

бухгалтер              

ТОВ «АФ «Аудит-Стандарт» в особі 

Гаєва І.В. 

   (підпис)           

 


