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ТО ВЛРИС ТВЛ З О БМ ЕЖЕ НОЮ ВIДПО В IДД]I Ъ HI СТЮ

Звiт щодо аудиту фiнансовоi звiтностi

Щумка

ми провели аудит фiнансовот звiтностi товдриствд з оБмЕжЕною
вIдповIддлънtстю-<олрАЙзп, код за е.щрпОУ 402|6З55, мiсцезнаходженнЯ: 0102l М.

КиiЪ, Кловський узвiз, булинок 7 (надалi за текстом <Товариство>), що складаеться з:

Ба;lансу (Звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2018 року; Звiту про фiнансовi результати

(Звiту про сукупнийдохiд) за 2018 piK; Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом)

за ZOi В Ъiп;ЪЫrу ,rро 
"пu.rrй 

капiiал за 2018 piKTa примiток до фiнансовоi звiтностi за piK,

що ,u*йився з1 грудня 2018 року, включаючи стислий вишlад значущих облiкових

полiтик.
На нашУ ДУмку, фiнансова звiтнiсть, що додаеТься, вiдобража€ достовiрно, в ycix

суттевих аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 грулня 2018 р,, його фiнансовi

рЪ.уп"rur" i .рошо"i потоки за piK, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до

Мi*"uродних стандартiв фiнансовоi звiтностi (мсФз),

Основа для думки

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв ]Удиту 
(мсА), Нашу

вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi Вiйповilальнiсmь

ауdumора за ауdum qinoo"oroi звimносmi,u-o.o звiту. Ми е незшlежними по вiдношенню

до Товариства згiдно з Коdексоlrl еmцКu професiйнuх бухzалmерiв Ради з Мiжнародних

.ru"дuрiiu етики для бухгалтерiв (kodekc РмсЕф та етичними вимогами, застосовними в

ykpa'rы до нашого uyorry фiнансовоi звiтностi, а також викончlли iншi обов'язки з етики

вiдповiдно до цих вимог та Коdексу рмсЕБ. Ми вважаемо, Що отриманi нами аудиторськi

докази с достатнiми i прийнятними для використання iх як основи для нашот Думки,
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Ключовi питання аудиту

Ключовi питання аудиту - це питання, що, на наше професiйне судження, були
значущими пИ час нашого аудиту фiнансовоТ звiтностi за поточний перiод. I_{i питання

розглядались в KoHTeKcTi нашого аудиту фiнансовоТ звiтностi в цiлому та враховувiIлись при
формуваннi дрлки щодо неТ, при цьому ми не висловлюемо окремоi думки щодо цих питань.

Iншi поmочнi зобов'язання
(Див. примiтки до фiнансовоТ звiтностi 3.3 Облiковi полiтики щодо фiнансовlо< iнструмеrrгiв
та 7 .4 Кредиторська заборгованiсть)

ключове питання аудиту Вирiшення кJIючового питання пiд час аудиту

Визнання, оцiнка i облiк поворотноТ
(безпроцеlтгноТ) фiнансовоi допомоги
Ми визначили це питання як ключове у
зв'язку з суттевiстю залишкiв за
статтею <Iншi поточнi зобов'язання) та
суб'ективною природою суджень
керiвництва, якi застосовуваJIись при
визначеннi справедливоi BapTocTi
кредиторськоi заборгованостi за
отриманою
допомогою.

безвiдсотковою

Iнформаuiя щодо значущих облiкових полiтик
наведено у примiтцi 3.3 Облiковi полiтики щодо
фiнансових iнструплентiв та розIФиття у прип,riтцi
7.4 Кредиторська заборгованiсть.
У вiдповiдностi до вимог МСФЗ поворотна

фiнансова допомога, яка надаеться одним
суб'ектом господарювання (нефiнансовою

установою) iншому i не передбачае нарахування
та сплати процентiв розгляда€ться як
безпроцентна позика. При первiсному визнаннi
така безпроцентна позика оцiнюються за
справедливою вартiстю вiдповiдно до ý 5.1

МСФЗ 9. Подальша ik оцiнка здiйсrпосться
Товариством за справедливою вартiстю
вiдповiдно до абз. <г> ý 4.2.1 МСФЗ 9.

Нашi аулиторськi процедури вкJIючЕlли серед
iншого: вивчення суджень керiвництва rrшяхом
проведення спiвбесiди, аналiз полiтик та оцiнок
управлiнського персоналу на ix вiдповiднiсть
МСФЗ, вивчення договорiв, проведення
альтернативних розрЕlхункiв.
,Щля визначення справедливоi BapTocTi отршrланоi
позики процедури включали оцiнку судження
керiвницгва щодо ймовiрного строку
користування позикою в рамках договiрних
умов, аналiз основних припущень керiвництва
щодо забезпечення погашення позики за
вимогою.
Перiод користування позикою для цiлей
дисконтування, зважаючи на характер договору
(безстроковий з правом вимоги), визначити
неможJIиво.



Iнша iнформацiя

Управлiнськiй персон€tл несе вiдповiдапьнiсть за iншу iнформачiю. Iнша iнфОРмацiЯ
склада€ться з квартirльних звiтiв фiнансовоi компанii групи А за 20l8 piK, якi складаються

вiдповiдно до Розпорядження Нацiональноi KoMicii що здiйсrпос державне регулЮВання У
сферi ринкiв фiнансових послуг (нада.пi по тексту <Нацкомфiнпослуг>) Jф 3840 ВiД

26.09.2017 року.
наша думка щодо фiнансовот звiтностi не поширю€ться на iншу iнформацiю та ми не

робшrло висновок з будь-яким piBHeM впевненостi щодо цiеТ iншоi iнфоРмацii.

У зв'язку з нашим аудитом фiнансовоТ звiтностi нашою вiдповiдальнiстю е ознаЙомитиСя

з iншою iнформацiею та при цьому розглянуги, чи icHyc сугтева невiдповiднiсть мiж iншОЮ

iнформацiею i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, абО чи

ця iнша iнформацiя вигляда€ такою, що мiстить суттеве викривлення. Якщо на ocHoBi

проведеноТ нами роботи ми доходимо висновку, що icHye суттеве викривлення цiеТ iншоТ

iнформацii, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi пОтРiбНО

було б включити до звiry.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено наЙвиЩимИ
повнова)кеннями, за фiнансову звiтнiсть.

управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання

фiнансовОi звiтностi вiдповiднО до МСФЗ та за такУ систему внугрiшнього контролю, яку

управлiнський персонал визначас потрiбною дJIя того, щоб забезпечити складання

фiнансовоi звiтностi, що не мiстить суттевих викривлень унаслiдок шахрайства або

помилки.
при склаланнi фiнансовоi звiтностi управлiнський персонitл несе вiдповiда;lьнiсть за

оцiнкУ здатностi ТоваристВа продовЖуватИ свою дiяЛьнiстЬ на безперервнiй ocHoBi,

розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та

використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського
облiку, kpiM випадкiв, якщо управлiнський персонал або планус лiквiдувати Товариство чи

припинити дiяльнiсть, або не мае iнших реальних Еrльтернатив цьому.

Ti, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за

процесом фiнансового звiтування Товариства.

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi

нашими цiллли е отримання обцрунтованоi впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в

цiломУ не мiстить сутт€вого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту

uул"rЬрu, що мiстtтгь нашу Думку. Обцрунтована впевненiсть е високим piBHeM впевненостi,

проте не гарантуе, Що аудит, проведений вiдповiдно до мсА, завжди виJIвить суггеве

викривленнrI, коли воно icHye. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або

помилки; вони вважаються суттсвими, якщо окремо або в сукупностi, як обцрунтовано

очiкуеться, вони можугь впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приftrлаrоться на

ocHoBi цiсi фiнансовоТ звiтностi.

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог мсА, ми використову€мо професiйне

судження та професiйний скептицизм протягом всього завдання з аудитУ. OKpiM того, ми:

о iдентифiкуемо та оцirпоемо ризики сугтевого викривлення фiнансовоi звiтностi

внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляемо та виконуемо аудиторськi процедури

у вiдповiдь на цi ризики, та отриму€мо аудиторськi докази, що € достатнiми та

прийнятнИми длЯ використауня ix як основИ для нашоi оУr1": |"."* "."*_"ý111
суттевого викривлення внаслiдок шахрайства е вищим, нlж для викривлення внаслlдок
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помилки, оскiльки шахрайство може вкJIючати змову, пiдробку, навмиснi пропуски,
неправильнi твердження або нехтування зilходами внугрiшнього контролю;

. отриму€мо розумiння заходiв внугрiшнього контроJIю, що стосуються аудиту, для
розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення
думки щодо ефекгивностi системи внутрiшнього контролю;

. оцiнюемо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiТ, зроблених управлiнським персонаJIом;

. доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персон€lлом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та,
на ocHoBi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи icHyc сугтева
невизначенiсть щодо подiй або умов, що може поставити пiд значний срлнiв здатнiсть
Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi. Ялqцо ми доходимо
висновку щодо iснування такоi суттевоi невизначеностi, ми повиннi привернуги увагу
в своему звiтi аулитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацii у фiнансовiй звiтностi
або, якщо TaKi розкриття iнформацiТ с ненЕuIежними, модифiкувати свою дуfoIку. Нашi
висновки грунтуються на аудиторських докtвах, отриманих до дати нашого звiту
аудитора. В TiM майбутнi подii або умови можугь примусити Товариство припинити
свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi.

о оцiнюемо загальне подання, структуру та змiст фiнансовот звiтностi вкrпочно з

розкриттями iнформацii, а також те, чи показуе фiнансова звiтнiсть операцii та подii,
що покJIаденi в основу if складання, так, щоб досягти достовiрного подання.

Ми повiдомляемо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, рЕ}зом з iншими
питаннями iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та cyTTeBi
аулиторськi результати, вкJIючаючи буль-якi cyTTeBi недолiки заходiв внугрiшнього
контролю, виявленi нами пiд час аудиту.

Ми також нада€мо тим, кого надiлено найвищрпци повноваженнями, твердження, що
ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляемо ix про Bci
стосунки та iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на
нашу незалежнiсть, а також, д€ ц€ застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

З перелiку Bcix питань, iнформачiя щодо яких надавчIлась тим, кого надiлено
найвищими повноваженнями, ми визначили Ti, що були найбiльш значущими пiд час аудиту

фiнансовоТ звiтностi поточного перiоду, тобто Ti, якi с кJIючовими питаннями аудиту. Ми
описусмо цi питання в нашому звiтi аудитора KpiM випадкiв, якщо законодавчим чи

регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або коли за вкрай
винrIткових обставин ми визначасмо, що таке питання не слiд висвiтrповати в нашому звiтi,
оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його
кориснiсть для iHTepeciB громадськостi.



Звiт вiдповiдно з iншими законодавчими та нормативними вимогами.

Iнформацiя вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо вимог до аудиторсьКих
звiтiв, що подаються до Нацкомфiнпослуг, за результатами аудиту рiчноТ звiтностi та
звiтнихданих фiнансових установ за 2018 piK.

OCHOBHI ВЦОМОСТI ПРО ТОВАРИСТВО
З оБМЕЖЕноЮ ВIДПоВIДАЛьНIСТЮ (оЛРАЙЗ>

Повна HirзBa
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (ОЛРАЙЗ)

Скорочена нiLзва ТОВ КОЛРАИЗ)
Код еДРПОУ 402 l бз55

Мiсцезнаходження 01021, MicTo КиТв, Кловський узвiз, булинок 7

!ата та номер запису в единому
державному peecTpi юридичних
осiб та фiзичних осiб пiдприсмцiв
про проведення державноi
реестрацii

.Щата запису: l3.01 .201.6

Номер запису: 1 305 l02 0000 0l2925

OcHoBHi види дiяльностi вiдповiдно
до довiдки з еЩРПОУ

Код КВЕД 64,92Iншi види кредитування

Кiлькiсть у.lасникiв на 3 1. 1 2.201 8р. 1

Кiлькiсть працiвникiв на 31 .12.201 8

року
9

Розрахунковий рахунок

пlр 26509743585103 в АБ <Укргазбанк>
МФо З204'78, м. КиiЪ
пlр 2650801|l9З2'l0, 26507910000007 в ПАТ
"КРЕДоБАНк" МФо з25з65, м. Киiв

Органiзацiйно - правова форма
Товариства

240 - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Кiлькiсть вiдокремлених пiдроздiлiв Вiдсугнi

Номери, cepiT, дати видачi, TepMiH

дii лiцензiй таlабо дозволу на
здiйснення дiяльностi

Лiцензiя на провадження господарськоi дiяльностi з

надання фiнансових послуг (KpiM професiйноТ

дiяльностi на ринку цiнних паперiв), а саме на
надання коштiв у позику, в тому числi i на умовах
фiнансового кредиту, яка видана Нацiональною
Комiсiею, що здiйснюс державне регулювання у
сферi ринкiв фiнансових послуг. Розпорядженням
JSl150 вiд 05.07.2018 року, строк дiТ лiцензii
безстрокова _

!иректор Франковська Олена Вiкгорiвна

Головний бухгалтер Проценко Зоряна Олександрiвна

.Щата затвердження фiнансовоiзвiтностi до випуску 15 сiчня 2019 року.
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далi ми наводимо iнформацiю щодо дотримання суб'екгом юсподарювання вимог
законодавства з наст)пIних питань:

I. Формування (злliнu) сmаmуmноzо капimалу ToBapucmBa:

СТанОм на 31.|2.2018 року Статутний капiтал ТОВ (ОЛРАЙЗ) сформовано за
РаХУНОК ГРОШОВИХ КОштiв, що пiдтверджуеться первинними докр{ентами в повному обсязi
виключно грошовими коштами розмiрi 4 000 000,00 (чотири мiльйона) грн. 00 коп., що
вiдповiдае розмiру, визначеному в останнiй редакцii Статугi Товариства, яказатверджена
ПРОтОКолом 

^Гs23 
вiд 14.12.2018 року Загальних зборiв уrасникiв Товариства.

ПеРвинна реестрацiя Товариства вiдбулася 13 сiчня 20lб року зi Статугним
капiта-пом у розмiрi з 500 000 (три мiльйони п'ятсот тисяч) гривень. Засновником
ТОваРиства була Корпорацiя Роял !евелопмент IHK. (Royal Development INC.). Первинне
фОРмУвання Статугного капiталу пiдтверджено банкiвською випискою ПДТ
"КРЕДОБАНК" по поточному рахунку 2600401 6992|0 вiд2l сiчня 2016 року на ср{у 3 500
000 (три мiльйони п'ятсот тисяч) гривень.

Вiдповiдно до Розпорядження Нацкомфiнпослуг вiд 24.О4.2018 J\Ъ 614 набугтя
icToTHoi 1..racTi Франковськоi олени Вiкторiвни було погоджено. Згiдно протоколу J\Ъl3 вiд
07 травня 2018р. Зага;lьних зборiв 1..rасникiв прийняго рiшення про вихiд Мiсцевоi
Корпорацii Royal Development зi складу }п{асникiв ТОВ кОЛРДЙЗ>> у зв'язку з продажом
корпоративних прав у виглядi частки в статугному капiталi ТОВ (ОЛРАЙЗ> в розмiрi З 500
000 (три мiльйони п'ятсот тисяч) гривень, що становить l00% статутного капiталу, на
користь фiзичноi особи Франковськоi олени Вiкторiвни (IПН 2527903 з28).

Згiдно З протоколом Jtlb 2З вiд |4.|2,2018 року загальних зборiв учасникiв, прийнято
Рiшення про збiльшення розмiру статного капiта_пу до 4 000 000 (чотири мiльйони) гривень.
!ОфОРмування Статутного капiталу пiдтверджено банкiвською випискою АТ "Укргазбанк"
пО поточномурахунку 26509743585103 вiд 13 грулня 2018 року на ср{у500 000 (п'ятсот
тисяч) гривень.

Станом на 31 грудня 2018 року заре€строваним rIасником Товариства с фiзична
особа - громадянка Украiни Франковська олена BiKTopiBHa (IПН 2527903328), адреса:
0l032, м. КиТв, Шевченкiвський район, вул. Саксаганського, булинок 121, квартира 44, яка
ВОлОДiе 100,00% частки Товариства, розмiр внеску до Статугного фонду: 4 000 000,00
гривень.

Кiнцевий бенефiцiарний власник (контролер) - Франковська Олена Вiкгорiвна.
Адреса: 01032, м. Киiв, Шевченкiвський район, вул. Саксаганського, булинок 12l,

квартира 44

Ста 31 201 8ном на 3l грудня 20l8 р. Ta3l грудня20 никами Товариства б ли
Учасники Товариства з1.12.20|7 31.12.2018

Франковська Олена В iкгорi вна, ф iзич на особа-резидент 0 l00

РОЯЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ IHK. (ROYAL
DEVELOPMENT INC.)

l00 0

Всього 100 100

Розмiр статутного капiталу наведено в таблицi:
тис

За 2018 piK За 2017 niK
Розмiр статутного капiталч 4000 3 500



2. Обов'язковi Kpumepit i нормаmuвu dосmаmносmi капimапу mа плаmоспроtиожносmL
лiквidносmi, прuбуmковосmi, якосmi акmuвiв mа рuзuковосmi операцiЙ, dоdерэrcання iHutux

показнuкiв i BtlMoe, що обл,tеuсуюmь рuзuкu за операцiялчtu з фiнансовllfuru aKmuBcLMu:

На пiдставi даних фiнансових звiтiв аудитори здiйснили розрахунок показникiв

фiнансового стану Товариства. ,.Щаннi про результати розрахункiв наведено у таблицi:

Показник Розрахунок 31.12.2017 р. 31.12.2018р.

.Щостатнiсть капiталу
Коефiцiент
достатностi

капiталу

Власний капiтал (пiдсрtок
роздiлу I пасиву) / залуlенi
кошти (роздiл II+ роздiл III
пасиву)

79,57 0,46

Платоспромоrкнiсть

Коефiцiснт
фiнансовоТ
стiйкостi

Власний капiтал (пiдсумок

роздiлу I пасиву) / активи
(валюта балансу) 0,99 0,3l

Лiквiднiсть
Коефiцiент
поточноТ

лiквiдностi (КЛ1)

Пiдсумок роздiлу II активу -

рядок 1100+1110 / пiдсумок

роздiлу III пасиву

80 7,42

Коефiцiент
миттевоi

лiквiдностi (КJI2)

Рядок1 120+1 125+1 1б0+

|165 lпiдсумок роздiлу III
пасиву

79,17 |,4|

Фiнансова стiйкiсть

Коефiцiент
фiнансовоТ

незалежностi
(кФн)

Пiдсрлок роздiлу I пасиву /

валюта балансу (рядок l 900)
0,99 0,3l

На пiдставi значень розрахованих вище коефiцiснтiв можливо в цiлому
охарактеризувати загальний фiнансовий стан Товариства на 31.12.2018p., як задовiльний.

Значення показникiв на звiтну дату балансу дозволяе свiдчити про достатнiй piBeHb як

абсолютноi, так i загальнот лiквiдностi, достатнiй piBeHb покриття зобов'язань власним
капiталом та фiнансовоi сriйкостi (aBToHoMii). ,Щинамiка наведених показникiв

фiнансового стану свiдчить про наявнiсть потенцiйних можливостей продовжувати

To"upr.r"oп,t свою фiнансово-господарську дiяльнiсть у найближчому майбутньому.

товариство ма€ мохс,тивiсть розрахуватись по вимогах кредиторiв та по своiх поточних

зобов'язаннях без загрози порушень структури капiталу.

Чистi активи Товариства

BapTicTb чистих активiв Товариства визначена з урахуванням вимог Закону Украiни

<Про товариства з обмеженою та додатковою вiдповiда:lьнiстю> вiд06.02.2018 року Np2275-

VIIj (далi 
-- 

Закон про товариства). Згiдно наданоi iнформацiТ розрахунок BapTocTi чистих

тис.

найменування показника За попеrrеднiй перiод за звiтний перiод

Активи (рядок 1300 Балансу), усього з 787 11 853

активiв представлений в таблицi:



Зобов'язання (рядок Балансу 1595, 1695,
l700,1800), усього

47 8 130

Розрахункова BapTicTb чистих активiв:
загальна сума активiв (рядок Балансу
1300) - загаJIьна сулrа зобов'язань (сума
рядкiв Балансу 1595,1б95, 1700, 1800)

з 740 з ]2з

статчтний капiтал 3 500 4 000

На кiнець звiтного перiоду BapTicTb чистих активiв Товариства складае З 72З тис.
грн., величина чистих активiв менше розмiру статугного капiталу на 277 тис. грн. Чистi
активи станом на 3l грулня2О18 року знизилися на1r7 тис. грн. або на 0,5О^ (|7 тис. грн. х
100% : З 740 тис. грн.) порiвняно з цим покчlзником станом на 31 грудня 2017 року, що е в
межах вимог частини 3 cTaTTi 3 l Закону про товариства, якою встановлено, що коли BapTicTb
чистих активiв товариства знизилася бiльш як на 50% порiвняно з цим покtвником станом
на кiнець попереднього року, виконавчиЙ орган товариства скJIикас зага_пьнi збори
уrасникiв, якi мають вiдбугися протягом 60 днiв з дня такого зниження.

В 2018 р. Товариство отримало безвiдсоткову поворотну фiнансову допомогу у
розмiрi 8 372 тис. грн. вiд пов'язаноi особи - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
кОЛРАЙЗ КОНСАЛТИНГ) Станом на 31 .|2.2018 року заборгованiсть Товариства перед
ТОВ кОЛРАЙЗ КОНСТАЛТИНГ> по договору безвiдсотковоТ поворотноi фiнансовоТ
допомоги становить 8 056 тис. грн. Власником та керiвником ТОВ (ОЛРАЙЗ
КОНСАЛТИНГ> е фiзична особа-резидент Франковська О.В. (IПН 252790З328).

Управлiння ризиками
Управлiння ризиками Товариства являс собою процес передбачення i нейтрапiзацiТ

ik негативних фiнансових наслiдкiв, що вкJIючас iх iдентифiкацiю, оцiнку, упередження та

уникнення.
Керiвництво Товариства визна€, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з ризиками i

BapTicTb чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттсво змiнитись
унаслiдок впливу суб'ективних чинникiв та об'ективних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок
вIIливу яких заздалегiдь точно передбачити неможJIиво.

Управлiння кредитними ризиками Товариство здiйснюс на пiдставi кКредитноi
полiтики> затвердженоi Протоколом Кредитного KoMiTeTy Jtlb1 вiд 01.08.2018 року.

3. Форл,tування, веdення облiку, dосmаmносmi mа аdекваmносmi сфорл,tованuх резервiв
вidповidно dо законоd авсmва :

Концептуальною основою повного комплекту фiнансовоi звiтностi за piK, що
закiнчився 31.12.201'8 року, е МСФЗ.

OcHoBHi принципи органiзацii облiку Товариства (Мiжнароднi стандарти
бухгалтерського облiку з урахуванням вимог чинного законодавства Украiни) визначено
Наказом про облiкову полiтику JФl/6-ОЩ вiд 07.0б.2018 року та розкрито в Примiтках до
фiнансовоi звiтностi. При складаннi фiнансовоТ звiтностi за МСФЗ роui Товариство
дотримувалося основних принципiв сшlадання фiнансовоТ звiтностi: методу нарахування,
безперервностi дiяльностi, зрозумiлостi, доречностi, достовiрностi, зi cTaBHocTi, можливостi
перевiрки, якi були розкритi й обцрунтованi у Примiтках до фiнансовоi звiтностi за звiтний
перiод. Керiвництво використовус оцiнки i припущення, якi впливають на вiдображення в
звiтностi сум активiв i зобов'язань i на розкритгя iнформацii про потенцiйнi активи i
зобов'язання на дату складання бухгirлтерського балансу. Протягом звiтного 2018 року
Товариство дотримувалась принципу незмiнностi облiковоТ полiтики.

9



,Щебiторська заборгованiсть поточна. Станом на 31.|2.20l8p. Товариство визна€

резерв вiд знецiнення фiнансових активiв: за дебiторською заборгованiстю за кредитними
договорами в cyMi 9 тис. грн.

4. Щоdо всmановленuх фiнансовuх норJйаmuвiв mа засmосованuх захоdiв вплuву dо

фiнансовоt zрупu, у разi вхоdэюення суб'екmа zоспоdарювання do mакоi:

Товариство не входить до фiнансовоТ групи.

5, Сmрукmура iнвесmuцiйноео порmфелю iз зазначенням реквiзumiв емimенmа (назва,
Kod за СДРПОУ), сумu, ознакu фiкmuвносmi:

У Товариства iнвестицiйний поргфель вiдсугнiй.

6. Щоdо наявносmi заборонu залучення фiнансовuх aKmuBiB Bid фiзuчнuх осiб iз
з о б о в' яз анн я"л,t tцо d о н а с mу пн о ? о ix по в е рн е н ня :

Протягом 2018 року Товариство не залrIало фiнансовi активи вИ фiзи.пlих осiб.
Товариство дотримусться вимог щодо заборони залучення фiнансових активiв вiд фiзичних
осiб iз зобов'язанням щодо наступного ix повернення, установлених пунктом 38 Лiцензiйню<

умов JtlЪ 913, а саме: <Господарську дiяльнiсть з надання фiнансових послуг у частинi
залrlення фiнансових активiв вiд фiзичних осiб iз зобов'язанням щодо наступного ik
повернення можуть провадити кредитнi спiлки виключно пiсля отриманнrI вiдповiдноТ
лiцензii. Iншим фiнансовим установам забороняеться залrIення фiнансових акгивiв вiд
фiзичних осiб iз зобов'язанням щодо наступного ix повернення>

7. Щоdо dопусmuлtосmi сул,titцення окрел4uх zоспоdарськl,tх операцiй, на проваduсення
якuх Тов арuсmво оmрuлlсtло лiцензiю :

Товариство дотримуеться обмежень щодо сумiщення провадження видiв
господарськоТ дiяльностi, установленого пунктом 37 кЛiцензiйних умов провадження
господарськоТ дiяльностi з надання фiнансових послуг (KpiM професiйноi дiяльностi на

ринку цiнних паперiв)>, затверджених постановою КМУ вiд 07 грудня 20lб року Ns 913.

Товариство надас викJIючно фiнансовi послуги згiдно iз лiцензiею на пров4дженЕя
господарськоiдiяltьностi з надання фiнансових послуг (KpiM професiйноiдiяльностi наринку
цiннпt паперiв), а саме на наданнrI коштiв у позику, в тому числi i на улловах фiнансового
кредиту, яка видана Нацiона"tlьною Комiсiсю, що здiйсrпое державне регулювання у сферi

ринкiв фiнансових посJryг, РозпорялженшIм Jtlb1150 вiд 05.07.2018 року, строк дii лiцензii -

безстркова.

8. Щоdо наdання фiнансовuх послуz на пidсmавi dоzовору у вidповidносmi dо
законоdавсmва mа BHympiulHix правltл наdання фiнансовuх послу? Товарuсmвом:

Товариством надаються фiнансовi послуги на пiдставi договорiв, якi вiдповiдають
вимогам cTaTTi б Закон УкраiЪи кПро фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв
фiнансових послуг>, стаття l8 Закону УкраТни <Про захист прав споживачiв>>, роздiлу II
Закону УкраiЪи <Про споживче кредrгування)), cTaTTi 1056-1 ЦКУ та положенням
внугрiшнiх правил надання фiнансових послуг Товариством.

9. Розлчtitцення iнформацiI на власно74у веб-сайmi (веб-сmорiнцi) mа забезпечення tt
акmуальносmi:

Товариство надае rulieHTaM iнформацiю вiдповiдно до cTaTTi 12 Закону Украiни кПро

фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг>, а також розмiщуе
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iнформацiю, визначену частиною першою cTaTTi 12 зазначеного закону, на власному веб-
сайтi www.allrise.ua та забезпечуе iT актуальнiсть.

I0. Щоdо прuйняmmя pitпeHb у разi конфлiкmу iHmepeciB:
Товариство дотриму€ться вимог статгi l0 УкраiЪи <Про фiнансовi послуги та

ДеРЖаВне Регулювання ринкiв фiнансових послуг) щодо приЙнятгя рiшень у разi
КОнфлiкту iHTepeciB. Протягом звiтного перiоду не було фактiв виникнення
конфлiкту iHTepeciB.

I I. Щоdо вidповidносmi прtпr,tiu4ень, у якuх зdiйсню€mься Товарuсmволl обслуzовування
клiснmiв (споэtсuвачiв), dосmупносmi dля осiб з iнвалidнiсmю mа iHulux ttлаломобiльнuх zруп
населення BidпoBidHo do dерuсавнuх буdiвельнuх норлt, правшl i сmанdарmiв, u4o
dокулlенmально пidmверduсуеmься фахiвцеJй з пumань mехнiчноzо обсmелсення буdiвель mа
с по руd, якuй .ма е кв алi ф i к ацi йнuй с е рmuф iK аm :

Товариство мае в користуваннi примiщення у вiдповiдностi до технологiчних вимог
пУнКту 28 кЛiцензiйних умов провадження господарськоiдiяльностi з надання фiнансових
послуг (KpiM професiйноiдiяльностi на ринку цiнних паперiв)>, затверджених постановою
КМУ вiд 07 грудня 2016 року J\b 913.

Вiдповiднiсть примiщення: Товариство надало Акт прийому-передачi нежитлового
пРимiщеннявiд2l травня 20l8 до !оговору Jtlb 51/1-20 суборенди нерухового майна вiд24
квiтня 2018 р., згiдно якого, за висновками експерта (iнженера) з технiчного обстеження
булiвель та споруд Тригуба О.М. (Квалiфiкацiйний сертифiкат серii АЕ за номером 00l59l,
виданий MiHicTepcTBoM регiонального рзвитку, будiвництва та житлово-комун.tльного
ГОСпОДарства Украiни) примiщення вiдповiдае вимогам, у яких здiйсtлосться
обслуговування клiеrrгiв (споживачiв) Товариства, доступностi для осiб з iнвалiднiстю та
iнших ма;lомобiльних груп населення.

l2. Щоdо внесення Товарuсmвом iнформацit про Bci сво1' вidокреwtленi пidрозdiлu do
€duноzо dерэtсавноzо реесmру юрuduчнuх осiб, фiзuчнuх осiб - пidпрuеlицiв mа zроtпаdськuх
форлtувань mа do !ержавноzо реесmру фiнансовuх усmанов вidповidно do Bllл4oz,

ус mан о вл eчllx з ако н о d ав с mво м :

Вiдокремленi пiдроздiли у Товариства вiдсутнi.

13. Щоdо BHympiulHbo?.o конmролю mа BHympiulHbozo ауdumу:

Згiдно п.8.З.18 статугу Товариства Загальними Зборами Учасникiв Товариства згiдно
протоколу J\Ъ |5l1 вiд 04.06.2018р. створено структурний пiдроздiл, що проводить
внутрiшнiй аудит (контроль) служба внугрiшнього аудиту. Керiвником служби
внутрiшнього аудиту призначено Петренко О.М. Протоколом Jф15/l вiд 31.05.2018р.
затверджено Положення про службу внугрiшнього аудиту.

За результатаN{и перевiрки аудитор дiйшов висновку, що система внугрiшнього
контролю щодо органiзацii ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансовоi
звiтностi, а також монiторинг системи внугрiшнього контролю в цiлому вiдповiдаоть
розмiру i cTpyKTypi фiнансовоТ компанii.

Протягом 2018 року факги порушення внутрiшнiх правил rIасниками Товариства та
виконавчого органу фiнансовоi установи, що призвело до заподiяння шкоди фiнансовiй
ycTaHoBi або споживачам фiнансових послуг, вiдсрнi. Скарги протягом 2018 р. стосовно
надання фiнансових послуг Товариством не надходили. У 2018 р. позови до Товариства
стосовно наданих фiнансових послуг вiдсутнi.
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Результати функцiонування служби внутрiшнього аудиту (контро.lпо) викладенi У
звiтi внугрiшнього аудитора за2018 piK. За пiдсрлками року з метою пiдтвердження рiчноi
фiнансовоТ звiтностi проводиться зовнiшнiй аулит.

14. IJlodo облiковоi mа ре€сmруючоl' сuсmемu (проzралlне забезпечення mа спецiальне
mехнiчне облаdнання), якi переdбачаюmь веOення облiку операцiй з наdання фiнансовuх
послуz споuслtвача.л4 mа поdання звimносmi do Нацкомфiнпослуz:

У Товариства запроваджена облiкова та ресструюча система (програмне

забезпечення та спецiальне технiчне обладнання), якi передбачають ведення облiку операцiй
з надання фiнансових послуг споживачам та подання звiтностi до НацкомфiнпоСлУг.

I5. Щоdо zomiBKoBux розрахункiв:
Безготiвковi розрахунки здiйснюються Товариством з дотриманням вимог дiючОгО

законодавства а саме: <Iнструкцii про безготiвковi розрахунки в YKpaiHi в нацiональнiй
вшпотi> затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку УкраiЪи вiд 21.01.2004

р. J{Ъ22 (iз змiнами).
Станом наЗ1r.|2.2018 року зtlлишок грошових коштiв Товариства скJIадае 1 613 тис.

ГРН., У тому числi на поточномУ рахунку l 613 тис. грн., що пiдтверджуеться виписками
банку.

Первiсна та под.tльша оцiнка грошових кошrгiв та ix еквiва_пентiв здiйснюеться За

справедливою вартiстю, яка дорiвнюе ik номiнапьнiй BapTocTi.

I б. Illodo зберizання 2рошовuх KotumiB i dокуменmiв mа наявносmi необхidнuх засобiВ

безпекu (зокрема сейфu Оля зберizання лроutовuх KoutmiB, охоронну сuzнаltiзацiю mа/або

вidповidну охорону):

товариство забезпечуе зберiгання грошових коштiв i документiв та наявнiсть

необхiдних засобiв безпеки (зокрема сейфи для зберiгання грошових коштiв, охоронну
сигншriзацiю) та дотримання вимог законодавства щодо готiвкових розрахункiв,
установлених Постановою НБУ <Про затвердження Положення про веденнi касових
операцiй у нацiональнiй валютi в УкраiЪi> вiд 29.|2.201'7 J\Ъ 148. Примiщення ТОВаРИСТВа

обладнанi пультовою цiлодобовою охороною. В свосму користуваннi Товариство мае

металевi вогнетривкi шафи, де зберiгаються документи, а також сейфи 2-го шlасу опору для
зберiгання готiвкових копrгiв.

]7. Розкрummя iнфорллацit u4оdо поряdку формування сmаmуmноaо капimалу

(duс е ре л а похо d uсе ння кошmi в ) :

у перiодi перевiрки вiдбувся вихiд Корпорацiт Royal Development зi складу 1^lасникiв
ТоВ (оЛРдЙЗD у зв'язку з продажем корпоративних прав у виглядi частки в статутному

капiталi ТоВ (оЛРдЙЗ) в розмiрi 3 500 000 (три мiльйони п'ятсот тисяч) гривень, що

становить 100% статутного капiталу, на користь фiзичноi особи Франковськоi олени

Вiкторiвни (Iпн 2527903328), яка станом на 31 грудня 2018 року володiе 100,00%

статугного капiталу Товариства.

.Щжерело походження копrгiв фiзичноi особи ФранковськоТ олени Вiкторiвни -
отриманi доходи у виглялi заробiтноi плати згiдно довiдки Франковськоi о- В.

.щля створенrrя або збiльшення зареестрованого статутного фонду засновником не

зал)чirлисЬ векселiо а такоЖ кошти, одержанi в кредит, позику та пiд заставу, бюджетнi

ко11Iти та нематерiальнi акгиви. Несплаченого або вилученого капiталу нема€.
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18. Розкрummя duсерел похоduсення сюtаdовuх часmuн власно2о капimшtу (капimш у
dооцiнках, внескu do dоdаmковоzо капimа,lу):

Станом наЗ1.12.2018р. власний капiта_п Товариства ма€ наступну струкгуру:
тис.

Пасив балансу
Код

рядка
lлa3|.l2.2017p. на3|.|2.2018р.

заресстрований (пайовий) капiтал 1400 3 500 4 000
Капiтал у дооцiнках 1405

!одатковий капiтал 1410

резервний капiта:l 1415
Нерозподiлений прибугок
(непокрIтгий збиток)

1420 240 (277)

неоплачений капiтал l425
вилучений капiтал l430
усього власного капiталу 1495 3 740 3 723

Розмiр вiдрахувань до резервного фо"ду згiдно статугу та чинного законодавства

формуеться у розмiрi не менше нiж 5 вiдсоткiв статутного капiталу товариства lrrляхом

щорiчних вiдрахувань вiд чистого прибугку товариства або за рахунок нерозподiленого
прибугку. Що досягнення встановленого статугом розмiру резервного капiталу розмiр
щорiчних вiдрахрань не може бути меншим нiж 5 вiдсоткiв суN{и чистого прибутку
товариства за piK.

Звергасмо увагу, що станом на 3l .12.20118 року резервний капiта-п у Товариства
вiдсугнiй.

Непокритий збиток станом на З|.|2.2018 становить 277 тис. грн.

I9. Щоdо розкрummя iнфорл.лацii з урахуванняJй вllллоеu Мiжнароdнuх сmанdарmiв

фiнансовоi звimносmi BidHocHo MemodiB оцiнкu справеdлuвоi варmосmi aKmuBiB Товарuсmва:

У зв'язку з набранням чинностi з 01 сiчня 2018 року МСФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти>,
яким передбаченi сугтевi змiни в пiдходах до оцiнки i облiку фiнансових iHcTpyMeHTiB.

Товариство, починаючи з Bкztзaнoi дати, впроваджус МСФЗ 9 в своiй облiковiй полiтицi та
враховус вимоги до класифiкацii фiнансових акгивiв, змiну пiдходiв до зменшенrrя корисностi

фiнансових iHcTpyпleHTiB.
Облiкова полiтика Товариства розроблена та затверджена Керiвництвом Товариства

вiдповiдно до вимог МСБО 8 <Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки> та
iнших чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти> та МСФЗ 15 кДОхiд Вiд

договорiв з клiентами>.
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на ocHoBi iсторичноi собiвартостi та справедливоI

BapTocTi або амортизацiйноi собiвартостi окремлuс фiнансових iHcTpyMeHTiB вiдповiдно До

МСФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти>, а також iнвестицiйноi HepyxoMocTi, яка вiдображаеться за

справедливою вартiстю вiдповiдно до МСБо 40 <Iнвестицiйна HepyxoMicTb>. оцiнка
справедливоi BapTocTi здiйснюеться з використаннJIм методiв оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB,

передбачених МСФЗ 13 <оцiнки за справедливою вартiстю>.
Товариство визна€ TaKi категорii фiнансових акгивiв: фiнансовi активи, що оцiнюються

за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибугку або збитКУ;

фiнансовi активи, що оцiнюються за аморгизованою собiвартiстю. .Що фiнансових аlсивiв, ЩО

оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, Товариство вiдносить депозити, дебiторськУ

.)
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заборгованiсть, у тому числi позики. Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнюе ix за

аморгизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка.
Первiсна оцiнка дебiторськоi заборгованостi здiйснюеться за справедJIивою вартiстю.

Пiсля первiсного визнання подальша оцiнка дебiторськоТ заборгованостi вiдбуваеться за

амортизованою вартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка. Застосовуючи аналliз

дисконтованих грошових потокiв, Товариство використовуе одну чи кiлька ставок дисконту,
KoTpi вiдповiдають переважаючим на ринку нормам доходу для фiнансових iнструплентiв, якi
мають в основному подiбнi умови i харакгеристики, вкJIючаючи кредитну якiсть iнструtиента,
зilлишок строку, протягом якого ставка вiдсотка за контрактом с фiксованою, а також залишок
строку до погашення основноТ сулчли та валюту, в якiй здiйснюватимугься платежi.

Поточну дебiторську заборгованiсть без встановленоi ставки вiдсотка Товариство оцiнюс
за суI!{ою первiсного рахунку фактури, якIцо вплив дисконтування е несуттевим. PiBeHb
cyTTeBocTi для дисконтування заборгованостi встановлений Товариством в розмiрi 10% ii
номiна.пьноТ супли.

Враховуючи класифiкацiю фiнансових активiв, що використовуеться Товариством з l
сiчня 2018 року, розрахунок очiкуваних кредитних збиткiв застосовуеться до фiнансових
активiв, що оцiнюються за амортизованою вартiстю.

Станом на 31 .|2.2018 Товариство визнае резерв вiд знецiнення фiнансових акгивiв, а
саме за дебiторською заборгованiсть за кредитними договорами.

Iншi елементи
OcHoBHi вiдомостi про аудиторську фiрму:

Повне найменування юридичноi
особи вiдповiдно до установчих
докчментiв:

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
<Мiжнародний фiнансовий аудит)

Код за еДРПОУ: з7024556

Свiдоцтво про вiдповiднiсть
системи контроJIю якостi

Номер бланку 0795, Рiшення AITY NрЗ62l4 вiд
26.06.|8, дiйсне до 31 .12.202З

Включено до роздiлiв Ресстру
аудиторiв та суб'ектiв
аудrгорськоТ дiяльностi пiд
ресстрацiйним номером 4З52

Роздiл: СУБ'еКТИ АУДИТОРСЬКОI ДIЯЛЬНОСТI
роздiл: суБ,€кти Аудиторськоi дIяльностI,
ЯКI МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ
оБов, язковиЙ Аудит ФIнАнсовоi
ЗВIТНОСТI
роздiл: суБ,екти Аудиторськоi дIяльностI,
ЯКI МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ
оБов, язковиЙ Аудит ФIнАнсовоi
звIтностI пIдприемств, що стАновлять
СУСПIЛЪНИЙ IHTEPEC

Прiзвище, iм'я, по батьковi
аудиторiв, що брали }п{асть в
аулитi та ix номер ресстрацiТ у
peecTpi

Караванова Марiя Василiвна - 100З08
Арчев Мирослав Юхимович - 100206

- дата та номер договору на ]ф01/88 вiд 1 0.01.201 9р.
проведення а

OcHoBHi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту:
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- дата початку аудиту
- дата закiнчення проведення аудиту

11.01.2019
25.02.2019

Мiсце проведення аудиту 03179 м. Киiв, вул. Академiка Сфремовц 9 кв. 5

Парmнером завdання з ауdаmу, резульmапом якоzо е цей звim неза.lлеilсноzо ауdumора,
Каравано ва Морiя Ва9lцtiвна.ftараванова марlя Бажllвн а.

Пidпuс oyau.opo (PVu,, /

fuрекmор ТОВ <МФА Арцев М.Ю.

Адреса аудитора: 03l79 м. КиТв, вул. Академiка Сфремо

Щата:25 лютого 2019 року
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,Щолаток 1

до Нвцiовшьвого полшсння (шдарry)
буrmерського облiку l "Зшшвi впмоm до фiвшсовоi звiпшi"

.Щата (рiц мiсяць,
Пiдприемство ТовдDиствозобмеясеноювiдповйальнЦю"ОЛРАЙЗ"
Терrгорiя Печерський район
Органiзацiйно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою вiдповiдшlьнiстю

заедрпоу
закоАтуу
закопФг

вид економiчноi дiяльностi iншi види кредкryванвя за КвЕщ
Серлня кiлькlсть працiвrтикiв | 4
Адрес4телефон УЗВIЗКЛОВСЬКIЙ
одиниця вимiру: тис. Фн. без десrп<ового знака (oKpiM рздi.гry IV Звiry про фiнансовi результати (3Biry про сукупний дохiд) (форма Лъ2),
грошовi показники якого наводяться в гривнях з копiйками)
Складено (зробrгпа позначку "v" у вiдповiднiй кrriтинцi):

за положеннями (стаядартами) бухгаJттерського облiку
за мiжнарФlиr.ли стандартами фiнансовоi звiтностi

Балавс (Звiт про фiвrнсовrrй стдн)
31 грулня 2018 р.

коди
2019 l01 l01

402 1 6355
8038200000

240
64.92

Формr JФl Код зs ДКУ l80lm1

Актив
код Еа почдток Еа кiнець

rпiтчпгп попiп
2 3 4

I. Необоротпi активп
нематерiальнi акгиви 1000 5

первiсна BapTicTb 1001 6

накопBtIена амортп}ацlя l 002 l
Незавершенi капiтальнi iнвестицii l005
OcHoBHi засоби l0l 0 lз 206

пеовiсна BanTicTb 101 1 17 276

знос l0l 2 4 70

Iнвестицiйна HepyxoMicTb l0l 5

Первiсна BapTicTb iнвестицiйноi HepyxoMocTi l0lб
Знос iнвестицiйноi Hepyxoмocтi l017

Довгостроковi бiологiчвi активи 1020

Первiсна варгiсть довгOстрокових бiологiчнлпt aKTlBiB 1021

Накопичена аморrизацiя довгостроковtтх бiологiчrшх акгlдiв |022

Щовгостроковi фiнансовi iнвестицii:

якi облiковуються за методом участi в капiталi

iншrх пiдприемств l 0з0

iншi фiнансовi ilвестицii 035

довгострокова дебiтоDська забопгованiсть 040

]iдсmоченi податковi акгиви 045 бl
удвlл 050

]iдстроченi аквiзицiйнi вlтграти 060

lалишок коштiв у цеIттDалiзованих стDахових резеDвних фондах 065

ншi необоротнi акгиви 090

Усього за роздiлом I 095 13 272
II. Оборотнi актпви

]апаси 100

Jиробнrчi запаси l01

1езавершене виробницгво |02

отова пDоIIYкцlя l03
Говари l04
поточнi бiологiчнi активи l10
Щепозltги перестрФ(ування 115

Векселi одержанi
,l20

Щебiторька заборгованiсть за проryкцiю, товари, роботи, послуги |25 9и0
Щебimрьм заборюванiсть зs рФраr(унками:

за видавимп аваясами 1 lз0 l19
з бюджетом lз5 J

у тому числi з податку на прибуток 136

дебiторська заборгованiсть за розрахунками з HapaxoBaHrTr доходiв l40 50

Дебiторська заборrcванiсть за розрахунками iз вЕутрiшнiх розрахункiв t45
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть l55
Поточнi фiнансовi ilтвестицiI 160

Грошi та ix еквiваленти 165 з 721 l 61з

Готiвка l66
Рахунки в банках l67 з 72l' l 613

вrграти майбчтнiх перiодiв l70 9

Частка перестраховика у стрФ(овю( резервФ( l80

у тому числi в:

резервФ( довгоGтоковlлк зобов'язань
l 18l

резервах збrгкiв або резервах належних виплат l 182

резервах незароблених премiй l 183



ншю( cтpaxoBIr( резервах l84
ншi оборотнi активи 190

усього за ооздiлом П 195 3 774 l1 5Е1

IП. Ееоборотнi rктпвп. утDпмувянi для пподаlкч. та пryпп вибугтя 200
Баланс 300 3 7Е7 ll 853

поточна кDедитоDська забоDгованiсть за одеDжаними авансами

i:-*il'ц]Ёэiоjffъ д,"ё#
Wч'и""* -]^ý

Зоli'зха_

Керiвншк

Головнпй бухгаmер

ФРАНКОВСЬКА ОЛЕНА BIKTOPIBHA

ПРОЦЕНКО ЗОРЯНА ОЛЕКСЛНДРIВНЛ
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порядку, оргаяом виконaвчоi влади, що ралiзуе дерlкавну полiтиry у сферi стамстrп<и.

-/?



.Щата (piK, мiсяць, ч

Пiдприсмство Товарпство з обмеrкеною вйповhальнiстю "олрАЙз" за е.ЩРПОУ

коди
2019l01l0t

402 1 бз 55

(найменувапtя)

Звiт про фiнансовi результдтп (Звiт про сукупнпй дохiд)
за PiK 2018 р.

Форма N2 Код ru Д<У.d-lБТ]бб5-1
I

,льтл

Стаття Код
рядка

за звiтнпй
перiод

за аналогiчнrrй
перiод

попередвього
nol(Y

1 , 3 4

Чистий дохiд вiд реалiзацii продукцii (ToBapiB, робi 2000 |75

Чuсmi заробленi слпрФсовi прелlit 2010

премit пidпuссtнi, BcUtoBa сума 201 1

премii, переdан i у пересmрсDсувац!.я 2012
sмiна пе-sепвч незаообленtп поемiй, всиова cyмcl 20I 3

змiна часпкu переспрсцовuкiв у резервi незаробленuх премiй 2014

Собiвартiсть реалiзованоТ продукцii
(товаоiв-побiт. послтчг) 2050 ( l09 )

Чuсmi понесенi збumкu за сmрсаоыuу,uзцllлgцсllуrц 2070

Валовцй:
пDибYток 2090 66

збиток 2095 ) )

Щохid (вumраmu) Bid змiнuу резервй dовzосmроковlм
зобов'язань

2 105

Похid kumоаmd Bid змiнu iHultд cmpcucoтllx резерв,!q 2]10

змiна iншлц сmрсuовlм резервiв, вqцоlq 9уцq 2I11
21 12

Iншi операцiйнi доходи 2|20 131

у mому чuслi:
doxid Bid змiнu варmосmi акпuвiв, якi оцiнююпься за
справеdлuвою варпiсmю

2121

doxid Bid первiсноzо вlк,нання бiолоziчнtлс акmuвiв i
с iльськоzоспоdарсько t проdукцii'

2I 22

doxid Bid вuкорuслпсtння кошmiв, вuвiльненlм Bid
опоdаmкування

2l23

Адмiнiстративнi витрати 2|з0 l395 ) 550 )

виmати на збут 2150

Iншi операцiйн витрати 21 80 9 ( )

у пому чuслl:
вumрашu Bid змiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеалuвою варmiсmю

2l8l

2182

Фiнансовцй результат вiд операчiйноi дiяльпостi:
гrпибчток 2|90

збиток 2|95 l 207 ( 550

Доход вiд y.IacTi в капiтшti 2200

Iншi фiнансовi доходи 2220 629 59l

нш доходи 2240

у mому чuслi:
doxid Bid блаzоdiйноi dопоп4о2u

2241

Фiнансовi витрати 2250 (

вmати вiд участi в капiталi 2255 ) ( )

Iншi виюати 2270 ( ) (

Ппuбvmок hбumоd Bid вплuву iнфляцii на монеmарнi сmаmmi 227 5

//

) (

( (

(

( ) ( )

( )

)

( ) )
(

)



Фiвансовцй результат до оподаткувацня:

Прибуток (збиток) вiд припиненоiдiяльностi пiсля

Чпстий фiнансовий результат:

I. сукуп

Стаття Код
рядка

3а звiтппй
перiод

за ацалогiчншй
перiод

попередЕього
tloKv

1 2 3 4

Цооцiнка (уцiнка) необоротнlа< активiв 2400
Цооцiнка (уцiнка) фiнансових iHcmyMeHTiB 2405
накопиченi кчрсовi рiзницi 24|0
Частка iншого сукупного доходу асоцiйованш< та сцiльнlтх
пlдприемств

24l5

нший сукупний дохiд 2445
Iншпй сукупний дохiд до оподатtýування 2450
Податок на прибуток, пов'язаний з iHIm,tM сукупним доходом 2455
lНШПП сукvпниш дохц пlсля оподатк!уваЕня 2460
Сукупнпй дохiд (сума рядкiв 2350,2355 та 24б0) 2465 (5l7) з4

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕР НИХ ВИТРАТ

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтнпй
перiод

за аналогiчншй
перiод

попереднього
DoKv

1 7 3 4

матерiальнi затDати 2500 l5
витрати на оплату працi 2505 27з з12
вiдрахування на соцiальнi заходи 2510 52 64
Амоптизаtriя 25l5 19 4

ншl операцlин1 витрати 2520 1 l54 l70
Разом 2550 1 5lз 550

IV. РОЗРЛХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI

ФРАНКОВСЬКА ОЛЕFИ ВКТОРВНА
д ] l_:;i::.чi._.l.i;ii,.,.-{,.j,:';,;

1 - ФIiiiýЁр.J

'9?i!"u,lrroГоловшuй бухгапгер IIPotш,HKo зорянА OJIEKCA}I,щIBFIA



Пiдlриемсгво Товарпство з обмеlкеною вiдповiдальпiстю "ОЛРАЙЗ"
.Щата (piK, мiсяrФ, .п.rсло'

за еДРПОУ
9 l0l 1

4021 6355

(найменування)

Звiт про рух грошовпх коштiв (за прямпм методом)
за PiK 201Е р.

Форма N3 Код за Д<У,ffiОtОО+ 
-l

Стаття Код За звiтний перiод За аналогiчний перiод
ттarпепепнRого nol(v

2 J 4
I. Рух коштiв у результатi операцiйноiдiяльностi

Надходження вiд:
Реалiзацii пDодукцii (ToBapiB. робiт. посrrуг) 3000 35

Повернення податкiв i зборiв 3005

у тому числi податку на додану BapTicTb 3006
L[iльового фiнансчвання 3010
надходження вiд отримання субсидiй. дотацiй 30l l
надходження aBaHciB вiд покупцiв i замовникiв з0l5
надходrкення вiд повернення aBaHciB 3020 196

Надходження вiд вiдсоткiв за залишками коuпiв на
поточних рахунках з025
Надходження вiд боржникiв неустойки (rгграфiв, пенi) 3035
Надходження вiд оцерацiйноi оренди з040
Надходrкення вiд отриманrrя роялтi, авторськrх
винагород

3045

напхопження вiп стпахових гmемiй 3050
надходженrrя фiнансових установ вiд поверненнrI позик 3055 з92
Iншi надход}кення 3095 8 524

Витрачання на оплату:
ToBapiB (робiт. послryг) 3 100 l1l 150

Ппацi 3 l05 2зб 246

вiдрахувань на соцiальнi заходи 31 l0 62 66

3обов'язань з податкiв i зборiв 31 15 64 l04
Виmачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток зl lб 7 46

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
BapTrcTb

зl |7 ) )

Витрачання на оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв 31 l8 57 58

Витрачання на оплату aBaHciB з 135 l 5z5

Витрачання на оплату поверненшI aBaHciB 3 140

Витрачання на оплату цiльовrтх BHecKiB 3 l45
Витрачання на оплату зобов'язань за стаховими
контрактами 3 l50

( ) ( )

витDачання фiнансових установ на надання позик 3 155 10 100

Iншi витрачанrrя з 190 зз5 6

Чпстий рух коштiв вЦ операцiйноiдiяльцостi 3195 -з 286 -5,12

II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйноiдiяльностi
Надходження вiд решiзацii:
ibiHaHcoBиx iнвестипiй з200
кепбопотнттх активiв з205
Надходження вiд отриманих:
вiдсоткiв 32l5 6,78 58з

пивlленлlв з220

Надходlкення вiд деривативiв з225

надходхення вiд погашеннrI позик з2з0
Надходження вiд вибутгя дочiрнього пiдприемства та
iншоi господарськоi одиницi з235
ншi надходження з250

;р



Витрачання на придбання:

фiнансових iнвестицiй з255
необоротних активiв з260
виплати за деривативами з270
Витрачання на надання позик з275
Витрачання на прилбання дочiрнього пiдприемства та
lнmol господарськоl одиницl 3280

( ) ( )

Iншi платежi з290
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйноiдiяльпостi 3295 6,78 58з

III. ýх коштiв у результатi фiвапсовоiдiяльностi
Надходження вiд:
власного капiтаrry з300 500
Отримання позик 3305
Надходження вiд продажу частки в дочiрньому
пrдприемствr 33 10

ншl надходження 3340
Витрачання на:
викуп власнrа< акцiй зз45
Iогашення позик зз50

сплату дивiдендiв 3355
Витрачання на сплату вiдсоткiв зз60
Витрачання на сплату заборгованостi з фiнансовоТ
)ренди

зз65 ) )

Витрачання на придбання частки в дочiрньому
пlдприемствl зз70

) )

Витрачання на виIIлати неконтрольованим часткам у
цочlрнlх пlдпри€мствах зз75

) )

ншl платеж1 зз90
Цистпй рух коштiв вй фiнансовоiдiяльностi 3395 500
Чцстlлй Dyх грошовихкддIIiв за звiтппй пепiод 3400 -2 108 11

3алишок коштiв наdЙпЬttоФ+ 3405 з,721 3 7l0
В плив зм i ни вшfнriпЧi}ЬЬi Bqf Ф l'а]ilишо к ко штiв 3410
3алишок коштi 9ftiнець-юк,/ .'\^:lt " / 34l5 l бlз з,l2l

Керiвник

Головнпй

:t';ё-trЖ
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ФРЛНКОВСЬКЛ ОЛЕНА BIKTOPIBHA

ПРОЦЕНКО ЗОРЯНА ОЛЕКСЛНДIВНАr<r,
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кодI.I

20l9 01 0l

402 l 6355

l80l005

(найшrенування)

Звiт про власний капiтал
за PiK 2018 р.

Форма ЛЪ4 Код за ДКУ

Стаття

Код
ряд-
ка

Зарес-
строва-

ний
(пайовий)
капiтал

Капiтал 1

дооцiн-
ках

Додат-
ковий

капiтал

Резер-
вний

капiтал

Нерозпо-
дiлений

прибуток
(непокри-

тий
збиток)

Нео-
пла-

чений
капiтал

Вилу-
чений

капiтал

Всього

1 ) 3 4 5 6 7 8 9 10
залпшок на початок
DoKv 4000 з 500 240 з,740

Кориryвання:
змiна облiковот
полiтики 4005
Виправлення помилок 40l0
Iншi змiни 4090
Скоригований зали-
шок на початок DокY 4095 3 500 240 з"740

Чистий прибуток
(збиток) за звiтний
пеDiод ,l100 (5l7) (5l7)

[нший сукупний
дохiд за звiтций
перiод 4110

,Щооцiнка (yuiHKa)
необоротних активiв 41l l
.Щооцiнка (уцiнка)
фiнансових iHcTnyMeHTiB 4| |2
Накопиченi KypcoBi
рiзницi 4| lз
{астка iншого сукупного
tоходу асоцiйованих i
эпiльних пiдприсмств 4||4
Iнший сукупний дохiд 4l 16

Розподiл прибутку:
виплати власникам
(дивiденди) 4200
Спрямування прибутку
до заре€строваного
капiталу 4205
Вiдрахування до
резеDвного капiталу 42|0
Сума чистого прибутку,
н€Lлежна до бюджету
вiдповiдно до
законодавства 4215
Сума чистого прибутку
на створення
спецiальних
(цiльових) фондiв 4220

xL



Сума чистого прибутку
на матерiальне
заохочення
Внескп учасникiв:

Вилучення капiталу:

Перепродаж викуп-
лених акцiй (часток
Анулювання викупле-
них акцiй (часток
Вилучення частки в

капiталi
зменшення номiналь-

Iншi змiни в капiталi
Придбання (продаж)
неконтрольованоТ
частки в дочiрньому
пlдпDиемствl

'Е - _Jrý { 
/.,,+

< * Чtii

о :'и коА ч-
Ё]Jн з яrа'NГоловний бухгалтер

ФРАНКОВСЬКА ОЛЕНА BIKTOPIBHA

ПРОЦЕНКО ЗОРЯНА ОЛЕКСАНДРIВНА
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Пiдприемство
Територiя

ТОВ КОЛРАЙЗD за €ЩРПОУ
за КоАТУУ

за КоПФГ

за KBEfl

402lбз55
80з8200000

240

64,92

м. Киiв
Органiзацi йно-правова форма
господарювання
Вид економiчноТ дiяльностi

Одиниця вимiру:тис. грн.

Мiсцезнаходження

тов
Iншi види кредитування

01021, м. КиТво Кловський узвiз,
буд.7

Примiтки до фiнансовоi звiтностi
за piK, що закiнчився 31 грудня 2018 piK

РОЗДIЛ I. IНФОРМАЦIЯ ПРО ФIНАНСОВУ КОМПАНIЮ

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ОЛРАЙЗ", код €ДРПОУ 402lбЗ55 (далi -

Товариство) заресстровано 1 3 сiчня 20l б року вiдповiдно до чинного законодавства УкраТни
номер запису в Сдиному peecTpi пiдприсмств i органiзацiй УкраТни - l 305 l02 0000 012925.

Основним видом дiяльностi Товариства с надання коштiв у позику, в тому числi на

умовах фiнансового кредиту (дшi - Позики).
Товариство мае TaKi лiцензiТ: лiцензiя на провадження господарськоТдiяльностi з надання

фiнансових послуг (KpiM професiйноi дiяльностi на ринку цiнних паперiв), а саме на надання
коштiв у позику, в тому числi i на умовах фiнансового кредиту, яка видана Нацiональною
Комiсiею, що здiйснюс державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг (далi -
Нацкомфiнпослуг) Розпорядlлtенням Jфll50 вiд 05.07.2018 рок}, строк дiТ лiцензii
безстрокова.

Кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грулня 20l 8 р. склалша 9 осiб та 3 l грудня 20l 7 р. -
3 особи.

CTatном на J| грудня ZUlБ р. та Jl грудня никами l ()вариства оули:
Учасники Товариства: 31.12.201{t 3|.|2.20|7

о//ll о//о

Франковська Олена BiKTopiBHa, фiзична особа-

резидент

l00 0

РОЯЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ IHK. [ROYAL
DEVELOPMENT INC.]

0 100

Всього t00 100

2. ЗАГАЛЬНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI
2.1. Щостовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ
Фiнансова звiтнiсть Товариства е фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка

сформована з метою достовiрного вiдображення (liнансового стану, (liнансових результатiв
дiяльностi та грошових потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкогО

кола користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень.
концептуальною основою фiнансовот звiтностi Товариства за pik, що закiнчився 3l

грудня 2018 року, с Мiжнароднi стандарти фiнансовоТ звiтностi (мсФз), вкJIючаючи

Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ),
виданi Радою з Мiхснародних стандартiв бухгалтерського облiку (I,мсБо), в редакцiт чиннiй
на l сiчня 2018 року, що офiцiйно оприлюдненнi на воб-сайтi MiHicTcpcTBa фiнансiв УкраТни.

Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без буль-яких застережеНЬ

вiдповiдас BciM вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, вrIесених РМСБО, дотримання
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яких забезпечу€ достовiрне подання iнформацiТ в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречноТ,
достовiрноТ, зiставноТ та зрозумiлоi iнформацiТ.

При формуваннi фiнансовоi звiтностi Товариство керув.rлося тако}к вимогами
нацiональних законодавчих та нормативних aKTiB щодо органiзацii i ведення бухгалтерського
ОблiкУ та складання фiнансовоi звiтностi в YKpaiHi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ.

2.2. Валюта подання звiтностi та функцiонаJIьна валюта, сryпiнь округлення
Валюта подання звiтностi вiдповiдае функцiональнiй вшtrсrгi, якою е нацiональна

ваЛЮта УкраТни - гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч.

2.3. Припущення про безперервнiсть дiяльностi
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi

дiяльностi, вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбувасться в ходi -
ЗвичаЙноТ дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включае коригування, якi необхiдно було б
провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовхмти подальше здiйснення
фiнансово-господарськоТ дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi. -

2.4. Рiшешня про затвердження фiнансовоi звiтностi
Фiнансова звiтнiсть Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення)

керiвником Товариства 25 лютого 20l9 року. Hi учасники Товариства, Hi iншi особи не мають
права вносити змiни до цiеТ фiнансовоi звiтностi пiсля iT затвердження до випуску.

2.5. Звiтний перiод фiнансовоi звiтностi
Звiтним перiодом, за який формусться фiнансова звiтнiсть, вважа€ться календарний _

piK, тобто перiод з 0l сiчня по 3l грулня2018 року.

3. cyTT€]BI положЕння оБлIковоi полIтики

3.1. Основи оцiнки, що застосована при складаннi фiнансовоiзвiтностi
Щя фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на ocHoBi iсторичноТ собiвартостi та справедливоi _

BapTocTi або амортизацiйноТ собiвартостi окремих фiнансових iHcTpyMeHTiB вiдповiдно до
МСФЗ 9 кФiнансовi iнструментиD, а також iнвестицiйноТ HepyxoMocTi, яка вiдобража€ться за
СПРаВеДЛивОю вартiстю вiдповiдно до МСБО 40 <Iнвестицiйна HepyxoMicTb>. Оцiнка t
СПРаведЛивоТ BapTocTi здiЙснюеться з використанням методiв оцiнки фiнансових
iHcTpyMeHTiB, дозволених МСФЗ l3 <Оцiнки за справедливою вартiстю>. TaKi методи оцiнки
ВкЛЮчаЮть використання справедливоТ BapTocTi як цiни, яка була б отримана за продаж ,r
акТивУ, або сплачена за передачу зобов'язання у звичайнiй операцii мiж учасниками ринку на
ДаТУ ОЦiнки. Зокрема, використання бiржових котирувань або даних про поточну ринкову
BapTicTb iншого аналогiчного за характером iHcTpyMeHTy, аналiз дисконтованих грошових -
ПОтОКiв або iншi моделi визначення справедливоТ BapTocTi. Передбачувана справедлива
BaPTicTb фiнансових активiв i зобов'язань визначаеться з використанням наявноТ iнформацiТ
про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки. -

3.2. Загальнi положення щодо облiкових полiтик
3.2.1. Основа формування облiкових полiтик -
Облiковi полiтики - KoHKpeTHi принципи, основи, домовленостi, правила та практика,

ЗаСтОСОВанi суб'ектом господарювання при складаннi та поданнi фiнансовоТ звiтностi. МСФЗ
наВОДиТь облiковi полiтики, якi, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фiнансову -
Звiтнiсть, яка мiститиме доречну та достовiрну iнформацiю про операцii, iншi подiТ та умови,
дО яких вони застосовуються. TaKi полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив ix
застосування с несуттсвим. -



Облiкова полiтика Товариства розроблена та затверджена керiвництвом Товариства
вiдповiдно до вимог МСБО 8 кОблiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки) та
iнших чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 кФiнансовi iHcTpyvreнTи)) та МСФЗ 15 <Дохiд вiд
договорiв з кlliентами>.

3.2.2.Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках
Товариство обирае та застосовус своТ облiковi полiтики послiдовно для подiбних

операцii, iнших подiТабо умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагас або не дозволяе визначення
катеюрiТ статей, для яких iншi полiтики можуть буги доречними.

З l сiчня 20l8 року МСФЗ 9 кФiнансовi iнструменти) мас нову редакцiю, якасеред
iншого передбачае змiну пiдходiв до зменшення корисностi (liнансових iHcTpyMeHTiB.
Враховуючи класифiкацiю фiнансових активiв, що використовуеться Товариством,
розрахунок очiкуваних кредитних збиткiв застосову€ться до фiнансових активiв, що
оцiнюються за амортизованою вартiстю.

3.2.3. Форма та назви фiнансових звiтiв
Перелiк та назви фор, фiнансовоi звiтностi Товариства вiдповiдають вимогам,

встановленим НП(С)БО l кЗагальнi вимоги до фiнансовоi звiтностi>, та форми Примiток, що
розробленi у вiдповiдностi до МСФЗ.

3.2.4. Методи подання iнформацiiу фiнансових звiтах
Згiдно МСФЗ та враховуючи НП(С)БО l Звiт про сукупний дохiд передбачас подання

витрат, визнаних у прибугку або збитку, за класифiкацiею, основаною на методi "функцii
витрат" або "собiвартостi реалiзаuiТ", згiдно з яким витрати класифiкують вiдповiдно до ix
функцiй як частини собiваргостi чи, наприкJIад, витрат на збут або адмiнiстративну
дiяльнiсть.

Представлення грошових потокiв вiд операцiйноТ дiяльностi у Звiтi про рух грошових
коштiв здiйснюсться iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкриваеться
iнформацiя про ocHoBHi класи надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв.
Iнформацiя про ocHoBHi види грошових надходжень та грошових виплат формуеться на
пiдставi облiкових записiв Товариства.

3.3. Облiковi полiтики щодо фiнансових iHcTpyMeHTiB

3.3.1. Визнання та оцiнка фiнансових iHcTpyMeHTiB
Товариство визна€ фiнансовий акгив або фiнансове зобов'язання у балансi вiдповiдно

до МСФЗ, коли i тiльки коли воно стае стороною контракгних положень щодо фiнансового
iнструплента. ОперацiТ з придбання або продажу фiнансових iHcTpyMeHTiB визнаються iз
застосуванням облiку за датоIо розрахунку.

За строком виконання фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання подiляються на
поточнi (зi строком виконання зобов'язань до 12 мiсяцiв) та довгостроковi (зi строком
виконання зобов'язань бiльше l2 мiсяцiв).

Товариство класифiкуе фiнансовi активи як TaKi, що оцiнюються у подальшому або за
аморгизованою собiвартiстю, або за справедливою варгiстю на ocHoBi обох таких чинникiв:

а) моделi бiзнесу суб'скта господарювання для управлiння (liнансовими активами; та
б) характеристик контрактних грошових потокiв фiнансового акгиву.
Товариство визнае TaKi категорiТ фiнансових активiв:
фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням

результату переоцiнки у прибугку або збитку;
фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiваргiстю.
Товариство визI{ае TaKi категорiТ фiнансових зобов'язань:

li



фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю;

фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням

результату переоцiнки у прибутку або збитку.
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання

Товариство оцiнюе ix за Тхньою справедливою вартiстю.
При припиненнi визнання фiнансового активу повнiстю рiзниця мiж:
а) балансовою вартiстю (оцiненою на дату припинення визнання) та
б) отриманою компенсацiею (включаючи будь-який новий отриманий актив MiHyc

буль-яке нове взяте зобов'язання) визнають у прибутку або збитку.
Фiнансовий актив оцiнюсться за амортизованою собiвартiстю, якщо BiH

придбавасться з метою одержання договiрних грошових потокiв i договiрнi умови
фiнансового активу генерують грошовi потоки, KoTpi е суто виплатами основноТ суми та
процентiв на непогашену частку основноi суми.

Товариство визнас резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовим
активом, який облiковуеться за амортизованою вартiстю.

Облiкова полiтика щодо подальшоi оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB розкрикlеться
нижче у вiдповiдних роздiлах облiковоi полiтики.

3.3.2. Грошовi кошти та iiHi еквiваленти
Грошовi кошти сшIадаються з готiвки в Kaci та коштiв на поточних рахунках у банках.
Еквiва.пенти грошових коштiв - це KopoTкocTpoкoBi, високолiквiднi iнвестицiТ, якi

вiльно конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик
змiни BapTocTi. Iнвестицiя визначаеться зазвичай як еквiва.гtент грошових коштiв тiльки в разi
короткого строку погашення, наприклад, протягом не бiльше нiж три мiсяцi з дати придбання.

Грошовi кошти таiх еквiваленти можуть утримуватися, а операцii з ними проводитися
в нацiональнiй валютi та в iноземнiй валюгi.

[ноземна ваJIюта - це валюта iнша, нiж функцiональна в€uIюта, яка визначена в п.2.3
цих Примiток.

Грошовi кошти та iх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям
визнання активами.

Подальша оцiнка грошових коштiв здiйснюсться за справедливою вартiстю, яка
дорiвнюе ix номiнальнiй BapTocTi.

Подальша оцiнка еквiвалентiв грошових коштiв, представлених депозитами,
здiйснюеться за амортизованою собiвартiстю.

Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та ix еквiвалентiв в iноземнiй валютi
здiйснюеться у функшiональнiй валютi за офiцiйними курсами Нацiонального банку УкраТни
(нБу).

У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках у банках
(наприклад, у випадку призначення НБУ в банкiвськiй ycTaHoBi тимчасовоi адмiнiстрацii) цi
активи можуть бути класифiкованi у складi непоточних активiв. У випадку прийняття НБУ
рiшення про лiквiдацiю банкiвськоТ установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення
грошових коштiв, визнання Тх як акгиву припиняеться i iх BapTicTb вiдображаеться у складi
збиткiв звiтного перiоду.

3.3.3. Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю
Що фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, Товариство

вiдносить депозити, дебiторську заборгованiсть, у тому числi позики.
Пiсля псрвiсного визнання Товариство оцiнюс Тх за амортизованою собiвартiстю,

застосовуючи метод ефективного вiдсотка.
Застосовуючи аналiз дисконтованих грошових потокiв, Товариство використовус

одну чи кiлькаставокдисконту, KoTpi вiдповiдають переважаючим наринку нормам доходу
для фiнансових iHcTpyMeHTiB, якi мають в основному подiбнi умови i характеристики,

,



включаючи кредитну якiсть iHcTpyMeHTa, зaUIишок строку, протягом якого ставка вlдсотка за

контрактом с фiкоованою, а також залишок строку до погашення основноТ сушlи та валЮТУ, В

якiй здiйснюватимуться платежi.
Товариство оцiнюе станом на кожну звiтну дату резерв пiд збитки за фiнансОвим

iHcTpyMeHToM у розмiрi, що дорiвнюс:
о l2-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам у разi, якщо кредитний ризик на звiтну

дату не зазнав значного зростання з моменту первiсного визнання;

о очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiТ фiнансового iHcTpyMeHTy, якЩо

кредитний ризик за таким фiнансовим iHcTpyMeHToM значно зрiс iз моменту пеРвiСнОгО

визнання.
У випадку фiнансових активiв кредитним збитком е теперiшня варгiсть рiзницi мiЖ

договiрними грошовими потоками, нЕIлежними до сплати на користь Товариства за

договором; i грошовими потоками, якi Товариство очiкуе одержати на свою користь.

Станом на кожну звiтну дату Товариство оцiнюс, чи зазнав кредитний риЗиК За

фiнансовим iHcTpyMeHToM значного зростання з моменту первiсного визнання. При виконаннi
такоi оцiнки Товариство замiсть змiни суми очiкуваних кредитних збиткiв використОВУе

змiну ризику настання дефолту (невиконання зобов'язань) протягом очiкуваного строку дii
фiнансового iHcTpyMeHTa. [ля виконання такоI оцiнки Товариство порiвнюе ризик настанНя

дефолту (невиконання зобов'язань) за фiнансовим iHcTpyMeHToM станом на звiтну ДаТУ З

ризиком настання дефолту за фiнансовим iHcTpyMeHToM станом на дату первiсного визнання,
i враховуе при цьому обrрунтовано необхiдну та пiдтверджувану iнформацiю, що €

доступною без надмiрних витрат або зусиль, i вказуе на значне зростання кредитного ризику
з моменту первiсного визнання.

Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фiнансовим
iHcTpyMeHToM не зазнав значного зростання з моменту первiсного визнання, якщо було

з'ясовано, що фiнансовий iHcTpyvleнT мае низький piBeHb кредитного ризику станом на звiтну

дату.
У випадку фiнансового активу, що с кредитно-знецiненим станом на звlтну дату, але

не е придбаним або створеним кредитно-знецiненим фiнансовим активом, Товариство оцiнюс
очiкуванi кредитнi збитки як рiзницю мiж валовою балансовою вартiстю активу та

теперiшньою варгiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, дисконтованою за первiсною
ефективною ставкою вiдсотка за фiнансовим активом. Будь-яке коригування визна€ться в

прибугку або збитку як прибуток або збиток вiд зменшення корисностi.

[ебiторська заборгованiсть
Безумовна дебiторська заборгованiсть визнасться як актив тодi, коли Товариство стае

стороною договору та, внаслiдок цього, набувас юридичне право одержати грошовi Кошти.

Первiсна оцiнка дебiторськоТ заборгованостi здiйснюсться за справедливою варгiстю.
Пiсля первiсного визнання подальша оцiнка дебiторськоТ заборгованостi вiдбувастьСя

за амортизованою вартiстю.
Поточну дебiторську заборгованiсть без встановленоТ ставки вiдсотка Товариство

оцiнюс за сумою первiсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування € несуттевим,
PiBeHb cyTTcBocTi для дисконтування заборгованостi встановлений Товариством в

розмiрi l0% ii номiнапьноi суми.

3.3.4. Зобов'язання
кредиторська заборгованiсть визна€ться як зобов'язання тодi, коли Товариство стас

стороною договору та, внаслiдок цього, набувае юридичне зобов'язання сплатити грошовi
кошти.

поточнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдаlоть однiй або декiльком iз

нижченаведених ознак:
керiвництво Товариства сподiвасться погасити зобов'язання або зобов'язання

пiдлягае погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;
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керiвництво Товариства не мас безумовного права вiдстрочити погашення
зобов'язання протягом щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного пЬрiоду.

Поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям
визнання зобов'язань.

Поточнi зобов'язання оцiнюються у подальшому за амортизованою вартiстю.
Поточну кредиторську заборгованiсть без встановленоТ ставки вiдсотка Товариство

оцiнrос за сумою первiсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування е несут-tсвим.
PiBeHb cyTTeBocTi для дисконтування заборгованостi встановлений Товариством в

розмiрi l0% iT номiнальноi суми.

3.3.5. Згортання фiнансових активiв та зобов'язань
Фiнансовi акtивИ та зобов'яЗання згорТаються, якщО Товариство мас юридичне право

здiйснювати залiк визнаних у ба-гlансi сум i мас HaMip або зробити вза€мозалiк, або реалiзувати
актив та виконати зобов'язання одночасно

3.4. облiковi полiтики щодо основних засобiв та нематерiальних активiв
3.4.1. Визнання та оцiнка основних засобiв
Товариство визнас матерiальний об'ект основним засобом, якщо BiH утримусться з

метоЮ використання ix у процесi своеТ дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення
адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного
використання (експлуатацii) яких бiльше одного року та BapTicTb яких бiльше 6000 грн.

Первiсно Товариство оцiнюе ocHoBHi засоби за собiвартiстю. У подальшому ocHoBHi
засобИ оцiнюrcrгьСя за iХ собiвартiсТю MiHyc будь-яка накопичена амортизацiя та буль-якi
накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченоi амортизацii на дату
переоцiнки виключасться з вitловоi балансовоТ BapTocTi активу та чистоТ суми, перерахованоi
до переоцiненоi суми активу. !ооцiнка, яка входить до складу uласно.Ь капiталу,
переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припинясться визнання вiдповiдного
активу.

3.4.2. Подальшi витрати
товариство не визнае в балансовiй BapTocTi об'скта основних засобiв витрати на

щоденне обслуговування, ремонттатехнiчне обслуговування об'екта. Щi витрати визнаються
в прибутку чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй BapTocTi об'екта основних засобiв
визнаються TaKi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.

3.4.3. Амортизацiя основних засобiв
Амортизацiя основних засобiв Товариства нараховуеться прямолiнiйним методом.
Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом TepMiHy ix

корисного використання. Амортизацiю активу починають, коли BiH стае придатним для
використання. Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбуваеться ранiше:
на дату, з якоТ актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якоТ
припиняють визнання акти ву.

Амортизацtя фунтуеться на таких мiнiмальних строках корисного використання:

лlь
,зlп

Групи
MiнiMa.llbHo допустимi

строки корисного
використання, ;loKiB

l ,рупа l - земельнi дiлянки
2 група 2 - капiтальнi витрати на полiпшення земель, не пов'язанi з

5удiвництвом
l5

3 ,рупа 3:
булiвлi
споруди

20
l5



м
з/п

Групи
Мiнiма.пьно допустимi

стрOки кOрисног0
використання, poKiB

передавал ьн i присr,роТ l0
4 -рупа 4 - машини та обладнання 2

J них: електронно-обчислювальнi машини, lншl машини для
лвюматичного оброблення iнформацiт, пов'язанi з ними засоби

}читуваннЯ або дРУкУ iнформачiТ, пов'язанi з ними комп'ютернi
програми (KpiM програм, витрати на придбання яких визнаються

роялтi, таlабо програм, якi визнаються нематерiальним активом),

iншi iнформацiйнi системи, комутатори, маршругизатори, модулi,

модеми, джерела безперебiйного живлення та засоби Тх пiдклкtчення

цо телекомУнiкацiйних мереж, телефони (в тому числi стiльrlиковi),

мiкрофони i рацiТ
5 група 5 - транспортнi засоби 5

6 ,рупа б - iнструменти, прилади, iHBeHTap, меблi 2
,7 ,рупа 7 -тварини 6

8 ,рупа 8 - багаторiчнi насадження l0
9 ,рупа 9 - iншi ocHoBHi засоби 2

0 -Dчпа 0 бiблiотечнi фонди
l -рупа l - малоlliнн необоротнi матерiальнi активи

2 гDчпа 2 - тимчасов (нетитульнi) споруди 5

3 група 3 - природнi ресурси
4 ,рупа 4 - iHBeHTapHa тара 6

5 -рупа 5 - предмети прокату 5

6 'рупа 6 - довгостроковi бiологiчнi активи

термiни корисного використання можуть бути змiненi у момент визнання матерitlльних

акiивiв об'€ктами основних засобiв у сторону збiльшення на пiдставi рiшення постiйно

дiючоi koMiciT, якщо Товариство передбачае отримання економiчних вигiд вiд використання

таких об'ектiв у строки, що перевищують мiнiмально встановленi у uьому пунктi.

Знецiнення основних засобiв
на кожну звiтну дату, Товариство переглядас балансову варгiсть cBoix основних засобiв для

виявлення ознак знецiнення з дотриманням наступних процедур:

. проводиться перегляд технiчного стану об'ектiв з метою виявлення факторiв знецiнення;

о якщо iснують показники будь-якого знецiнення, сума очiкуваного вiдновлення таких

активiв роrрu*оuуuться для визначення розмiру збиткiв вiд знецiнення, якщо TaKi е. У разi
неможливостi визначення розмiру збиткiв вiд знецiнення окремого активу Товариство

визначае суму визначеного зlrецiнення генеруючот одиницi, до якоi належить актив.

сума очiкуваного вiдшкодування вища з двох оцiнок: чиста цiна продажу та цiннiсть
використання активу. При розрахунку BapTocTi активУ, при використаннi, очiкуванi, майбугнi

грошовi потоки дисконтуються до ix поточноТ BapTocTi з використанням ставки

дисконтування до оподаткування, яка вiдображае поточнi оцiнки ринку тимчасовоi BapTocTi

грошей i ризики, пов'язанi з активами.

Якщо, вiдповiдно до оцiнок, кiлькiсть очiкуваного вiдшкодування акгивiв (або генеруючоТ

одиницi) меншц нiж його балансова BapTicTb, балансова BapTicTb активу (або генеруючоТ

одиницi) зменшуеться до суми очiкуваного вiдшкодування. Збитки вiд знецiнення

визнаються як витрати безпосередньо у звiтi про сукупний дохi,lt.
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3.4.4. Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активИ оцiнюються за собiвартiстЮ за вирахуванням буль-якоТ

накопиченот амортизацiт та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
АмортизаЦiя нематеРiальниХ активiВ здiйснюеться iз застосуванням прямолiнiй"о.о ,".оду.
нематерiальнi активи, якi виникають у результатi договiрних або iнших юридичних прав,
амортизуються протягом TepMiHy чинностi цих прав. Амортизацiя здiйснюсться
прямолiнiйним методом та фунтусться на iндивiдУально встановлених cTpoк.lx корисного
використання для кожного об'екту нематерiальних активiв, але не бiльше l0 poKiB.

3.4.5. Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв
на кохсну звiтну дату Товариство оцiнюс, чи е якась ознака того, що кориснiсть активу

може зменшитися. Товариство зменшуе балансову BapTicTb активу до суми його очiкуваного
вiдшкодуВання, якщО, i тiлькИ якщо, сума очiкУваного вiдшкодування активу менша вiд його
балансовоi BapTocTi. Таке зменшення негайно визнасться в прибутках чи збитках, якщо актив
не облiкОвуютЬ за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО l б. Збиток вiд зменшення
корисносТi, визнаниЙ для активУ (за винятком гудвiлу) в попереднiх перiодахо Товариство
сторнуе, якщо, i тiльки якщо, змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми
очiкуваноГо вiдшкодУвання. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi, амортизацiя
основних засобiв коригуеться в майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутоi
балансовоТ BapTocTi необоротного активу на систематичнiй ocHoBi протягом строку
корисного ви користання.

3.5. Облiковi полiтики щодо оренди
Фiнансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному Bci ризики та

винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив. Товариство, як орендатор, на початку
строку оренди визнае фiнансову оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорiвнюютi
справедливiй BapTocTi орендованого майна на початок оренди або (якщо вони меншi за
справедливу BapTicTb) за теперiшньоЮ вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. MiHiMa.гlbHi
оренднi платежi розподiляються мiж фiнансовими витратами та зменшенням непогашених
зобов'язань. Фiнансовi витрати розподiляються на кожен перiод таким чином, щоб
забезпечити стаJIУ перiодичну ставку вiдсотка на залишок зобов'язань. Непередбаченi оренднi
платежi вiдображаються як витрати в тих перiодах, у яких вони були пьнесенi. Полiтика
нарахування амортизацiТ на орендованi активи, що амортизуються, узгоджена iз стандартною
полiтикою Товариства щодо подiбних активiв.

Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив,
фактичнО залишаються в орендодавця, класифiкуеться як операцiйна оренда. Оренднi
платежi за угодою про операцiйну оренду визнаIоться як витрати на прямолiнiйнiй ocHoBi
протягоМ строкУ оренди. Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду Товариство
визнае на прямоЛiнiйнiй ocHoBi протягом строку оренди. Витрати, включаючи амортизацiю,
понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, визнаються як витрати.

3.б. облiковi полiтики щодо податку на прибуток
витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та

вiдстрочеНого податКiв. ПоточНий податок визначасться як сума податкiв на прибуток, що
пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний
перiод. Поточнi витрати Товариства за податками розраховуються з використанням
податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу.

вiдстрочений податок розраховусться за балансовим методом облiку зобов'язань та
являе собою податковi активи або зобов'язання, що виникають у результатi тимчасових
рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в балансi ,ui* подurковою базою.

Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило, щодо Bcix тимчасових
рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з
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урахуванням iMoBipHocTi наявностi в майбутньому оподатковуваного прибугку, за рахунок
якого можуть буги використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова
варгiсть вiдстрочених податкових активiв переглядаеться на кожну дату й зменшуеться в тiй
Mipi, у якiй бiльше не icHyc ймовiрностi того, що буле отриманий оподаткований прибугок,

достатнiй, щоб дозволити використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу
повнiстю або частково.

Вiдстрочений податок розраховуеться за податковими ставками, якi, як очiкуеться,

булуть застосовуватися в перiодi реалiзацii вiдповiдних активiв або зобов'язань. Товариство

визнас поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включас в прибуток або збитоК
за звiтний перiод, oKpiM випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi

визнаються прямо у власному капiталi або вiд об'сднання бiзнесу.
Товариство визнас поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок ншIежить

до статей, якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому
перiодi.

3.7. Облiковi полiтики щодо iнших активiв та зобов'язаltь
3.7.1. Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли То вариство мае теперiш гt Kl заборгованiсть (юридичну

або конструктивну) внаслiдок минулоi подii, icHyc ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж
неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибугтя pecypciB, KoTpi втiлюють у собi
економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання.

Товариство також створюе резерв витрат на оплату щорiчних (основних та

додаткових) вiдпусток. Розрахунок такого резерву здiйснюсться на пiдставi правил ОблiковоТ
полiтики Товариства. Розмiр створеного резерву оплати вiдпусток пiдлягас iнвентаризацiТ на
кiнець року. Розмiр вiдрахувань до резерву вiдпусток, включаючи вiдрахування на соцiальне
страхування з цих сум, розраховуються виходячи з кiлькостi днiв фактично невикористаноi
працiвниками вiдпустки та iхньою середньоденного заробiтку на момент проведення такого

розрilхунку. Також можуть враховуватися iншi об'ективнi фактори, що впливають на

розрахунок цього показника. У разi необхiдностi робиться кориryюча проводка в

бухгалтерському облiку згiдно даних iнвентаризацiТ резерву вiдпусток.

3.7 .2. Виплати працiвникам
Товариство визнае KopoTкocTpoKoBi виплати працiвникам як витрати та як

зобов'язання пiсля вирахування будь-якоТ вже сплаченоi суми. Товариство визнас очiкувану
варгiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсугнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд
час надання працiвниками послуг, якi збiльшують ixHi права на майбугнi виплати вiдпусКних.

3.7 .3. Пенсiйнi зобов'язання
Вiдповiдно до украТнського законодавства, Товариство утримуе внески iз ЗаРОбiТНОi

плати праuiвникiв до Пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi

вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтнот платнi, Taki витрати вiдображаються у
перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги, що надають iM право на одержання

BHecKiB, та зароблена вiдповiдна заробiтна платня.

3.8. Iншi застосованi облiковi полiтики, що €доречними для розумiння фiнансовоi
звiтностi

3.8.1 Щоходи та витрати
Товариство визнас дохiд у разi, якщо iх суму можна визнати з достатнlм plBHeM

точностi та icHye ймовiрнiсть отримання Товариством майбугнiх економiчних вигiд. .Щоходи

оцiнюються за справедливою вартiстю отриманоТ винагороди або коштiв, що повиннi буги

отриманi.
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процентнi та подiбнi доходи вiддебiторськот заборгованостi за наданими кредитами
визнаються з використанням методу ефективноi процентнот ставки. Пр" розрахунку
враховуються Bci договiрнi умови фiнансового iHcTpyMeHTa та включаються винагороди та
додатковi витрати, якi безпосередньо пов'язанi з iHcTpyMeHToM та с невiд'смною частиною
ефективноi процентноi ставки.

[ОХiД У ВИГЛядi нарахованих вiдсоткiв по наданим кредитам визнасться у прибутку
або збитку в разi задоволення Bcix наведених далi умов:

а) Товариство здiйснило переказ коштiв по реквiзитам вказаним в кредитному
договорi;

б) суму доходу можна достовiрно оцiнити;
д) ймовiрно, що до Товариства надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiсю;
та
е) витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiсю, можна

оцiнити.

,Щивiденди визнаються доходом лише у разi, якщо:
право Товариства на одержання виплат за дивiдендами встановлено;

достовiрно

с ймовiрнiсть, що економiчнi вигоди, пов'язанi з дивiдендами, надiйдуть до
Товариства;

суму дивiдендiв можна достовiрно оцiнити.

Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi
вибутгя чи амортизацii активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого €
зменшення чистих активiв, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам.

витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки за методом нарахування.
витрати негайно визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надають

майбутнiх економiчних вигiд або тодi та тiею мiрою, якою майбутнi економiчнi вигоди не
вiдповiдають або перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан.

витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки також у тих випадках, коли
виникають зобов'язання без визнання активу.

Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й
вiдповiднi доходи.

3.8.2. Витрати за позиками
Витрати за позиками, якi не € частиною фiнансового iHcTpyMeHTy та не

капiта.гliзуються як частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Товариство
капiталiзуе витратИ на позики, якi безпосередньО вiдносятьСя до придбання, будiвництва або
виробництва квалiфiкованого активу, як частина собiвартостi цього акtиву.

3.8.3. YMoBHi зобов'язання та активи
Товариство не визнас yMoBHi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан Товариства.

Iнформацiя про умовне зобов'язання розкриваеться, якщо можливiсть вибуття ресурЪiв, якi
втiлюють у собi економiчнi вигоди, не е вiддаленою. Товариство не визнае умовнi-активи.
Стисла iнформацiя про умовний актив розкриваеться, коли надход}кення економiчних вигiд
с ймовiрним.

3.8.4 Щоговори з надання фiнансових послуг
надання Товариством фiнансовот послуги у виглядi надання коштiв у позику, в тому числi
на умовах фiнансового кредиту, визнасться у облiку на пiдставi пiдписаного кредитного
договору, що укладаеться тiльки в письмовiй формi та яким визначаються взасмнi
зобов'язання та вiдповiдальнiсть cTopiH, що не можуть змiнюватись в односторонньому
порядку без згоди обох cTopiH. Вiдносини з надання фiнансових послуг з приводу
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фiнансового кредиту мiж Товариством та Клiентами визначаються на договiрних засадах,

шляхом укJIадання договорiв про надання фiнансових кредитiв, якi мають мiстити визначенi

законодавством умови, обов'язковi для такого видудоговорiв. Розмiр процентiв та порядок
ix сплати за договором фiнансового кредиту визначаються в зiцежностi вiд кредитного

ризику, наданого забезпечення, попиту i пропозицiй, якi склiшися на кредитному ринку,
строку користування фiнансовим кредитом, розмiру облiковоТ ставки та iнших фаКтОРiв.

4. IсTOTHI суджЕння у процЕсI зАстосувАння оБлIковоi полIТиКи

Пiдготовка фiнансовоТ звiтностi вимагас вiд Керiвництва ТОВ (ОЛРАЙЗ) на кожну
звiтну дату винесення суджень, визначення оцiночних значень i припущень, якi впливають
на суми виручки, витрат, активiв i зобов'язань, а також на розкриття iнформацiТ пРО

непередбаченiзобов'язання. Проте невизначенiсть у вiдношеннi цих припущень i оцiночних
значень може привести до результатiв, якi можуть вимагати в майбутньоМУ iСтОтних
коригувань до балансовоi BapTocTi активу або зобов'язання, стосовно яких здiйснЮються
подiбнi припущення та оцiнки.

OcHoBHi припущення про майбутнс та iншi ocHoBHi джерела невизначеностi в

оцiнках на звiтну дату, якi можуть послужити причиною суттсвих коригувань балансовоТ

BapTocTi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року, розглядаЮться
нижче.

У проuесi застосування облiковоi полiтики ТОВ (ОЛРАЙЗ> Керiвництво
використовувilло судження, що найбiльш icToTHo впливають на суми, визнанi у фiнансовiй
звiтностi.

4.1. Судження щодо операцiйо подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ
Якщо немас МСФЗ, який конкретно застосовусться до операцiТ, iншоТ подii або умови,

управлiнський персонал застосовуе судження пiд час розробки та застосування облiковоi
полiтики, щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв з прийняття економiчних

рiшень та достовiрною, в тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть:
подас достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки

суб'скта господарювання ;

вiдображас економiчну cyTHicTb операuiй, iнших подiй або умов, а не лише ЮридичнУ

форму;
е нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень;
е обачливою;
с повною в ycix суттевих аспектах.
Пiд час здiйснення судження управлiнський персонал посила€ться на приЙнятнiСть

наведених даrri джерел та враховуе:
а) вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов'язанi 'з ними ПИТаНня;

б) найостаннiшi полоN(ення iнших органiв, що розробляють та затвердЖУЮтЬ

стандарти;
в) iншу професiйну лiтературу тiею мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним

джерелам.

4.2. Сулження щодо вiдстрочених податкiв
Вiдстроченi податковi активи визнаються за BciMa невикористаними податковими

збитками в тiй Mipi, в якiй е ймовiрним отримання оподатковуваного прибугку, проти якого

можугь бути зарахованi податковi збитки. Необхiдне сугтсве судження керiвництва для
визначення сумlи вiдстрочених податкових активiв, яку можна визнати у фiнансовiй
звiтностi, на пiдставi вiрогiдних TepMiHiB отримання та величини майбугнього

оподатковуваного прибутку, а також стратегiТ податкового планування.
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4.3. Судження щодо умовних активiв i зобов'язань
характер умовних активiв i зобов'язань передбачас, що вони будуть реалiзованiтiльки

при виникненнi або вiдсутностi однот або бiльше майбутнiх подiй. Оцiнка таких умовних
активiВ i зобов'язань невiд'смно пов'язана iз застосуванням значноТ частки суб'сктивного
судження i оцiнок результатiв майбутнiх подiй.

4.4. Сулження щодо забезпечень
Сума, визнана як забезпечення, визначаеться як найкРаща оцiнка видаткiв, необхiдних

для погашення iснуючого зобов'язання на кiнець звiтного перiоду та визначаеться
управлiнським персоналом на ocHoBi судження як сума, яку обrрунтовано сплатило би ТоВ
(оЛРАИЗ)) для погашеннЯ зобов'язаНня абО передалО би йогО третiй cTopoHi на кiнець
звiтного перiоду.

4.5. Сулження щодо справедливоi BapTocTi фiнансових iHcTpyMeHTiB
У випадках, коли справедлива BapTicTb фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань,

визнаних у звiтi про фiнансовий стан, не може бути визначена на пiдставi даних активних
ринкiв, вона визначаеться з використанням методiв оцiнки, включаючи модель
дисконтованих грошових потокiв. В якостi вихiдних даних для цих моделей за можливiстю
використовусться iнформацiя зi схожих ринкiв, проте в тих випадках, коли це не
представляеться практично здiйсненним, потрiбна певна частка судження Керiвництва для
встановлеНня справеДливоТ BapTocTi. Змiни у припущеннях щодо цих факторiв можуть
вплинути на справедливУ BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB, вiдображену у фiнансовiй
звiтностi.

4.6. Судження щодо справедливоi BapTocTi активiв Товариства
Справедлива BapTicTb iнвестицiй, Що активно обертаються на органiзованих

фiнансових ринках, розраховуеться на ocHoBi поточноТ ринковоТ BapTocTi на момент
закриття торгiв на звiтну дату, В iнших випадках оцiнка справедливоТ BapTocTi qрунтусться
на судженнях щодо передбачуваних майбутнiх грошових потокiво iснуючот економiчнот
ситуацiТ, ризикiв, властивиХ рiзниМ фiнансовим iHcTpyMeHTaM, та iнших факторiв з
врахуванням вимог МСФЗ l3 <Оцiнка справедливоi BapTocTi>.

4.7. Сулження щодо змiн справедливоi BapTocTi фiнансових активiв
керiвництво Товариства вважас, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають

вiдношення до оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB, де ринковi котирування недоступнi, е
ключовим джерелом невизначеностi оцiнок, тому що:

а) вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки
базуються на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн
вtIлютних KypciB, показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки
iHcTpyMeHTiB, а також специфiчних особливостей операцiй; та
б) вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на
доходи (витрати) може бути значним.

Якби керiвництво Товариства використовувало iншi припУщення щодо вiдсоткових
ставок, волатильностi, KypciB обмiну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти
i коригувань пiд час оцiнки iHcTpyMeHTiB, бiльша або менша змiна в оцiнцi BapTocTi
фiнансових iHcTpyMeHTiB у разi вiдсутностi ринкових котирувань мала б iстотний вплив на
вiдображений у фiнансовiй звiтностi чистий прибуток та збиток.

розумiючи важливiсть використання облiкових оцiнок та припущень щодо
СПРаВеДЛИВОТ BapTocTi фiнансових активiв в разi вiдсутностi вхiдних даних щодо
справедливоi BapTocTi першого рiвня, Керiвництво Товариства планус використовувати
оцiнки та судження, якi базуються на професiйнiй компетенцiТ працiвникiв Товариства,
досвiдi та минулих подiях, а також з використанням розрахункiв та моделей BapTocTi

_
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фiнансових активiв. Залучення зовнiшнiх експертних оцiнок щодо таких фiнансових
iHcTpyMeHTiB де оцiнка, яка базусться на професiйнiй компетенцiТ, досвiдi та РозРахУнКаХ, е

недостатньою, на думку Керiвництва с прийнятним та необхiдним.
Використання рiзних маркетингових припущень таlабо методiв оцiнки також може

мати значний вплив на передбачувану справедливу BapTicTb.

4.8. Судження щодо основних засобiв
Об'скти основних засобiв вiдображаються за первiсною вартiстю за вирахуванняМ

накопиченоТ амортизацiТ.
Оцiнка TepMiHy корисного використання об'сктiв основних засобiв с предметом

судження керiвництва, заснованого на досвiдi експлуатацii подiбних об'ектiв ОСнОВНИХ

засобiв. При визначеннi корисного строку експлуа-тацii активу Керiвництво виходить З

очiкуваноТ корисностi активу для ТОВ (ОЛРАЙЗ)) та враховус наступнi Чинники:
очiкуване використання активу, спосiб застосування об'скта, темпи його технiчного
застарiння, фiзичний знос та умови експлуатацii, очiкуваний моральниЙ знос, а таКоЖ

нагляд за активом та його обслуговування. Змiни в зЕвначених передумовах МОЖУТЬ

вплинуги на коефiцiенти амортизацii в майбугньому.
Оцiнки лiквiдацiйноТ BapTocTi i амортизованоТ BapTocTi впливають на облiкову

BapTicTb i амортизацiю основних засобiв. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд цих
оцiнок.

4.9. Сулження щодо податкiв
Поточнi активи та зобов'язання з податкiв вiдображенi у фiнансовiй звiтностi,

виходячи з погодх(ених у встановленому законодавством порядку зобов'язань на 3 1.1 2.201 8

р. У разi проведення податкових перевiрок у майбутнiх перiодах сума поточних активiв i

зобов'язань може змiнитися.

4.10. Сулження щодо дебiторськоi заборгованостi
Керiвництво оцiнюе вiрогiднiсть погашення дебiторськоi заборгованостi з ocHoBHoi

дiяльностi та iншоТ дебiторськоТ заборгованостi на пiдставi аналiзу платоспроможностi
окремих дебiторiв. При проведеннi такого аналiзу до уваги беруться наступнi фактори:
аналiз дебiторськоТ заборгованостi по основнiй дiяльностi та iншоI дебiторськоТ
заборгованостi за термiнами, фiнансове становище клiентiв i погашення ниМи
заборгованостi в минулому.

4.11. Сулження щодо застосування МСБО 29 Фiнансова звiтнiсть в умовах
гiперiнфляцii

Цей Стандарг не встановлюе абсолютного рiвня, на якому вважасться, що виникае
гiперiнфляцiя. tlеобхiднiсть перераховувати фiнансовi звiти згiдно з цим Стандартом е

питанням судr(ення. Показником гiперiнфляцiТ с характеристики економiчного середовища

в KpaTHi, якi включають таке (але не обмежуються таким):
а) основна маса населення вiддае перевагу збереженню cBoix цiнноСтей У фОРМi
немонетарних активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Суми, угримуванi в

нацiональнiй валютi, негайно iнвестуються для збереження купiвельноi спромоЖнОСтi;

б) основна маса населення розглядас грошовi суми не в нацiонапьнiй грошовiй одиницi, а у
вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Щiни можуть також наводитися в цiй ва.гlютi;

в) продаЖ та придбання на умовах вiдстрочки плате}ку здiйснюсться за цiнами, якi
компенсують очiкувану втрату купiвельноТ спроможностi протягом пеРiОлу вiдСтРОЧКИ

платежу, HaBiTb якщо цей строк с коротким;
г) вiдсотковi ставки, заробiтна плата та цiни iндексуються згiдно iндексу чiн;
г) кумулятивний piBeHb iнфляuii за трирiчний перiод наближасться до l00 % абО пеРевищУе

цей piBeHb.
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управлiнським персоналом Товариства було прийнято рiшення не застосовувати
мсБО 29 при складаннi фiнансовоТ звiтностi за 2018 piK

4.12. Використання ставок дисконтування
Ставка дисконту - це процентна ставка, яка використовуеться для перерахунку майбутнiх
потокiВ доходiв в сдине значення теперiшньоI (поточноТ) BapTocii, яка е базою для
визначення ринковоТ BapTocTi бiзнесу. З економiчноТ точки зору, в ролi ставки дисконту с
бажана iHBecTopy ставка доходу на вкладений капiтал у вiдповiднi з piBHeM ризику подiбнi
об'ектИ iнвестування, або - ставка доходу за альтернативними uupiu"ru"" iнвестицiй iз
зiставляння рiвня ризику на дату оцiнки. Ставка дисконту мае визначатисяз урахуванням
трьох факторiв:

а) BapTocTi грошей у часi;
б) BapTocTi джерел, якi залучаються для фiнансування iнвестицiйного

якi вимагають рiзнi piBHi компенсацii;
проекту,

в) фактору ризику або мiри ймовiрностi отримання очiкуваних у майбутньому
доходiв.

Станом на 3l грудня 2018 року середньозважена ставка за портфелем
банкiвських депозитiв у нацiональнiй валютi в банкахо у яких не введено тимчасову
адмiнiстрацiю або не запроваджено лiквiдацiйну комiсiю, становил а 12,6 % рiчних.
Iнформацiя, що використана для визначення середньозваженоi ставки одержана зофiцiйного сайту НБУ за посиланням
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id:278 4З415&саt_id:44578#2 роздiлкщоденнi данi> <BapTicTb строкових депозитiв за даними статистичнот звiтностi банкiв
УкраТни D шляхом вирахування середньорiчноТ ставки в нацiональнiй валютi за 20l8 piK для
суб'ектiв господарювання.

СтаноМ на 3l грудня 2018 року середньозважена ставка за портфелем
банкiвських кредитiв у нацiональнiй валютi в банках, у яких не введено тимчасову
адмiнiстрацiю або не запроваджено лiквiдацiйну комiсiю, становил а 17,7 % рiчних.
Iнформацiя, що використана для визначення середньозваженот ставки одержана зофiцiйного сайту НБУ за посиланням
https://bank.gov.ualcontrol/uk/publisЫarticle?art id:278 4З4l5&саt_id:44578#2 роздiл
<BapTicTb кредитiв за даними статистичногзвiтностi банкiв}кратни (без урахування
овердрафту)> шляхом вирахування середньорiчноi ставки в нацiональнiй валютiза Zbt В plK
для суб'ектiв господарювання.

4.13. Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв
Вiдносно фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, Товариство

на дату виникнення фiнансових активiв та на кожну звiтну дату визначае piBeHb кредитrо.о
ризику.

товариство визна€ резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за
фiнансовими активами, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, у розмiрi очiкуваних
кредитних збиткiв за весь строк дiт фiнансового активу (при значному збiльшеннi
кредитного ризику/для кредитно-знецiнених фiнансових активiв) або l2-мiсячними
очiкуваними кредитними збитками (у разi незначного зростання кредитного ризику).

Зазвичай очiкуеться, що очiкУванi кредитнi збитки за весь строк дii' мають бути
визнанi до того) як фiнансовий iHcTpyMeHT стане прострочений. Як правило, кредитний
ризиК значнО зростае ще дО того, як фiнансовий iHcTpyMeHT стане простроченим або буде
ПОМiЧеНО iНШi чинники затримки платежiв, що е специфiчними для позичitльника,
(наприклад, здiйснення модифiкацiТ або реструктуризацii).

Кредитний ризик за фiнансовим iHcTpyMeHToM вважаеться низьким, якщо фiнансовий
iHcTpyMeHT мас низький ризик настання дефолту, позичальник мас потужнiй потенцiал
виконувати своТ договiрнi зобов'язання щодо грошових потокiв у короткостроковiй
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перспективi, а несприятливi змiни в економiчних i дiлових умовах у довгостроковiй
перспективi можуть знизити, але не обов'язково здатнiсть позичальника виконувати своi
зобов'язання щодо договiрних грошових потокiв.

Фiнансовi iнструменти не вважаються такими, що мають низький кредитний ризик
лише на пiдставi того, що ризик дефолту за ними е нижчим, нiж ризик дефолту за iншими
фiнансовими iнструментами Товариства або нiж кредитний ризик юрисдикцiТ, в якiй
Товариство здi йснюе дiяльнiсть.

Очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiТ не визнаються за фiнансовим
iHcTpyMeHToM просто на пiдставi того, що BiH вважався iHcTpyMeгlToM iз низьким кредитним

ризиком у попередньому звiтному перiодi, але не вважа€ться таким станом на звiтну дату.
У такому випадку Товариство з'ясовус, чи м€uIо мiсце значне зростання кредитного ризику
з моменту первiсного визнання, а отже чи постала потреба у визнаннi очiкуваних кредитних
збиткiв за весь строк дiТ.

Очiкуванi кредитнi збитки вiдображають власнi очiкування Товариства щодо
кредитних збиткiв.

5. Прийняття нових або переглянутих стандартiв ,га тлумачень

5.1. HoBi стандарти, тлумачення i поправки до чинних стандартiв i положень

Наступнi стандарти були прийнятi Товариством до застосування з l сiчня 20l 8 року:

Сташдарти та тлумачення клю.lовi питаllня

Мiжнароднi стандарти фiнансовоТ звiтностi

МСФЗ (IFRS) 9 кФiнансовi
iнструменти>

IFRS 9 кФiнансовi iнструменти> замiнив lAS 39 та
об'еднав р:вом Bci три аспекти облiку фiнансових
iHcTpyMeHTiB: класифiкацiя, оцiнка та облiк
хеджування.

МСФЗ (IFRS) l5 <Виручка за

договорами з покупцями)

IFRS l5 замiнив IAS l l к!оговори пiдряду> та IAS
l 8 кВиручка>. Новий стандарт визначив
п'ятирiвневу модель визнання доходу. Основним
принципом моделi е те, що пiдприемство мусить
визнавати виручку, вiдображаючи передачу ToBapiB
або послуг покупцевi за вартiстю вiдшкодування,
що його пiдприсмство розраховус отримати в обмiн
на цi товари або послуги.
Стандарт вимагае вiд пiдприемства застосування
суджень з урахуванням Bcix вiдповiдних фактiв при
застосуваннi на кожного етапу моделi.

Поправки до iсную.lих стандартiв

Поправки до МСФЗ (tAS) 7 - <Iнiцiатива в сферi

розкриття iнформацii>
Вимагае вiд пiдприемств розкривати
iнформачiю про змiни в зобов'язаннях,
пов'язаних з (liнансовою дiяльнiстю

Поправки до МСФЗ (IAS) l2 - кВизнання
вiдстрочен их податкових акти в iB щодо
нереал iзованих збиткi в>

пояснюе яким чином визнавати
вiдстроченi податковi активи, пов'язанi з

борговими i нструментами, якi
вимiрюються за справедливою вартiстю

<Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2012-20l 4

рр.)
Незначlli поправки до МСФЗ l2
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Прийняття до застосування нових або переглянутих стандартiв не завдало жодного впливу
на фiнансовий стан або показники дiяльностi Товариства та будь-якi розкриття iнформацii
у фiнансовiй звiтностi Товарис,гва.

5.2. Стандарти, якi були випущенi, але ще не набули чинностi

На дату затвердження цiеi фiнансовоi звiтностi до випуску TaKi стандарти i тлумачення, а
також поправки до стандартiв були випущенi, але iще не набули чинностi:

С mш йарmu mа mJryмачеl п lrl
Н а (lyB сuо mь чut t t t ос m i

tцоdо рiчнuх перiоdiв, якi
почuл-tаюmься на або

пiсллt

Мiжнароднi стандарти фiнансовоi звiтностi
((МСФЗ>)

МСФЗ (IFRS) lб кОренда> l сiчня 20l9 року
МСФЗ (IFRS) l7 к!оговори страхування)) l сiчня 202l року

Поправки до iснуючих стандартiв i тлумачення

Поправки до МСФЗ (IFRS) l0 та МСФЗ
(IAS) - 28 <Продаж або внесок активiв в

угодах мiж iHBecTopoM i його асоцiйованоi
органiзацiею або спiльним
пiдприсмством))

Наразi не визначено

Поправки до МСБО 19 кВиплати
працiвникам>

року
l сiчня 20l9

Поправки до МСФЗ (IAS) 28 кIнвестицiТ в
1 сiчня 20l9 рокуасоцiйованi та спiльнi пiдприсмства))

Поправки до МСФЗ (IFRS) 9 -
<Передплата 1 негативною компенсацiею>

l сiчня 20l9 року

<Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод
2015_2017 рр.> 

Д'Yr'vА l сiчня 2019
року

Тлумачення КТМФЗ 23 кНевизначенiсть
щодо розрахунку податку на прибуток>

l сiчня 2019
року

НаРаЗi керiвництво Товариства здiйснюе оцiнку впливу вiд прийняття до застосування
МСФЗ (IFRS) lб кОренда>. Щодо iнших стандартiв та тлумачень, то, за оцiнками
КеРiвництва, ixHe приЙняття до застосування не завдасть сутг€вого впливу на фiнансову
звiтнiсть Товариства у майбутнiх перiодах.

б. розкриття IнФормАцIi щодо використАння спрАвЕдливоi
BAPToCTI

б.1. МетОдики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за
справедливою вартiстю

ТОвариство здiйснюе виключно безперервнi оцiнки справедливоТ BapTocTi активiв та
ЗОбОв'язань, тобто TaKi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ l3 у звiтi про фiнансовий
стан на кiнець кожного звiтного перiоду.

_

_

-

t---.,]



класи активiв
та зобов'язань,
оцiнених за
справедливою
вартiстю

Методики оцiнювання
Метол
оцiнки

(ринковий,
дохiдний,

витDатllий)

Вихiднi данi

Грошовiкошти
та Тх

еквiваленти

Первiсна та подЕtльша оцiнка
грошових коштiв та Тх еквiвалентiв
здiйснюсться за справедливою
вартiстю, яка дорiвнюс Тх номiнальнiй
варюстi

ринковlлй Офiцiйнi курси гривнi

щодо iноземних валют

нБу

!епозити (KpiM

депозитiв до
запитання)

Первiсна оцiнка депозиту
здiйснюсться за його справедливою
вартiстю, яка зазвичай дорiвнюс його
номiнальнiй BapTocTi. Подальша
оцiнка депозитiв у нацiональнiй
валютi здiйснюсться за справедливою
вартiстю очiкуваних грошових
потокiв

Дохiдний
(дисконтуван
ня грошових
потокiв)

Ставки за депозитами,
ефективнi ставки за
депозитними договорами

.Щебiторська
заборгованiсть

Первiсна та подальша оцiнка
деб iTopc ькоТ заборгованостi
здi йснюеться за справедл ивою
вартiстю, яка дорiвнюе BapTocTi
погашення, тобто cyMi очiкуваних
контрактних грошових потокiв на

дату оцiнки.

Дохiдний KoHTpaKTHi умови,
ймовiрнiсть погашення,
очiкуванi вхiднi грошовi
потоки

Поточнi
зобов'язання

Первiсна та подальша оцiнка
поточних зобов'язань здiйснюсться за
вартiстю погашення

Витратний KoHTpaKTHi умови,
ймовiрнiсть погашення,
очiкуванi вихiднi грошовi
потоки

б.2. Вплив використання закритих вхИних даних (3-го рiвня) для перiодичних
оцiнок справедливоi BapTocTi на прибугок або збиток

Товариство мас сформувати закритi вхiднi данi, користуючись найкращою
iнформаuiею, наявною за даних обставин, яка може вкJIючати власнi данi Товариства. У
процесi формування закритих вхiдних даних Товариство може розпочати зi cBoix власних

даних, mle воно мас скорегувати цi данi, якщо доступна у розумних межах iнформацiя
свiдчить про те, що iншi учасники ринку використirли б iншiданi або Товариство мае щось
особливе, чого немас у iнших учасникiв ринку (наприклад, притаманну Товариству
синергiю). Товариству не потрiбно докладати вичерпних зусиль, щоб отримати iнформацiю
про припущення учасникiв ринку. Проте, Товариство мае взяти до уваги всю iнформацiю
про припущення учасникiв ринку, яку можна достатньо легко отримати. Закритi вхiднi данi,
сформованi у спосiб, описаний вище, вважаються припущеннями учасникiв ринку та
вiдповiдають MeTi оцiнки справедливоТ BapTocTi.

Товариство здiйснюе безперервнi оцiнки справедливоТ BapTocTi активiв та зобов'язань
iз використанням закритих вхiдних даних 3-го рiвня, якi протягом поточного звiтного
перiоду не призвели до змiни розмiру прибутку або збитку звiтного перiоду.

б.3. PiBeHb icpapxii справедливоi BapTocTi, до якого належать оцiнки справедливоi
BapTocTi

класи активiв
та зобов'язань,

оцiнених за
справедливою

ваDтiстю

1 piBeHb
(Ti, що мають
котирування,

та

2 piBeнb
(Ti, що пе мають
котирувань, zule
спостережуванi)

3 piBeHb
(Ti, що не мають
котирувань i не е

спостережуваними)

Усього

3/



спостережуван
i)

flaTa оцiнки з1.12.
l8

31.12.
l7 з1.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17 з1.12.18 3|.l2.1,7

Торговельна та
iнша
дебiторська
заборгованiсть,
тис грн

l28 l28

Торговельна та
iнша
кредиторська
заборгованiсть,
тис грн.

8 ll8 8 ll8

б.4. Перемiщення мiж рiвнями icpapxii справедливоi BapTocTi
У Товариства за звiтний перiод вiдсутне перемiщення мiж 2-м та 3-м рiвнями iepapxiТ

справедливоi BapTocTi.

6.5. Iншi розкриттЯl Що вимагаються МСФЗ 13 <Оцiнка справедливоi
BapTocTi>>

СПРаВедЛива BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB в порiвняннi з iх балансовою
вартiстю

справедливу BapTicTb дебiторськот та кредиторськоi заборгованостi неможливо
визначити достовiрно, оскiльки немас ринкового котирування цих активiв.

керiвництво Товариства вважас, Що наведенi розкриття щодо застосування
справедливот BapTocTi е достатнiми, i не вважас, що за межами фiнансовоi звiтностi
зitлишилась будь-яка суттсва iнформацiя щодо застосування справедливоi BapTocTi, яка
може бути корисною для користувачiв фiнансовоi звiтностi.

7. розкриття IнФормАцIi, що пIдтвЕрджу€ CTATTI, подАнI у
ЗВIТНОСТI

7.1. OcHoBHi засоби, нематерiальнi активи, iншi необоротнi матерiальнi активи

Найменування
Машини та
обладнання,

тис. грн.

Транспортнi
засоби, тис.

грн.

Ремонти
орендованих
примiщень,

тис. гDн.

lншi
ocHoBHi
засоби,

тис. гDн.

Всього
ocHoBHi
засоби,

тис. грн.

Нематерiальнi
активи, тис.

грн.

Первiсна BapTicTb:

На 31.12.20l1p. l7 48 05

Прилбання |96 l5 2ll 6
Вибуття

На 31.12.20l8p. 2lз 63 276 6

Накопичена амортизацiя :

-a

aa

класи активiв та зобов'язань, оцiнених за
справедли вою BapTicTlo

Балансова BapTicTb, тис. Справедлива
пя nTinTr тис гr

з1.12.20l8 з1.12.2017 з1.12.20l8 з1.12.201,7
торговельна та iнша лебiторська заборгованiсть,
тис. грн. l28 50 l28 50

Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть,
тис.гDн. 8 ll8 8 ll8

|Е

_



На 3 l .l2,20l7p. 4 48 52 0

Нарахована за piK з l5 l8 t

Вибуrгя 0 0

На 31.12.20l8p. 7 63 10 l

Залишкова BapTicTb:

На 3l .l2.20l1p. lз lз

На 3t.!2.20t8p. 206 20б 5

.2. Bl кошти
На 31.12.2017 р.

тис. гDн.
На 31.12.2018 р.

тис. грн.

Грошовi кошти на рахунках в банку, в т.ч.

- на поючних рахунках
- по депозитних рахунках

з 12l
7l

3 650

l бlз
2з

l 590

7.3. Дебiтопська заборгованiсть
На 31.12.2017 р.

тис. грн.
На 31.12.2018 р.

тис. грн.

[ебiторська заборгованiсть за розрахунками за

розрахунками в т.ч.
- за авансовими сплатами по договорам БКl
- за авансовими сплатами по договору

оренди
- з бюджетом
- iнша

l19

7
ll l

l

Щебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари,

роботи, послуги в т.ч.

- за кредитними договорами
- за нарахованими доходами (%) по кредитним

договорам
- резерв вiд знецiнення активiв

9 840

9 708

l40

(9)

Витрати майбутнiх перiодiв 9

.Щебiторська заборгован icTb за нарахованим и

доходами по банкiвським депозитним
договорам

50

Разом 53 9 9б8

7.4. Кl з гованrсть
На 31 .|2.20|7 р.

тис. грIl.
На 31.12.2018 р.

тис. гDн.

Поточна кредиторська заборгованiсть за

товари, роботи, послуги, в т.ч.:

- заборгованiсть по агентським договорам
- заборгованiсть по договорам IT пiдтримки

62

59
J

40 l2

Iншi поточнi зобов'язання (безвiдсоткова
поворотна фiнансова допомога)

8 056

Разом 40 8 t30

зз



.5. оди
За 20l8 rliK За 20l7 piK

HapaxoBaHi вiдсотки по
кредитним договорам, тис. грн.

175 HapaxoBaHi вiдсотки по
кредитниN4 договорам, тис. грн.

7.б. Собiвартiсть реалiзацii послуг
иством сформованi наступнi по собi

2018 piK
тис. гDн.

20l7 piK
тис. гDн.

Витрати на оплату працi (28)

Вiдрахування на соцiальнi заходи (4)
Агентська винагорода (77)
Разом (109)

понесенl наступнl ви

2018 piK
тис. гrrн.

2017 piK
тис. гDн.

Витрати на оплату працi (244) (312)
Вiдрахування на соцiальнi заходи (48) (64)
Матерiальнi витрати ( l5)
Амортизацiя (l 9) (4)
Витрати на оренду нежитлового примiщенЙ (869) (79)
Витрати на оплату послуг зв'язку l3)
Юридичнi, нотарiальнi, аудиторськi послуги (50) (6l )
Витрати на IT супроводження (7)
Витрати на iнформацiйне забезпечення,
придбання лiтератури, оплату iнтернет-послуг
перiодики

(86)

Резерв вiд знецiнення (9)
Iншi витрати (35) (30)
Разом (1 395) (550)

7.7. Адмiнiстративнi витрати
товаоиством понесенi настчпнi

7.8. KopoTкocTpoкoBi кредити банкiв
KopoTKocTpoKoBi позики станом на 31 грудня 20l8 року вiдсутнi.

7.9. Фiнансова оренда
Операцii з фiнансовоi оренди станом на 31 грул ня 2018 року вiдсутнi,

7.10. Iншi операцiйнi витрати

7.11. Iншi фiнансовi доходи
Iншi фiнансовi доходи в20|8 роцi представленi нарахованими вiдсотками по

розмiщених грошових коштах на короткострокових депозитних рахунках в банкiвських
установах:

то ,гвом понесенl наступнl ви

20l8 piK
тис. грн.

2017 piK
тис. гJ}н.

Резерв на покриття можливих витрат за
кредитними операцiями (9) (0)



За 2018 piK За 20l7 piK

,Щоходи вiд розмiщення коштiв
на банкiвських депозитних
рахунках, тис. грн.

629 [оходи вiд розмiщення коштiв
на банкiвських депозитних
рахунках, тис. грн.

591

За 2018 piK За 2017 piK

Витрати (дохiд) з податку на
прибуток, тис. грн.

60 Витрати (дохiд) з податку на
прибчток. тис. грll.

(7)

7 .l2. Податок на прибуток
Витрати з податку на прибугок вiдображаються у складi звiту про збитки та прибутки

за pik. Узгодження витрат з податку на прибуток розраховуеться як добуток дiючоi ставки

оподаткування та прибутку до оподаткування. Ставка податку на прибугок в YKpaiHi

становить 18о/о.

7.13. Прибутки та збитки
За результатом дiяльностi в 20l8

тис. грн.
роцi Товариством отриманий збиток в розмiрi 517

За 2018 piK За 2017 piK
Збиток Товариства, тис. грн. (5l7) Прибугок (збиток) Товариства,

тис. грн.

з4

7.14. Власний капiтал
Станом на 3l грудня 2018 року статутний капiтап Товариства становить 4 000 000

(чотири мiльйони) гривень, внесений грошовими коштами в повному обсязi.

Первинна ресстрачiя Товариства вiдбулася l3 сiчня 20lб року зi Статутним капiталом у

розмiрi 3 500 000 (три мiльйони п'ятсот тисяч) гривень. Засновником Товариства була Роял

Щевелопмент (Royal Development INC.)
первинне формування Статутного капiтапу пiдтверлжено банкiвською випискою

пдт "крЕдоБднк" по поточному рахунку 260040l6992l0 вiд 2l сiчня 20lб року на суму

3 500 000 (три мiльйони п'ятсот тисяч) гривень.
Згiдно протоколу Jфl3 вiд 07 травня 2018р. загальних зборiв учасникiв прийняго рiш_reння

про вихiд МiсцевоТ КорпорацiТ Royal Development зi складу учасникiв ТоВ кОЛРАИЗ> у
,u'"r*y _з продажем корпоративних прав у виглядi частки в статутному капiталi тов
колрдЙЗ> в розмiрi 3 500 000 (три мiльйони п'ятсоттисяч) гривень, що становить 100%

статутного капiталу, на користь фiзичноТ особи ФранковськоТ олени Вiкторiвни (IПН

252,790зз28).
станом на З l грулня 20l 8 року заресстрованим учасником Товариства с фiзична особа

Франковська олена BiKTopiBHa (|пн2527903328) , яка володiс 100,00%о Частки Товариства.

Згiдно з протоколом Ns 23 вiд |4,12.20|8 року загальних зборiв учасникiв, прийнягО

рiшення про збiльшення розмiру статного капiталу до 4 000 000 (чотири мiльйони) гривень.

доформування cTaTyr"oio капiталу пiдтверджено банкiвською випискою Ат "укргазбанк"

по поточноrу pu*yr*y 26509743585l03 вiд 13 грулня 20l8 року на суму 500 000 (п'ятсот

тисяч) гривень.
Розмiр власного капiталу наведено в таблицi:

За 2018 piK За 20l7 piK

Розмiр власного капiталу з,72з Розriр 
"ласного 

капiталу | З'740

3+



8. розкриття Iншоi IнФормАцIi

8.1. Операцii з повrязаними сторонами
Пов'язанИми вважаЮть сторонИ, одна з яких ма€ моя(ливiсть контролювати iншу або

здiйснювати суттевий вплив на прийняття фiнансових та операцiйних рiшень iншою
стороною, як це визначено в МСБО 24 <Розкриття iнформацiТ щодо зв'язаних cTopiH>.
Рiшення про те якi сторони являються пов'язаними пi"йrutorь не тiльки на ocHoBi ix
юридичнОi форми, але i вихоДячи з характеру cTocyHKiB iв'язаними cTopiH.

,Що пов'язаних cTopiH Товариства наJIежать:
о учасник Товариства фiзична особа-резидент Франковська олена BiKTopiBHa (IПН

252,790зз28), яка володiс l 00,00% частки Товариства;, директор Товариства фiзична особа-резидент Франковська олена BiKTopiBHa (IПН
2527903З28);

' ЮРИДИЧНа ОСОба Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <ОЛРдЙЗ Консдлтинг),
(КОД €ДРПОУ 423 |7З24). Щиректор ТОВ кОЛРАйЗ КОНСАлтинг> фiзична особа-
резидент Франковська о.В. (lПН 2527903 32S).

протягом 20l8 р.товариство нараховувало та сплатило заробiтну плату
Франковськiй о.В. у cyMi 39 тис. грн. Станом на дату складання фiнансовоТ звiтностi в
ТоваристВа облiкУ вiдсутня заборгованiсть з виплати заробiтноТ nnur, перед Франковською
о.в., заробiтна плата нарахована та сплачена в повному обсязi.
в 20l8 р. ТоваРиство отримало безвiдсоткову поворотну фiнансовудопомогу у розмiрi 8
З72 ТИС. ГРН. ВiД ПОВ'яЗаноТ особи - Товариствu , обr.*еною вiдповiдал""iсЙ'uЬлрдйз
КОНСАЛТИНГ) СТаНОМ На З|.12.20|8 року заборгованiсть Товариства перед ТОв(оЛРАЙЗ констАЛТИНГ) по договору б"."iд"отковоi поворотноi фiнансовоi допомоги
становить 8 05б тис. грн. Власником та керiвником ТоВ (оЛРдЙJ консдлТИНГ> е
фiзична особа-резидент Франковська о.в. (Iпн 252790зз28).

8.2. Управлiння фiнансовими ризиками
Функцiя управлiння ризиками у Товариства включае в себе управлiння фiнансовими

ризикам, а також операцiйними та юридичними ризиками. Фiнансовi ризики складаються з
ринкового ризику (який включае валютний ризику, ризик процентноi ставки та iнший
цiновий ризик), кредитного ризику та ризику лiквiдноьтi. основними цiлями управляння
фiнансовими ризиками е мiнiмiзацiя пов'язаних з ними витрат, що досягасться за рахунокпостiйного монiторинry, визначення лiмiтiв ризику i нагляд за тим, щоб цi лiмiти не
перевищувЕlлися. Управлiння операцiйними та юриличними ризиками мае на MeTi
забезпечення належного функцiонування внутрiшнiх процедур та полiтикИ, Що спрямованi
на мiнiмiзацiю ризикiв.

товариство наражаеться на кредитний ризик, який визначаеться як ризик повного
або часткового невиконання контрагентом зобов'язань по договору, що призводить до
фiнансових збиткiв Товариства. Кредитний ризик виникае в результатi надання
Товариством послуг з надання кредитiв для малого та середнього 

-бiзнесу 
пiд заставу

рухомого на нерухомого майна, товари в оборотi. Управлiння кредитними ризикамиТовариствО здiйснюС на пiдставi <Кредитноi полiтики> затвердженоТ ПрЬтоколом
кредитного KoMiTeTy Jtlbl вiд 01.08.2018 року.

На31.12.2017 р.
тис. грн.

Ha3|.l2.20l8 р.
тис. грн.

Щебiторська заборгованiсть за кредитними
договорами (тiло та HapaxoBaHi до сплати
вiдсотки) в т.ч.

9 849

-

Lл]



- короткострокова
- довгострокова

2 4з8
7 4l|

Грошовi кошти на рахунках в банку, в т.ч.
Залишки на банкiвських рахунках
Кошти розмiщенi на депозитних рахунках

J 721

7l
6503

l бlз
2з
590l

IH шi дебiторська заборгованiсть 53 l28
Загальна сума ризику 3 774 ll 590

Товариство не застосовус заставне забезпечення для мiнiмiзацiТ кредитного ризику.
В рамках управляння кредитними ризиками Товариство встановлюс лiмiти на суму ризику,
що виникають з контрагентом. Товариство здiйснюс постiйний монiторинг дебiторськоi
заборгованостi.
За перiод з дати початку фактичноТ фiнансовоТ дiяльностi Товариства, тобто за перiод з

05.07.2018 року по 3l.|2.2018 року:
. укладено б кредитних угод на суму 10 675 тис грн. (6 iз 7 запланованих проектiв, якi

пройшли повну процедуру розгляду; з вини клiента не 1 угода)
о видано б кредитiв на загальну суму 10 075 тис. грн. (iснують позабалансовi

зобов'язання з кредитування на суму б00 тис. грн.)
При цьому 5 кредитiв надано у формi НКЛ, та l угода - ВКЛ.

В cTpyKTypi портфелю переважають кредити iз загальним TepMiHoM дii кредитноi

угоди не бiльше 2 poKiB, TepMiHoM на 3 роки укJIадено l угоду. За piBHeM доходностi кредити
займають приблизно piBHi пропорчiТ - наданi пiд24Оh,26О/ота29О/о рiчних.

В переважнiй частинi ('72%) кредитнi угоди укладенi з типом фiнансування - НКJI. З
наданням кредиту у формi ВКЛ укладено l угоду.

Переважну частину (75%) в cTpyкTypi портфелю займають кредити iз щомiсячним
(рiвними частинами) погашенням основного кредитного боргу.

Кредити переважно (на 68%) забезпеченi заставою нерухомого майна (в т. ч.: ||% -

заставою комерцiйноТ HepyxoMocTi, та 5'7% - житловоТ HepyxoMocTi). 4 кредитнi угоди, якi
скJIадають З2О/о кредитного портфеля, забезпеченi заставою спецтехнiки. При здiЙсненнi
цих аналiтичних розрахункiв застава майнових прав та фiнансова порука не приймалася до
уваги з огляду на той факт, що вони мають характер додаткового забезпечення.
Станом на 01.01.19 прострочена заборгованiсть за кредитними угодами вiдсутня, ризик
дефолту по вищезазначеним кредитам оцiнюеться як незначний.
Згiдно з кПоложенням про визначення розмiру кредитного ризику та формування резерву
для покриття можливих втрат вiд знецiнення кредитних активiв ТОВ "ОЛРАЙЗ"
затвердженого Протоколом кредитного KoMiTeTy Ns9 вiд 26.|2,20|8 сума розрахункового
резерву на знецiнення кредитних активiв сумарно за кредитним портфелем складае 9 тыс.
грн., або 0,1olo вiд суми кредитного боргу.

8.3. Оподаткування
Внаслiдок наявностi в украТнському податковому законодавствi положень, якi

дозволяють бiльш нiж один BapiaHT тлумачення, а також через практику, що скJIалася в

нестабiльному економiчному середовищi, за якоТ податковi органи довiльно тлумачать
аспекти економiчноТ дiяльностi, у разi, якщо податковi ограни пiддадуть cyMHiBy певне

тлумачення, засноване на оцiнцi керiвничтва економiчноТ дiяльностi Товариства, ймовiрно,
що Товариство змушене буле сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така
невизначенiсть може вплинути на BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB, втрати та резерви пiд
знецiнення, а також на ринковий piBeHb цiн на угоди. На думку керiвництва Товариство
сплатило yci податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки.
Податковi звiти можугь переглядатися вiдповiдними податковими органами протягом
трьох poKiB.
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8.4. Судовi позови
На дату складання фiнансовоi звiтностi Товариство не € стороною судових позовiв,

якi б мirли суттевий вплив на показники фiнансовоi звiтностi. Керiвництво вважае, що
Товариство не понесе iстотних збиткiв, вiдповiдно, резерви у фiнансовiй звiтностi не
створювалися. Проти Товариства станом на 3l грулня 20l8 року суловi позови вiдсутнi.

8.5. Сryпiнь повернення дебiторськоi заборгованостi за наданими кредитами
Основний фактор, який враховуе Товариство при визнаннi того, чи е дебiторська

заборгованiсть за кредитами знецiненою, -це iT прострочений статус. На дату складання
звiтностi у Товариства вiдсутня прострочена дебiторська заборгованiсть по наданим
кредитам. Щебiторська заборгованiсть по наданим кредитам забезпечена активами у виглядi
рухомого та нерухомого майна. Нижче наведений вплив заставного забезпечення станом на
3 l .l2.20l8 ,(rN

В тис. грн

Активи з надлишковим заставним
забезпеченням

Балансова
BapTicTb
активiв

Справедлива BapTicTb
заставного

забезпечення
!ебiторська заборгованiсть за кредитними
договорами забезпечена активами

9 849 14 206

Справедлива BapTicTb заставного забезпечення суттсво перевищуе балансову
дебiторську заборгованiсть за наданими кредитами.

8.6. Ступiнь повернення iншоiдебiторськоi заборгованостi
та iнших фiнансових активiв
Внаслiдок ситуацiТ, яка склалась в економiцi Украiни, а також як результат

економiчноТ нестабiльностi, що склалась на дату балансу, icHye ймовiрнiсть того, що активи
не зможуть бути реалiзованi за ikньою балансовою вартiстю в ходi звичайноi дiяльностi
Товариства.
Ступiнь повернення цих аюивiв у значнiй Mipi залежить вiд ефективностi заходiв, якi
знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступiнь повернення дебiторськоI
заборгованостi Товариству визначасться на пiдставi обставин та iнформацii, якi наявнi на
датУ балансу. На думку керiвництва Товариства, додатковий резерв пiд фiнансовi активи на
сьогоднiшнiй день не потрiбен, виходячи з наявних обставин та iнформацiТ.

9. ЦIЛI ТА ПОЛIТИКИ УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ

9.1 Кредитний ризик
ФУнкцiя управлiння ризиками у Товариства включае в себе управлiння фiнансовими

ризикам, а також операцiйними та юридичними ризиками. Фiнансовi ризики складаються з

РиНкОВОГо риЗику (якиЙ включас валютниЙ ризику, ризик процентноТ ставки та iнший
цiновий ризик), кредитного ризику та ризику лiквiдностi. Основними цiлями управляння
фiнансовими ризиками е мiнiмiзацiя пов'язаних з ними витрат, що досягасться за рахунок
постiЙного монiторинry, визначення лiмiтiв ризику i нагляд за тим, щоб цi лiмiти не
перевищувалися. Управлiння операцiйними та юридичними ризиками мас на MeTi
забезпечення належного функцiонування внутрiшнiх процедур та полiтики, що спрямованi
на мiнiмiзацiю ризикiв.

Товариство нарах(аеться на кредитний ризик, який визначаеться як ризик повного
абО часткового невиконання контрагентом зобов'язань по договору, що призводить до
фiнансових збиткiв Товариства. Кредитний ризик виника€ в результатi надання
Товариством послуг з надання кредитiв для малого та середнього бiзнесу пiд заставу
рухомого на нерухомого майна, товари в оборотi. Управлiння кредитними ризиками



Товариство здiйснюе на пiдставi кКредитноТ полiтики> затвердженоi Протоколом
кредитного KoMiTeTy Nql вiд 01.08.2018 року.

На 31.12.2017 р.
тис. гDIl.

На 31.12.2018 р.
тис. гDн.

!ебiторська заборгованiсть за кредитними
договорами (тiло та HapaxoBaHi до сплати
вiдсотки) в т.ч.

- короткострокова
- довгострокова

9 849

z 438
,7 4ll

Грошовi кошти на рахунках в банку, в т.ч.
Залишки на банкiвських рахунках
Кошти розмiщенi на депозитних рахунках

з 72l
7|

3 650

l бlз
2з
590l

I нш i дебiторс ька заборгован icTb 5з l28
Загальна счма ризику 3 774 l1 590

Товариство не застосовус заставне забезпечення для мiнiмiзацiТ кредитного ризику.
В рамках управляння кредитними ризиками Товариство встановлюс лiмiти на суму ризику,
що виникають з контрагентом. Товариство здiйснюе постiйний монiторинг дебiторськоТ
заборгованостi.
За перiод з дати початку фактичноТ фiнансовоТ дiяльностi Товариства, тобто за перiод з

05.07,2018 року по 31.12.2018 року:
о укладено б кредитних угод на суму 10 700 тис грн. (6iз7 запланованих проектiв, якi

пройшли повну процедуру розгляду; з вини клiснта не l угода)
. видано б кредитiв на загальну суму 10 l00 тис. грн. (iснують позабалансовi

зобов'язання з кредитування на суму 600 тис. грн.)
При цьому 5 кредитiв надано у формi НКЛ, та l угода - ВКЛ.

В cTpyKTypi портфелю переважають кредити iз загальним TepMiHoM дii кредитноi
угоди не бiльше 2 poKiB, TepMiHoM на 3 роки укладено l угоду. За piBHeM доходностi кредити
займають приблизно piBHi пропорцiТ - наданi пiд24Yо,26О/ота 29% рiчних.

В переважнiй частинi (72%) кредитнi угоди укладенi з типом фiнансування - НКЛ. З
наданням кредиту у формi ВКЛ укладено l угоду.

Переваrкну частину (75%) в cTpyкTypi портфелю займакlть кредити iз щомiсячним
(рiвними частинами) погашенням основного кредитного боргу.

Кредити переважно (на 68%) забезпеченi заставою нерухомого майна (в т. ч.: ll% -

заставою комерцiйноТ HepyxoMocTi, та 5'7% - житловоТ HepyxoMocTi).4 кредитнi угоди, якi
скJIадають З2Yо кредитного портфеля, забезпеченi заставою спецтехнiки. При здiЙсненнi
цих анапiтичних розрахункiв застава майнових прав та фiнансова порука не приймалася до
уваги з огляду на той факт, що вони мають характер додатковоt,о забезпечення.

Станом на 01.01.19 прострочена заборгованiсть за крелитними угодами вiдсутня,

ризик дефолту по вищезазначеним кредитам оцiнюеться як незначний.
Згiдно з кПоло>ltенням про визначення розмiру кредитного ризику та формування

резерву для покриття можливих втрат вiд знецiнення кредитних активiв ТОВ "ОЛРАИЗ")
затвердженого Протоколом кредитного KoMiTeTy Jtlh9 вiд 26.12.20|8 сума розрахункового
резерву на знецiнення кредитних активiв сумарно за кредитним портфелем скJIадае 9 тыс.
грн., або 0,1olo вiд суми кредитного боргу.

9.2 Ринковий ризик
Ринковий ризик виника€ внаслiдок вiдкритих позицiй (а) iноземних в{lлют, (б)

процентних акгивiв та зобов'язань та (в) iHcTpyMeHTiB капiталу, якi значною мiрою залежать
вiд загальних та конкретних ринкових змiн.

Iнший цiновий ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi
потоки вiд фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (oKpiM
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тих, що виникають унаслiдок вiдсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно вiд
того, чи спричиненi вони чинниками, характерними для окремого фiнансового iHcTpyMeHTa
або його eMiTeHTao чи чинниками, що впливають на Bci подiбнi фiнансовi iнструменти, з
якими здiйснюються операцiТ на ринку.

В активах Товариства вiдсутнi активи, якi зменшуються внаслiдок зростання
процентних ставок, також не мас i активiв з правом eMiTeHTa змiнювати своi зобов'язання
за борговими цiнними паперами. Станом на 3 l грудня2018 року фiнансовi iнструменти, що
можуть коливатися внаслiдок змiн ринкових процентних ставок вiдсутнi, тому у 20l8 роцi
ризик процентноТ ставки не розглядався.

Ризик коливань ринкових цiн цiнних паперiв - ризик втрат BapTocTi активiв
Товариства внаслiдок несприятливих змiн цiн на цiннi папери, що знаходяться в портфелi
Товариства.

В активах Товариства вiдсутнi акцiТ, облiгацiТ, та iншi фiнансовi iнструменти, якi
маЮть активний ринок, тому цей ризик для Товариства низький або взагалi вiдсутнiй.

Основним методом оцiнки цiнового ризику е аналiз чутливостi. Серед методiв
ПОМ'якшення цiнового ризику Товариство використову€ диверсифiкацiю активiв та
ДОТримання лiмiтiв на вкладення в акцii та iншi фiнансовi iнструменти з нефiксованим
прибутком.

9.3 Валютний ризик
Керiвництво здiйснюс постiйний монiторинг валютного ризику. Завдяки тому, що

протягом звiтного перiоду розрахункiв в iноземнiй валютi Товариство не здiйснювало,
вiдсутнi ризики, пов'язанi зi змiною валютного курсу

9.4 Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi - ризик пов'язаний iз неспромоrкнiстю Товариства сво€часно або

пОвнiстю виконати власнi зобов'язання. Щля Товариства даний ризик пов'язаний в першу
ЧергУ iз настанням умов, за яких фiнансування буде недоступним або муже бути отримано
за пiдвищеними процентними ставками.
Керiвництво Товариства здiйснюе монiторинг прогнозiв грошових потокiв на щомiсячнiй
ocHoBi. Товариство прагне пiдтримувати стабiльну базу фiнансування, яка складасться iз
позикових коштiво кредиторською заборгованiстю вiд основного виду дiяльностi та iншою
кредиторською заборгованiстю.
IнфОрмацiя щодо недисконтованих платежiв за фiнансовими зобов'язаннями Товариства в
розрiзi cTpoKiB погашення представлена наступним чином:

!,о погашення
вимогою

за
Всього

Зобов'язання за поворотною безвiдсотковою
фiнансовою допомогу 8 056 8 056

Всього майбутнiх платежiв, включаючи Bci
виплати 8 056 8 056

9.5. Управлiння капiталом
Метою Товариства при управлiннi капiталом с забезпечення подальшоТ роботи

Товариства в якостi безперервно функцiонуючого пiдприемства, щоб приносити прибуток
аКЦiОнеРам та вигодi iншим зацiкавленим сторонам, та пiдтримання оптимальноТ структури
КаПiТаЛУ. Щля пiдтримки чи коригування структури капiталу Товариство може коригувати
СУМУ ДиВiДендiв до виплати учасникам, повертати капiтал учасникам, отримувати внески
вiд учасникiв чи продавати активи для зменшення суми боргу.

УПРавЛiнСький персонал здiйснюе огляд структури капiталу на кiнець кожного
ЗвiтнОгО перiоду. При цьому проводиться аналiз BapTocTi капiталуо його структура та
мОЖЛивi ризики. На ocHoBi отриманих висновкiв Товариство здiйснюе регулювання
КапiталУ шЛяхом залучення додаткового капiталу або фiнансування, а також виплати
ДИвiдендiв та погашення iснуючих позик. Товариство моя(е здiйснювати регулювання
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капiталу шляхом змiни структури капiталу. Система управлiння капiталом МОЖе

коригуватись з урахуванням змiн в операцiйному середовиtlti, тенденцiях РИНКУ абО

стратегii розвитку.
Управлiння капiталом Товариства спрямовано на досягнення наступних цiлей:
. зберегти спроможнiсть Товариства i продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб

воно i надалi забезпечувало дохiд для учасникiв Товариства та виплати iншим зацiкавленим

сторонам;
о забезпечити на.гIежний приброк учасникам Товариства завдяки

встановленню цiн на послуги з кредитування Товариства, що вiдповiдають рiвнЮ РИЗИКУ;
о дотримання вимог до капiталу, встановлених регулятором, i забезпечення

здатностi Товариства функцiонувати в якостi безперервного дiючого пiдприсмства.
Товариство вважа€, що загальна сума капiталу, управлiння яким здiйснюеться,

дорiвнюе cyMi капiталу, вiдображеного в балансi.
Склад власного капiталу на дату фiнансовоТ звiтностi - З 723 ТиС. ГРН.:

о Заресстрований капiтал (оплачений капiтал) 4 000 тис. грн.
о Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 277 тис. грн.

BapTicTb чистих активiв Товариства станом

фiнансовоТ звiтностi складае З 72З тис. грн.
на 3l .1 2.2018 року, згiдно даних

Товариство вважас, що станом на З1 грудня 2018

вiдповiдас вимогам законодавства.
року капiтал Товариства

10. внутрIшнIи Аудит
вiдповiдно до чинного законодавства в Товариствi створена служба внугрiшнього

аудиту (контролю), дiяльнiсть якот регламентусться <положенням про службу

u"уrрirllпоого аудиту тоВ коЛРАЙЗ> редакцiя якого затверджена Позачерговими

Заiальними Зборами УчасникiвТоВ коЛРАЙЗ) Протоколом Jtl5/1 вiд 14.06.2018 року.

внутрiшнiй аулит (контроль), як система контролю за дiяльнiстю Товариства мае на

MeTi оцiнку та вдосконалення системи внутрiшнього контролю Товариства.

служба внутрiшнього аудиту (контролю) бере участь в удосконаленнi системи

управлiння ризиками, внутрiшнього контролю i корпоративного управлiння з метою

забезпечення:
. ефективностi процесу управлiння ризиками;
. надiйностi, адекватностi та ефективностi системи внутрiшнього контролю;

о ефективного корпоративного управлiння;
. повноти та достовiрностi фiнансовоТ i управлiнськоi iнформаuiТ;

. дотрийання Товариством вимOг закOнOдавства Украiни,

l l. подIi пIсля звIтноi дАти
Товариство мас пiдписаний дiючий договiр про надання IIоворотноТ (безпроuентноi)

фiнансойiопоrо." Jrlbl вiд 22,10,2Ol8 року з Товариством з обмеясеною вiдповiдальнiстю

;d;i;Ara Rонсдлтинг) (далi - щоiовiр). Заборгованiсть lra 3l грулня 2018 року за

Щоговором скJIадас 8056 тис. грн., та згiдно умов договору, така заборгованiсть мае бути

повернена Товариством за письмовою вимогою протягом 30 календар""* 11l: "]y:lj]
np.д;"un.nня.УЖпpед'явленнятaкoTBиМoгиToваpиств"_y.^:1Y:|'"З:Y'::
;;;;;;'""7ffiq.ilr:з:"^:l^:1.'|.'j:'::::yМoBaxпiДзacтaвyBЛaснoгo
*р"д"r"оiо пф}ЁfiЫ,' iцЫSфечен и й заставн им м ай ном.-,tY

що

lбT'liji[,IP
головний бухгЙфЖj.Дi,"{" ЧЩп-- проценко з.о.
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