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Примiтки до промiжноi фiнансовоi звiтностi
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю <<ОЛРАЙЗ>>
за перaод з О1 сiчня 2O2L року по З1 березня 2O2L року

1. IНФОРМАЦIЯ ПРО ФIНАНСОВУ УСТАНОВУ
1.1. Загальна iнформацiя про Фiнансову установу
ТОвариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ОЛРАЙЗ", код €ДРПОУ 4О2l6З55 (далi - Товариство)

ЗаРе€Стровано 1З сiчня 2016 року вiдповiдно до чинного законодавства Украiни номер запису в
€диному peecTpi пiдприемств i органiзацiй УкраТни - 1 З05 102 0000 012925.

ОСновним видом дiяльностi Товарисгва е надання коштiв у позику, в тому числi на умовах
фiнансового кредиту (далi - Позики).

ТОваРиСтво мае TaKi лiцензii: лiцензiя на провадження господарськоi дiяльностi з надання
фiнансових послуг (KpiM професlйноi 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
ЗдiЙснюе державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг (далi - Нацкомфiнпослуг)
Розпорядженням N91150 вiд 05.07.201В року, строк дi'i лiцензii - безстрокова.

Кiлькiсть працiвникiв станом на кiнець звiтного перiоду складала 5 осiб.
З 11 Сiчня 2021 року у зв'язку з продажем 100О/о частки у статутному капiталi новим учасником

Товариства став Трубчiк Михайло Степанович:

Учасники Товариства: 31.оз.2о21 з1.12.2о20

Фра н ковська Олена Bi KTopi вна, фiзич на особа-резидент, О/о 100

Трубч i к М иха йло Степа нови ч, фiзич на особа-нерезидент, Уо 1о0

Всього 10о 1оо
Кiнцевий бенефiцiарний власник - Трубчiк Михайло Степанович, громадянин США,

2. ЗАГАЛЬНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI

2.1. flocToBipHe подання та вiдповiднiсть МСФЗ
Фiнансова звiтнiсгь Товариства е фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка

СфОРмОвана з метою достовiрного вiдображення фiнансового стану, фiнансових результатiв
дiяльностi Та грошових потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола
корисryвачiв при прийняттi ними економiчних рiшень.

КОнцептуальною основою фiнансовоi звiтностi Товариства е Мiжнароднi стандарти фiнансовоТ
Звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення
(КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), що офiцiйно
оприлюдненнi на веб-сайтi MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни.

Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдае
BciM вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО, дотримання яких забезпечу€
достовiрне подання iнформацii в фiнансовiЙ звiтностi, а саме, доречноi, достовiрноТ, зiставноТ та
зрозумiлоi' iнформацi i.

При формуваннi фiнансово'i звiтностi Товариство керувалося також вимогами нацiональних
законодавчих та нормативних aKTiB щодо органiзацii i ведення бухгалтерського облiку та складання
фiнансовоi звiтностi в YKpaTHi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ.

2.2. Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступiнь округлення
Валюта подання звiтностi вiдповiдае функцiональнiй валютi, якою е нацiональна валюта

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

2.З. Припуtцення про безперервнiсть дiяльностi
Промiжна фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення

безперервностi дiяльностi, вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань
вiдбуваеться в ходi звичаЙноТдiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включае кориryвання, якi необхiдно
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було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здiйснення
фiнансово-господарськоi дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльносгi.

2.4. ЗвiтниЙ перiод фiнансовоi звiтностi
Звiтним перiодом, за якиЙ формуеться фiнансова звiтнiсть € перiод, який почина€ться 01 сiчня

2021 року та закiнчуеться З1 березня 2021 року.

З. CYTT€BI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОi ПОЛIТИКИ

3.1. Основи оцiнки, lцо застосована при складаннi фiнансовоi звiтностi
t_]я фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на ocHoBi iсторичноi собiвартостi та справедливоi BapTocTi

або амортизацiЙноj собiвартостi окремих 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 здiйснюсться з
ВИКОРИСТаННЯМ метОдiв оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB, дозволених МСФЗ 1З <<Оцiнки за
спраВедливою вартiсгю>>. TaKi методи оцiнки включають використання справедливоi'вартосгi як цiни,
яка була б отримана за продаж активу, або сплачена за передачу зобов'язання у звичайнiй операцi'i
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 справедливоi BapTocTi. Передбачувана справедлива
BapTicTb фiнансових активiв i зобов'язань визнача€ться з використанням наявно'[ iнформацii про ринок
i вiдповiдних методiв оцiнки.

З.2. Загальнi полох<ення щодо облiкових полiтик
З.2.1. Основа формування облiкових полiтик
Облiковi полiтики - KoHKpeTHi принципи, основи, домовленостi, правила та практика/

застосованi суб'ектом господарювання при складаннi та поданнi фiнансовоi звiтностi. МСФЗ наводить
облiковi полiтики, якi, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фiнансову звiтнiсть, яка
мiститиме доречну та достовiрну iнформацiю про операцiТ, iншi подiТ та умови, до яких вони
ЗаСтОСоВуЮться. TaKi полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив Тх застосування € несутт€вим.

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 <Дохiд вiд договорiв з
клi€нтами>>.

З.2.2. Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках
Товариство обирае та застосовуе своi облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiI,

iнших подiТ або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимага€ або не дозволя€ визначення категорii статей,
для яких iншi полiтики можуть бути доречними.

У 2019 роцi Товариство вперше застосувало МСФЗ (IFRS) 16 <<Оренда>, МСФЗ (IFRS) 16 був
випущений в сiчнi 2016 року i замiнюс собою МСБО (IAS) 17 <<Оренда>>, Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 4
<Визначення наявностi в угодi ознак оренди>, Роз'яснення ПКР (SIC) 15 <<Операцiйна оренда -
Стимули>> i Роз'яснення ПКР (SIC) 27 <<Визначення cyTHocTi операцiй, якi мають юридичну форму
Оренди>>. МСФЗ (IFRS) 16 встановлю€ принципи визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацii
про оренду i вимага€, щоб орендарi вiдображали Bci договори оренди з використанням €диноi моделi
облiку в балансi, аналогiчно порядку облiку, передбаченому в МСБО (IAS) 17 для фiнансовоi'оренди.
Стандарт передбачае два звiльнення вiд визнання для орендарiв - щодо оренди активiв з низькою
вартiсгю i короткостроковоТ оренди (тобто оренди з TepMiHoM не бiльше 12 мiсяцiв). На дату початку
ОРенди орендар визна€ зобов'язання щодо орендних платежiв (тобто зобов'язання по орендi), а
також актив, якиЙ представля€ право користування базовим активом протягом TepMiHy оренди (тобто
актив у формi права користування). Орендарi зобов'язанi визнавати витрати на вiдсотки за
зобов'язанням по орендi окремо вiд витрат по амортизацi'i активу в формi права користування.
Орендарi також повиннi переоцiнювати зобов'язання по орендi при HacTaHHi певно'i подiТ (наприклад,
змiна TepMiHiB оренди, змiна маЙбутнiх орендних платежiв в результатi змiни iндексу або сгавки, що
використовуються для визначення таких платежiв). У бiльшосгi випадкiв орендар врахову€ суми
переоцiнки зобов'язання по орендi в якостi коригування активу в формi права користування.
Товариство використовуе звiльнення, запропонованi в стандартi щодо договорiв оренди, TepMiH яких
закiнчуеться протягом 12 мiсяцiв з дати першого застосування, а також щодо договорiв оренди
базових активiв з низькою вартiстю. Принципи облiково't' полiтики, викладенi нижче, застосовувалися
послiдовно до Bcix перiодiв, поданих у цiй фiнансовiй звiтностi.

З.2.З. Форма та назви фiнансових звiтiв
Перелiк та назви форм фiнансовоТ звiтностi Товариства вiдповiдають вимогам, встановленим

НП(С)БО 1 <<Загальнi вимоги до фiнансово'i звiтностi>,
Фiнансова звiтнiсть Товариства включа€ :

- Баланс (Звiт про фiнансовий стан) за кiнець перiоду;
- Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за перiод;
- Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за перiод;
- Звiт про власний капiтал за перiод;



- Примiтки до фiнансовоi звiтностi пiдготовленi у вiдповiдностi до МСФЗ.

З.2.4. Методи подання iнформацiТ у фiнансових звiтах
Згiдно МСФЗ та враховуючи нп(с)Бо 1 Звiт про сукупниЙ дохiд передбачае подання витрат/

визнаних у прибутку або збитку, за класифiкацiею, основаною на методi "функцiТ витрат'' або
"собiвартостi реалiзацiт", згiдно з яким витрати класифiкують вiдповiдно до Тх функцiй як частини
собiвартостi чи, наприклад, витрат на збут або адмiнiстративну дiяльнiсть,

представлення грошових потокiв вiд операцiйнот дiяльностi у Звiтi про рух грошових коштiв
здiйснюеться iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкрива€ться iнформацiя про ocHoBHiкласи надХодженЬ грошовиХ коштiв чи виплат грошовиХ коштiв. Iнформацiя про ocHoBHi види
грошових надходжень та грошових виплат формуеться на пiдставi облiкових записiв Товариства.

З.З. облiковi полiтики lцодо фiнансових iHcTpyMeHTiB

з.з.1. Визнання та оцiнка фiнансових iHcTpyMeHTiB
Товариство визна€ фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi вiдповiдно домсФз, коли i тiльки коли воно ста€ стороною контрактних положень щодо фiнансового iHcTpyMeHTa.

ОперацiТ з придбання або продажу фiнансових iHcTpyMeHTiB визнаються iз застосуванням облiку за
датою 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 12 мiсяцiв).

товариство класифiкуе фiнансовi активи як Taki, що оцiнюються у подальшому або за
амортизованою собiвартiстю, або за справедливою вартiстю на ocHoBi обох таких чинникiв:

а) моделi бiзнесу суб'екта господарювання для управлiння фiнансовими активами; та
6) характеристик контрактних грошових потокiв фiнансового активу,
Товариство визнае TaKi категорiТ фiнансових активiв:
- фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату

переоцiнки у прибутку або збитку;
- фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю.

Товариство визна€ TaKi категорii' фiнансових зобов'язань:
- 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

оцiнюс Iх за 'iхньою 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 будь-яке

нове взяте зобов'язання) визнають у прибутку або збитку.
Фiнансовий актив оцiнюеться за амортизованою собiвартiстю, якщо BiH придбава€ться з

метою одержання договiрних грошових потокiв i договiрнi умови фiнансового активу генерують
грошовi потоки, KoTpi е суто виплатами ocнoBHoi суми та процентiв на непогашену частку ocHoBHoi'
сум и.

товариство визна€ резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних
активом, який облiкову€ться за амортизованою вартiстю.

облiкова полiтика щодо подальшоi' оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB
вiдповiдних роздiлах облiковоl полiтики.

збиткiв за фiнансовим

розкриваеться нижче у

3.З.2. Грочrовi коruти та ixHi еквiваленти
Грошовi коштИ складаютьСя з готiвкИ в Kaci та коштiВ на поточних рахунках у банках.
Еквiваленти грошових коштiв - це KopoтKocTpoKoBi, високолiквiднi iнвестицii, якi вiльно

конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни BapTocTi.
IнвестицiЯ визнача€тьСя зазвичаЙ як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi короткого строку
погашення/ наприклад, протягом не бiльше нiж три мiсяцi з дати придбання.

грошовi кошти та Тх еквiваленти можуть утримуватися, а операцii з ними проводитися в
нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi.

Iноземна валюта - це валюта iнца, нiж функцiональна валюта, яка визначена в п.2.З цихПримiток.
грошовi кошти та Тх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання

актива ми.
Подальща оцiнка грошових коштiв здiйснюеться за справедливою вартiстю, яка дорiвнюе ix

номiнальнiй BapTocTi.
подальша оцiнка еквiвалентiв грошових коштiв, представлених депозитами, здiйснюсгься за

амортизованою собi вартiстю.
первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та

здiйснюgгься у функцiональнiй валютi за офiцiйними курсами
i'x еквiвалентiв в iноземнiй валютi

Нацiонального банку Украiни (НБУ).



У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках у банках (наприклад, у
випадку призначення НБУ в банкiвськiй ycTaHoBi тимчасово'[ 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 i'x як активу
припиня€ться i Iх BapTicTb вiдображаеться у складi збиткiв звiтного перiоду.

З.З.3. ФiНаНСОвi активи, lцо оцiнrоrоться за амортизованою coбiBapTicTto
flo фiНаНСОвих активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, Товариство вiдносить

депозити, дебiторську заборгованiсть, у тому числi позики.
Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнюе ix за амортизованою собiвартiстю,

застосовуючи метод ефекти вного вiдсотка.
ЗаСТОСОвуючи аналiз дисконтованих грошових потокiв, Товариство використову€ одну чи

кiлька ставок дисконry, KoTpi вiдповiдають переважаючим на ринку нормам доходу для фiнансових
iHcTpyMeHTiB, якi мають в основному подiбнi умови i характеристики| включаючи кредитну якiсть
iHcTpyMeHTa, залишок строку, протягом якого ставка вiдсотка за контрактом е фiксованою, а також
ЗалИшок строку до погашення ocHoBHo'i суми та валюту, в якiй здiйснюватимуться платежi.

ТОВаРиСтвО оцiнюе станом на кожну звiтну дату резерв пiд збитки за фiнансовим iHcTpyMeHToM
у розмiрi, що дорiвнюе:

- 12-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам у разi, якщо кредитний ризик на звiтну дату не
зазнав значного зростання з моменту первiсного визнання;

- ОчiкУваним кредитним збиткам за весь строк дii фiнансового iHcTpyMeHTy, якщо кредитний
РИЗИК За ТаКИм фiнансовим iHcTpyMeHToM значно зрiс iз моменту первiсного визнання.

У ВИпадку фiнансових активiв кредитним збитком с теперiшня BapTicTb рiзницi мiж
ДОГОВiРними гроШовими потоками, належними до сплати на користь Товариства за договором; i

грошовими потоками, якi Товариство очiкуе одержати на свою користь.
СТаНОм На кОЖНУ звiтну даry Товариство оцiнюе, чи зазнав кредитний ризик за фiнансовим

iHcTpyMeHToM значного зростання з моменту первiсного визнання. При виконаннi такоТ оцiнки
ТОВаРиСтвО Замiсть змiни суми очiкуваних кредитних збиткiв використовуе змiну ризику настання
ДефОлтУ (невиконання зобов'язань) протягом очiкуваного строку дii фiнансового iHcTpyMeHTa. ,Щля
ВИкОНанНя TaKoi оцiнки Товариство порiвнюе ризик настання дефолту (невиконання зобов'язань) за
фiнанСОвим iHcTpyMeHToM станом на звiтну дату з ризиком настання дефолту за фiнансовим
iнСгРУментоМ станом на дату первiсного визнання, i враховуе при цьому обt'рунтовано необхiдну та
ПiДтверджУвану iнформацiю, що с 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 iHcTpyMeHT мае низький piBeHb кредитного ризику станом на звiтну дату.

У випадку фiнансового активу, що € кредитно-знецiненим станом на звiтну дату, але не €
ПРИДбаним або створеним кредитно-знецiненим фiнансовим активом, Товариство оцiнюс очiкуванi
КРедитнi збитки як рiзницю мiж валовою балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю
ОчiкУваних маЙбутнiх грошових потокiв, дисконтованою за первiсною ефективною ставкою вiдсотка
За фiнанСОвИМ активом. Будь-яке коригування визнаеться в прибутку або збитку як прибуток або
збиток вiд зменшення корисностi.

,Щебiторська заборгован icTb
БеЗУМОвна дебiторська заборгованiсть визнаеться як актив тодi, коли Товариство ста€

СТОРОНОЮ ДОГОВОРУ та, внаслiдок цього, набувас юридичне право одержати грошовi кошти.
ПеРвiСна оцiнка дебiторськоi'заборгованостi здiйснюсться за справедливою вартiстю.
ПiСля первiсного визнання подальша оцiнка дебiторськоl заборгованостi вiдбува€ться за

амортизованою вартiстю.
ПОТОчнУ дебiторську заборгованiсть без встановленоТ ставки вiдсотка Товариство оцiнюе за

сумою первiсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування е несутт€вим.
PiBeHb сУтг€востi для дисконryвання заборгованостi встановлений Товариством в розмiрi 1Ооlо

iT номiнальноi суми.

з.з.4. Зобов'язання
КРеДИТОРСька заборгованiсть визна€ться як зобов'язання тодi, коли Товариство ста€ стороною

ДОГОВОРУ Та, внаСлiдок цього, набувае юридичне зобов'язання сплатити грошовi кошти.
ПОтОчнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз

нижченаведених ознак:
КеРiВНицтвО Товариства сподiваеться погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягае

погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;
КеРiвництво Товариства не ма€ безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання

протягом щонаЙменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.
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 встановленоi ставки вiдсотка Товариство оцiнюс за

сумою первiсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування € несуттсвим.



PiBeHb cyTTeBocTi для дисконтування заборгованостi встановлений Товариством в розмiрi 1ОО/о
ll' номiнальноi суми.

3.З.5. Згортання фiнансових аlстивiв та зобов'язань
ФiНаНСОвi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство ма€ юридичне право

здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i мае HaMip або зробити взаемозалiк, або реалiзувати актив
та виконати зобов'язання одночасно

3.4. ОбЛiКОвi полiтики lцодо основних засобiв та нематерiальних акгивiв

З.4.1. Визнання та оцiнка основних засобiв
ТОВаРиСтвО Визнае матерiальний об'ект основним засобом, якщо BiH утриму€ться з метою

використання 'ix У процесi cBoe'i 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
ОЦiНЮЮться за iх собiвартiстю MiHyc будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки
ВiД ЗменшенНя корисностi. Сума накопиченоi'амортизацiI на дату переоцiнки виключасться з валово'[
балансовоj BapTocTi активу та чисто'[ суми, перерахованоТ до переоцiненоi'суми активу. flооцiнка, яка
ВХодить до складу власного капiталу, переноситься до нерозподiленого прибрку, коли припиняеться
визнання вiдповiдного активу.

З.4.2. Подальшi витрати
ТОВаРиСтвО Не Визна€ в балансовiй BapTocTi об'екта основних засобiв витрати на щоденне

ОбСЛУгОвУванНя, ремонт та технiчне обслуговування об'€кта. l-.|i витрати визнаються в прибрку чи
Збитку, колИ вони понесенi. В балансовiй BapTocTi об'екта основних засобiв визнаються TaKi подальшi
витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.

З.4.З. 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 яко'i актив
КЛаСИфiКУЮТЬ як УтримуваниЙ для продажу, або на дату, з яко'[ припиняють визнання активу.

изацlя я на таких мlнlмальних строках корисного використання

N9
з/п

Групи
Мiнiмально допустимi

строки корисного
використання, poKiB

1 -рупа 1 земельнi дiлянки
2 -рупа 2 - капiтальнi витрати на полiпшення земель, не пов'язанi з

5удiвництвом
15

з -рупа З:
будiвлi
споруди
передавальнi пристроi

20
15
10

4 -рупа 4 - машини та обладнання 2
3 них: електронно-обчислювальнi машини, iншi машини для
автоматичного оброблення iнформацi[, пов'язанi з ними засоби
зчитування або друку iнформацil, пов'язанi з ними комп'ютернl
програми (KpiM програм, витрати на придбання яких визнаються
ооялтi, та/або програм, якi визнаються нематерiальним активом),
ншi iнформацiйнi системи, комутатори, маршрутизатори, модулi,
чодеми, джерела безперебiйного живлення та засоби 'ix пiдключення
цо телекомунiкацiйних мереж, телефони (в тому числi стiльниковi),
чiкрофони i рацiТ

5 -рупа 5 - транспортнi засоби 5
6 -рупа 6 lнструменти, поилади, iHBeHTap. меблi 2
7 -рупа 7 - тварини 6
в -рупа В - багаторiчнi насадження 10
9 -рупа 9 iншi ocHoBHi засоби 2
10 руца 10 - бiблiотечнi фонди
11 -рупа 1 1 малоцiннi необоротнi матерiальнi активи
L2 -рупа 12 - тимчасовi (нетитульнi) споруди 5
1з -рупа 1З - природнi ресурси
t4 -рупа 14 - iHBeHTapHa тара 6
15 -рупа 15 - предмети пDокату 5
16 руца 16 - довгостроковi бiологiчнi активи 7



Термiни корисного використання можль бути змiненi у момент визнання матерiальних активiв
об'сктами основних засобiв у сторону збiльшення на пiдставi рiшення постiйно дiючоТ KoMicii', якщо
Товариство передбачас отримання економiчних вигiд вiд використання таких об'сктiв у строки, що
перевищують мiнiмально встановленi у цьому пунктi.

Знецiнення основних засобiв
На кожну звiтну дату, Товариство переглядае балансову BapTicTb cBoi'x основних засобiв для
виявлення ознак знецiнення з дотриманням наступних процедур:

- проводиться перегляд технiчного стану об'ектiв з метою виявлення факторiв знецiнення;
- якщо iснують показники будь-якого знецiнення, сума очiкуваного вiдновлення таких активiв
розрахову€ться для визначення розмiру збиткiв вiд знецiнення, якщо Taki е. У разi неможливостi
визначення розмiру збиткiв вiд знецiнення окремого активу Товариство визначае суму визначеного
знецiнення генеруючоi 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
дисконryються до Тх поточноi BapTocTi з використанням ставки дисконтування до оподаткування, яка
вiдображае поточнi оцiнки ринку тимчасовоi'вартостi грошей i ризики, пов'язанi з активами.

Якщо, вiдповiднО до оцiнок, кiлькiсть очiкуваного вiдшкодування активiв (або генеруючоi одиницi)
менша, нiЖ йогО балансова BapTicTb, балансова BapTicTb активУ (або генеруючоi' одиницi)
зменшу€ться до суми очiкуваного вiдшкодування. Збитки вiд знецiнення визнаються як витрати
безпосередньо у звiтi про сукупний дохiд.

З.4.4. Нематерiальнi активи
нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якот накопичено'i

амортизацii та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя нематерiальних
активiв здiйснюеться iз застосуванням прямолiнiйного методу. Нематерiальнi активи, якi виникають
у результатi договiрних або iнших юридичних правl амортизуються протягом TepMiHy чинностi цихправ. Амортизацiя здiйснюеться прямолiнiйним методом та Грунтуеться на iндивiдуально
встановлених строках корисного використання для кожного о6'екту нематерiальних активiв, але не
бiльше 10 poKiB.

З.4.5. ЗМеНцrення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв
на кожну звiтну дату Товариство оцiнюс, чи е якась ознака того, що кориснiсть активу може

зменшитися. Товариство зменшу€ 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 16. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний
для активу (за винятком гудвiлу) в попереднiх перiодах, Товариство сторну€/ якщо, i тiльки якщо,
змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля
визнання збитку вiд зменшення корисностi, амортизацiя основних засобiв коригу€ться в майбутнiх
перiодах з метою розподiлення переглянутоi балансовот BapTocTi необоротного активу на
систематичнiй ocHoBi протягом строку корисного використання.

З.5. Облiковi полiтики lцодо 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 визна€
фiнансову оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорiвнюють справедливiй BapTocTi
орендованого майна на початок оренди або (якщо вони меншi за справедливу вартiсгь) за
теперiшньОю вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Мiнiмальнi оренднi платежi розподiляютьсямiж фiнансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань. Фiнансовi витрати
розподiляються на кожен перiод таким чином, щоб забезпечити сталу перiодичну ставку вiдсотка на
залишок зобов'язань. Непередбаченi оренднi платежi вiдображаються як витрати в тих перiодах, уЯКИХ ВОНИ були понесенi. Полiтика нарахування амортизацii 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 визнаються як витрати на прямолiнiйнiй ocHoBi протягом строку
ОРеНДИ. ДОхiд вiд оренди за угодами про операцiЙну оренду Товариство визна€ на прямолiнiйнiй
ocHoBi протягом строку оренди. Витрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд
оренди, визнаються як витрати.

3.6. Облiковi полiтики щодо податку на прибуток
ВИТРаТИ З пОдатку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого

податкiв. Поточний податок визнача€ться як сума податкiв на прибуток, Що пiдлягають сплатi
(вiдшкодуванню) щодо оподаткованого приблку (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 явля€
СОбОЮ ПОдаткОвi активи або зобов'язання/ що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж
балансовою вартiсгю активу чи зобовlязання в балансi та'[х податковою базою.

Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило/ щодо Bcix тимчасових рiзниць,
що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iMoBipHocTi
наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi
тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова BapTicTb вiдстрочених податкових активiв
перегляда€ться на кожну дату й зменшуеться в тiй Mipi, у якiй бiльше не icHye ймовiрностi того, що
буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити використати вигоду вiд
вiдстроченого податкового активу повнiсгю або частково.

Вiдстрочений податок розрахову€ться за податковими ставками, якi, як очiкусться, будугь
застосовуватися В перiодi реалiзацil вiдповiдних активiв або зобов'язань. Товариство визнае поточнi
та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включае в приброк або збиток за звiтний перiод, oKpiM
випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi визнаються прямо у власному капiталi
або вiд об'еднання бiзнесу.

товариство визна€ поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок належить до
статей, якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi.

З.7. Облiковi полiтики lцодо iнших аlсгивiв та зобов'язань
з.7.L. Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Товариство мае теперiшню заборгованiсть (юридичну або

конструктивну) внаслiдок минулоТ подii, icHye ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж неможливо),
ЩО ПОГаШеННЯ ЗОбОв'язання вимагатиме вибуття pecypciB, KoTpi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i

можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання.
ТовариствО також створю€ резерв витрат на оплату щорiчних (основних та додаткових)

вiдпусток. Розрахунок такого резерву здiйснюсгься на пiдставi правил облiковоi полiтики Товариства.
Розмiр створеного резерву оплати вiдпусток пiдлягае iнвентаризацit 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
l'хнього середньоденного заробiтку на момент проведення такого розрахунку. Також можуть
враховуватися iншi о6'ективнi фактори, що впливають на розрахунок цього показника. У разi
необхiдностi робиться кориryюча проводка в бухгалтерському облiку згiдно даних iнвентаризацii
резерву вiдпусток.

З.7,2. Виплати працiвникам
Товариство визна€ KopoTKocTpoKoBi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля

вирахуванНя будь-якоi'вже сплаченоi суми. Товариство визнае очiкуванУ BapTicTb короткострокових
виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання працiвниками послуг,
якi збiльшують ixHi права на майбутнi виплати вiдпускних.

з.7 .з, Пенсiйнi зобов'язання
ВiДПОВiДнО до укра[нського законодавства, Товариство утриму€ внески iз заробiтно'[ плати

працiвникiв до Пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз
поточних нарахувань заробiтноi платнi, TaKi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi
ПРаЦiВникамИ послуги| що надають iM право на одержання BHecKiB, та зароблена вiдповiдна заробiтна
платня.

З.8. IНЦli Застосованi облiковi полiтики, lцо € доречними для розумiння фiнансовоТ
звiтностi

З.8.1 flоходи та витрати
ТОВаРИСТВО вИЗна€ дохiд у разi, якщо ix суму можна визнати з достатнiм piBHeM точностi та

icHye ймовiрнiсть отримання Товариством майбутнiх економiчних вигiд. Доходи оцiнюються за
СПРаВеДЛИВОЮ вартiстю отримано[ винагороди або коштiв, що повиннi бути отриманi.

ПРОЦеНТнi та подiбнi доходи вiд дебiторськоl заборгованостi за наданими кредитами
ВИЗНаЮТЬСЯ З ВИКОРИСТаНням Методу ефективноi процентноТ ставки. При розрахунку враховуються
Bci договiрнi умови фiнансового iHcTpyMeHTa та включаються винагороди та додатковi витрати, якi
беЗпосередньо пов'язанi з iHcTpyMeHToM та е невiд'емною частиною ефективноТ процентноj ставки.

ДОХiД У Виглядi нарахованих вiдсоткiв по наданим кредитам визнаеться 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 операцiею;
та
е) ВИТРаТи, якi були або буду-гь понесенi у зв'язку з операцiсю, можна достовiрно оцiнити.
.Щивiденди визнаються доходом лише у разi, якщо:
право Товариства на одержання виплат за дивiдендами встановлено;



€ ЙМОВiРнiсть, що економiчнi вигоди, пов'язанi з дивiдендамиt надiйдуть до Товариства;
суму дивiдендiв можна достовiрно оцiнити.
ВИТРаТИ - це Зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття 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.

З.8.2. Витрати за позиками
витрати за позиками, якi не € частиною фiнансового iHcTpyMeHTy та не капiталiзуються як

частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Товариство капiталiзус витрати на
позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого
активу, як частина собiвартостi цього активу.

з.8.з. YMoBHi зобов'язання та активи
ТОВаРИСТВО Не виЗна€ yMoBHi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан Товариства. Iнформацiя

про умовне зобов'язання розкриваеться, якщо можливiсть вибуття pecypciB, якi втiлюють у собi
економiчнi вигодиt не е вiддаленою. Товариство не визна€ yMoBHi активи. Стисла iнформацiя про
УМОВНИЙ аКТИВ РОЗкрИВасться, коли надходження економiчних вигiд с ймовiрним.

З.8.4. flоговори з надання фiнансових послуг
Надання Товариством фiнансовоI послуги у виглядi надання коштiв у позику, в тому числi

на умовах фiнансового кредиту, визна€ться у облiку на пiдставi пiдписаного кредитного договору,
що уклада€ться тiльки в письмовiй формi та яким визначаються взаемнi зобов'язання та
вiдповiдальнiсть cTopiH, що не можуть змiнюватись в односторонньому порядку без згоди обох
cTopiH. Вiдносини з надання фiнансових послугз приводу фiнансового кредиту мiжТовариством та
клiснтами визначаються на договiрних засадах, шляхом укладання договорiв про надання
фiнансових кредитiв, якi мають мiстити визначенi законодавством умови, обов'язковi для такого
виду договорiв. Розмiр процентiв та порядок '[х сплати за договором фiнансового кредиту
визначаються в залежностi вiд кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту i пропозицiЙ, якi
склалися на кредитному ринку, строку користування фiнансовим кредитом, розмiру облiковоj
ставки та iнших факторiв.

4. IсToTHI СУДЖЕННЯ У пРоцЕсI ЗАстосувдння оБлIковоi полттики

ПiДГОТОВка фiнансовоТ звiтностi вимагае вiд Керiвництва ТОВ <ОЛРДЙЗ> на кожну звiтну
дату винесення суджень, визначення оцiночних значень i припущень, якi впливають на суми
доходiв, витрат, активiВ i зобов'язань, а такОж на розкриття iнформацii про непередбаченi
зобов'язання. Проте невизначенiсть у вiдношеннi цих припущень i оцiночних значень може
привести до результатiв, якi можуть вимагати в майбутньому iстотних коригувань до балансовот
BapTocTi активу або зобов'язання, стосовно яких здiйснюються подiбнi припущення та оцiнки.

OcHoBHi припущення про майбутне та iншi ocHoBHi джерела невизначеностi в оцiнках на
звiтну дату, якi можуть послужити причиною сутт€вих коригувань балансовоТ BapTocTi активiв та
зобов'язань протягом наступного звiтного перiоду, розглядаються нижче.

4.1. СУдrкення lцодо операцiЙ, подiЙ або умов за вiдсутностi конкретних МСФ3
ЯКЩО немае МСФЗ, якиЙ конкретно застосовуеться до операцii, iншоi подil або умови,

управлiнський персонал застосову€ судження пiд час розробки та застосування облiковоi'полiтики,
щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв з прийняття економiчних рiщень та
достовiрною, в тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть:

ПОДа€ ДОСТОВiРНО фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки
суб'екта господарювання ;

вiдображае економiчну cyTHicTb операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну форму;
е неЙтральною, тобто вiльною вiд упереджень;
с обачливою;
€ повною в ycix суттевих аспектах.
Пiд час здiЙснення судження управлiнський персонал посилаеться на прийнятнiсть

наведених далi джерел та врахову€:
а) вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов'язанi з ними питання;
б) наЙОСтаннiшi положення iнших органiв, що розробляють та затверджують стандарти;
В) iНШУ пРОфесiЙну лiтературу тiею мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним

джерелам.



4.2. Судження lцодо вiдстрочених податкiв
ВiдСтРОченi податковi активи визнаються за BciMa невикористаними податковими збитками в

ТiЙ Mipi, в якiЙ е Ймовiрним отримання оподатковуваного прибутку, проти якого можуть бути
ЗаРахОванi податковi збитки. Необхiдне суттеве судження керiвництва для визначення суми
вiдстрочених податкових активiв, яку можна визнати у фiнансовiЙ звiтностi, на пiдставi вiрогiдних
TepMiHiB отримання та величини майбутнього оподатковуваного прибутку, а також стратегii
податкового планування.

4.З. Судження lцодо умовних активiв i зобов'язань
Характер умовних активiв i зобов'язань передбача€, що вони будуть реалiзованi тiльки при

виникненнi або вiдсутностi одно[ або бiльше майбутнiх подiй. Оцiнка таких умовних активiв i

зобов'язань невiд'емно пов'язана iз застосуванням значноl'частки су6'ективного судження iоцiнок
результатiв майбутнiх подiй.

4.4. Судження lцодо забезпечень
СУМа, виЗнана як забезпечення, визнача€ться як найкраща оцiнка видаткiв, необхiдних для

ПОГашеННя iснуючого зобов'язання на кiнець звiтного перiоду та визнача€ться управлiнським
ПеРСОНалОМ на ocHoBi судження як сума, яку обiрунтовано сплатило би ТОВ <ОЛРДЙЗ> для
ПОГащення зобов'язання або передало би Його третiй cTopoHi на кiнець звiтного перiоду.

4.5. Судження щодо справедливоТ 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 визнача€ться з використанням методiв оцiнки, включаючи модель дисконтованих грошових
ПОТОКiВ. В якОстi вихiдних даних для цих моделеЙ за можливiстю використову€ться iнформацiя зi
схожих ринкiв, проте втих випадках, коли це не представляеться практичноздiйсненним, потрiбна
пеВНа Частка судження Керiвництва для встановлення справедливоi BapTocTi. Змiни у припущеннях
ЩОДО ЦИХ фактОрiв Можуть вплинути на справедливу BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB, вiдображену
у фiнансовiЙ звiтностi.

4.6. Судження цlодо справедливо[ BapTocTi активiв Товариства
СПРаведлива BapTicTb iнвестицiЙ, що активно обертаються на органiзованих фiнансових

РИНкаХ, розрахову€ться на ocHoBi поточноi' ринковоi BapTocTi на момент закриття торгiв на звiтну
ДаТУ.В iНШИХ випадках оцiнка справедливо'[ BapTocTi iрунтусться на судженнях щодо
ПеРеДбачУваних маЙбутнiх грошових потокiв, iснуючоТ економiчноi ситуацii, ризикiв, властивих
РiЗним фiнансовим iHcTpyMeHTaM, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФ3 1З <<Оцiнка
сп ра ведл и воТ BapTocTi >>.

4.7. Судження lцодо змiн справедливоi BapTocTi фiнансових активiв
КеРiвництвоТовариства вважа€, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають вiдношення до

ОЦiНКИ фiнанСОвих iHcTpyMeHTiB, де ринковi котирування недоступнi, € 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 валютних
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 вiдображенийу фiнансовiй звiтностi
чистий прибуток та збиток.

РОЗУмiючи важливiсть використання облiкових оцiнок та припущень щодо справедливоI
BapTocTi фiнансових активiв в разi вiдсутностi вхiдних даних щодо справедливоi'вартостi першого
Рiвня, Керiвництво Товариства плану€ використовувати оцiнки та судження, якi базуються на
ПРОфеСiЙнiЙ компетенцi'i працiвникiв Товариства, досвiдi та минулих подiях, а також з
ВИКОРИСТаННЯМ РОЗрахункiв та моделеЙ вартосгi фiнансових активiв, Залучення зовнiшнiх
еКСПеРтних оцiнок щодо таких фiнансових iHcTpyMeHTiB де оцiнка, яка базуеться на професiйнiй
КОМПеТенцii', досвiдi та розрахунках, € недостатньою, на думку Керiвництва е прийнятним та
необхiдн и м.

ВИКОРиСтання рiзних маркетингових припущень та/або методiв оцiнки також може мати
значний вплив на передбачувану справедливу BapTicTb.

4.8. Судження lцодо основних засобiв
Об'екТи основних засобiв вiдображаються за первiсною вартiстю за вирахуванням

накоп иченоi амортизацiТ.
Оцiнка TepMiHy корисного використання об'ектiв основних засобiв € предметом судження

кеРiвництва, заснованого на досвiдi експлуатацiТ подiбних об'сктiв основних засобiв. При



ВИЗНаЧеННi КОРИсНого строку експлуатацii активу Керiвництво виходить з очiкуваноi корисностi
аКТИВуДля ТОВ <ОЛРАЙ3> та враховуе наступнi чинники: очiкуване використання активу, спосiб
ЗаСТОСУВаННя об'екта, темпи Його технiчного застарiння, фiзичниЙ знос та умови експлуатацi[,
ОчiкуваниЙ моральний знос, а також нагляд за активом та його обслуговування. Змiни в зазначених
передумOвах можуть вплинути на коефiцi€нти амортизацii в майбутньому.

ОцiнкИ лiквiдацiйНоi BapTocTi i амортизоВаноi BapTocTi впливають на облiкову BapTicTb i

аМОРТИЗаЦiЮ ОСНОВНИХ засобiв. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок.

4.9. Судження lцодо податкiв
Поточнi активи та зобов'язання з податкiв вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, виходячи з

погоджених у встановленому законодавством порядку зобов'язань станом на З1 березня 2021 року.у разi проведення податкових перевiрок у майбутнiх перiодах сума поточних активiв i зобов'язань
може змiнитися.

4.1О. Судження шодо дебiторськоI заборгованостi
КеРiВНИцТвО Оцiнюе вiрогiднiсть погашення дебiторськоi заборгованостi з основноi'дiяльностi

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

4.11. СУДЖення lцодо застосування МСБО 29 Фiнансова звiтнiсть в умовах
гiперiнфляцi'i

ЦеЙ СТаНДаРт Не встановлю€ абсолютного рiвня, на якому вважаеться, що виникас
гiперiнфляцiя. Необхiднiсть перераховувати фiнансовi звiти згiдно з цим Стандартом € питанням
СУДЖеННЯ. ПОКаЗником гiперiнфляцii'е характеристики економiчного середовища в Kpa'lHi, якi
включають таке (але не обмежуються таким):
а) основна маса населення вiддае перевагу збереженню сво'[х цiнностей у формi немонетарних
аКТИВiВ абО У ВiднОсно стабiльнiЙ iноземнiй валютi. Суми, утримуванi в нацiональнiй валютi, негайно
iнвестуються для збереження купiвельноi спроможностi;
б) ОСНОВНа МаСа Населення розгляда€ грошовi суми не в нацiональнiй грошовiй одиницi, а у
ВiДНОСнО СтабiльнiЙ iноземнiй валютi. l-{iни можуть також наводитися в цiй валютi;
в) продаж та придбання на умовах вiдстрочки платежу здiйснюсться за цiнами, якi компенсують
ОЧiКУВаНУ ВТРаТу кУпiвельно'i спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, HaBiTb якщо цей
строк € коротким;
г) вiдсотковi ставки, заробiтна плата та цiни iндексуються згiдно iндексу цiн;l) кумулятивний piBeHb iнфляцiТ за трирiчний перiод наближаеться до 1О0 о/о або перевищуе цей
pi вень.

УправлiнсЬким персоНалом ТоваРиства булО прийнятО рiшення не застосовувати МСБО 29 при
складаннi пром iжноi фiнансово'i звiтностi.

4.12. Використання ставок дисконтування
СТаВКа ДИСКОНтУ - це процентна ставка, яка використовуеться для перерахунку майбутнiх

потокiв доходiв в €дине значення теперiшньоi (поточноi) BapTocTi, яка е базою для визначення
ринково'i BapTocTi бiзнесу. З економiчноi'точки зору. в ролi ставки дисконту е бажана iHBecTopy
ставка доходу на вкладений капiтал у вiдповiднi з piBHeM ризику подiбнi об'€кти iнвестування, або
- ставка доходу за альтернативними варiантами iнвестицiй iз зiставляння рiвня ризику на дату
оцiнки. Ставка дисконту ма€ визначатися з урахуванням трьох факторiв:

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

вимагають рiзнi piBHi компенсацiТ;
В) фаКТОРу РИЗИКу або мiри ймовiрностi отримання очiкуваних у майбутньому доходiв.
ТОВаРиСтво не визнас у фiнансових iнвестицiях банкiвськi депозити зi строком

погашення до З мiсяцiв, а також депозити з договiрним строком погашення понад З мiсяцi, якщо
ДОСТРОКОВе пОГашення таких депозитiв не призведе до значних фiнансових втрат. TaKi депозити
ОбЛiКОВУЮТЬСя У складi грошових коштiв та i'x еквiвалентiв. HaToMicTb банкiвськi депозити зi строком
погашення вiд чотирьох до дванадцяти мiсяцiв з дати фiнансовоi звiтностi, в разi, якщо дострокове
погашення таких депозитiв ймовiрно призведе до значних фiнансових втрат, визнаються в складi
поточних фiнансових iнвестицiй.

IНфОРМацiЮ Щодо визначення середньозважено'[ ставки по депозитам Товариство
ОТРИМУ€ З ОфiцiЙного саЙту Нацiонального Банку Украiни https://bank.gov.ual в роздiлi
<<СтатистиКа>> - <<СтаТистика фiнансовоГо сектору>> - <<BapTicTb строкових депозитiв за даними
СТаТИСТИЧНОI Звiтностi банкiв Укра'iни >> шляхом вирахування середньорiчноТ ставки в нацiональнiй
валютi за вiдповiдний перiод для вiдповiдно[ категорii'осiб та строку розмiщення.

IНфОРМацiЮ ЩоДо визначення середньозважено'[ ставки за портфелем банкiвських
кредитiв у нацiональнiй валютi в банках, у яких не введено тимчасову адмiнiстрацiю або не
ЗаПРОВаДЖеНО лiквiдацiЙну комiсiю, Товариство отриму€ з офiцiЙного сайту Нацiонального Банку
УКРаiНИ https://bank,gov.ual в роздiлi <Статистика>> - <<Статистика фiнансового сектору>> -
<.BapTicTb кредитiВ за данимИ статистичнОl'звiтностi банкiВ УкраIнИ (без урахуВання овердрафту)"
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ШЛЯХОМ ВИРаХуВаННя середньорiчноi шляхом вирахування середньорiчноl ставки в валютi за
вiдповiдний перiод для вiдповiдноi' категорiТ осiб та строку кредитування.

4.1З. Судження lцодо виявлення ознак знецiнення акrивiв
ВiднОСно фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, Товариство на дату

ВИНИКНеННЯ фiнансових активiв та на кожну звiтну дату визначае piBeHb кредитного 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 дii фiнансового активу (при значному збiльшеннi кредитного ризику/для кредитно-
знецiнених фiнансових активiв) або 12-мiсячними очiкуваними кредитними збитками (у разi
незнач ного зростання кредитного ризику).

Зазвичай очiку€ться, що очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiТ мають бути визнанi до
того, як фiнансовий iHcTpyMeHT стане прострочений. Як правило, кредитний ризик значно зроста€
ще до того, як фiнансовий iHcTpyMeHT стане простроченим або буде помiчено iншi чинники затримки
платежiв, що с специфiчними для позичальника, (наприклад, здiйснення модифiкацii або
реструктуриза цiТ).

Кредитний ризик за фiнансовим iHcTpyMeHToM вважаеться низьким, якщо фiнансовий
lHcTpyMeHT мае низький ризик настання дефолту, позичальник мае потужнiй потенцiал виконувати
своТдоговiРнi зобов'язання щодо грошових потокiв у короткостроковiЙ перспективi, а несприятливi
змiни в економiчних i дiлових умовах у довгостроковiй перспективi можуть знизитиt але не
обов'язково здатнiсть позичальника виконувати cBoi' 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 € нижчим, нiж ризик дефолту за iншими фiнансовими
iнструментами Товариства або нiж кредитний ризик юрисдикцii, в якiй Товариство здiйснюе
дiяльнiсть.

очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiт не визнаються за фiнансовим iHcTpyMeHToM просто
на пiдставi того, що BiH вважався iHcTpyMeHToM iз низьким кредитним ризиком у попередньому
звiтному перiодi, але не вважа€ться таким станом на звiтну дату. У такому випадку Товариство
з'ясову€, чи мало мiсцезначнезростання кредитного ризикуз моменту первiсного визнання, а отже
чи постала потреба у визнаннi очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк дii.

ОЧiКУВаНi кРедитнi збитки вiдображають власнi очiкування Товариства щодо кредитних
збиткi в.

5. розкриття IнФормАцIi щодо використАння спрАвЕдливоi вАртостI

5.1. Методики оцiнtовання та вхiднi данi,
справедли Boro вартiстю

Товариство здiйснюс виключно безперервнi
зобов'язань, тобто TaKi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ
кiнець кожного звiтного перiоду.

використанi для складання оцiнок за

оцiнки справедливоi BapTocTi активiв та
9 та МСФЗ 1З у звiтi про фiнансовий стан на

класи активiв
та
зобов'язань,
оцiнених за
справедливо
ю вартiстю

Методики оцiнювання
Метод
оцiнки

(ринковий,
дохiдний,
витратний)

Вихiднi данi

Грошовi кошти
та'ix
еквiваленти

Первiсна та подальша оцiнка
грошових коштiв та 'ix еквiвалентiв
здiйснюеться за справедливою
вартiстю, яка дорiвнюе Тх номiнальнiй
BapTocTi

Ри н кови й ОфiцiЙнi курси гривнi

щодо iноземних валют

нБу

!епозити (KpiM
депозитiв до
зап итан ня )

Первiсна оцiнка депозиту
здiйснюеться за його справедливою
вартiстю, яка зазвичай дорiвнюе його
номiнальнiй BapTocTi. Подальша
оцiнка депозитiв у нацiональнiй
валютi здiйснюеться 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
дебiторськоi' заборгова HocTi
здiйснюеться за справедливою
вартiстю, яка дорiвнюе BapTocTi
погашення, тобто cyMi очiкуваних
контрактних грошових потокiв на
дату оцiнки.

Дохiдний KoHTpaKTHi умови,
й MoBipHicTb погашення,
очiкуванi вхiднi грошовi
потоки
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Поточ н i

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

Витратн и й KoHTpaKTHi умови,
ймовiрнiсть погашення,
очiкуванi вихiднi грошовi
потоки

5.2. Вплив використання закритих вхiдних даних (3-го рiвня) для перiодичних
оцiнок справедливоТ BapTocTi на прибуток або збиток

ТОВаРИСТвО мае сформувати закритi вхiднi данi, користуючись найкращою iнформацiею,
наявноЮ за даниХ обставин, яка може включати власнi данi Товариства. У процесi формування
закритих вхiдних даних Товариство може розпочати зi cBoj'x власних даних, але воно мае
скорегувати цi данi, якщодоступна у розумних межах iнформацiя свiдчить проте, що iншi учасники
ринкУ використаЛи б iншi данi абО ТовариствО ма€ щосЬ особливе, чого нема€ у iнших учасникiв
ринку (наприклад, притаманну Товариству синергiю). Товариству не потрiбно докладати вичерпних
зусиль, щоб отримати iнформацiю про припущення учасникiв ринку. Проте, Товариство ма€ 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 справедливоi BapTocTi.

товариство здiйснюе безперервнi оцiнки справедливоi BapTocTi активiв та зобов'язань iз
ВИКОРИСТаННЯМ ЗаКРИТих вхiдних даних З-го рiвня, якi протягом поточного звiтного перiоду не
призвели до змiни розмiру прибутку або збитку звiтного перiоду.

5.З. PiBeHb iepapxiТ справедливоi BapTocTi, до якого належать оцiнки справедливо'i
BapTocTi

5.4. Перемiщення мiж рiвнями iepapxii справедливоi BapTocTi
У ТОВаРиства за звiтниЙ перiод вiдсутне перемiщення мiж 2-м та З-м рiвнями iepapxii

сп раведливоi BapTocTi.

5.5. Iнцti розкриття, що вимагак)ться МСФ3 1З <<Оцiнка справедливоi BapTocTi>>
СпРаведлива BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB в порiвняннi з lх балансовою вартiстю

СПРаВедливу BapTicTb дебiторськоi та кредиторськоi заборгованостi неможливо
визначити достовiрно, оскiльки нема€ ринкового котирування цих активiв.

Керiвництво Товариства вважа€, що наведенi розкриття щодо застосування справедливоТ
BapTocTi е достатнiми, i не вважа€, що за межами фiнансово'i звiтностi залишилась будь-яка сутт€ва
iнформацiя щодо застосування справедливоi'вартостi, яка може бути корисною для користувачiв
фiнансовоi звiтностi.

1. Основнa засоби, нематерiальнi активи, iHuri н активи

Найменування маtцини та
обладнання

Iншi
необоротнi
мат. активи

Всього
ocHoBHi
засоби

Нематерiальнi
активи

На З1.12.2О2Ор. 266 18 284 6

Придбан ня

1l

класи активiв та
зобов'язань,
оцiнених за

справедливок)
BapTicTlo

1 piBeHb
(Ti, lцо мають

котирування, та
спостережуванi)

2 piвeнb
(Ti, lцо не мають
котирувань, але
спостережуванi)

З piBeHb
(Ti, lцо не мають
котирувань i не е

спостережуваними)

Усього

Дата оцiнки зl.оз.21 зl,оз.2о зl.оз.21 зl.оз.2о зl.о3.21 зl.оз.2о 31.оз.21 зl.оз.2о
Торговельна та iнша
дебiторська
за бо рго ва н icTb

зз 120 56 752 зз 120 56 752

Торговельна та iнша
кредиторська
заборгова н i сть

з4 взб 50 856 з4 8зб 50 856

Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за
справедливою вартiстю

Балансова Bapтicтb,
тис. гDн.

Справедлива
BanTicTb- тиa- гп}a

з 1.0з.20 2 1 з 1.0з.2020 з 1.0з.202 1 з 1.0з.20 20
Торговельна та iнша дебiторська
заборгованiсть, тис. грн. зз 120 55 520 зз 120 55 520

Торговельна та iнша кредиторська
заборгованiсть, тис. грн. з4 взб 50 856 з4 взб 50 в56

6.

6. розкриття IнФормАцIi, що пIдтвЕрджу€ сTATTI, подАнI у звIтностI



Вибуття

На 31.0З,2О2lр. 266 18 2а4 6
Накопичена амортизацiя
З 1.12.2020о. (253) (18) (27L) (6)

Нарахована за звiтний перiод (8) (8)
Вибутгя

На З1.0З.2о2lр. (261) ( 18) (279) (6)
Балансова BapTicTb
З 1.03.2о2lр. 5 5

6.2. коlлти
На

зl.оз.2о21
На

зl.оз.2о2о
На

з1.12.2о2о
Грошовi кошти Товариства, в т.ч:
- на поточних рахунках в банках
- по депозитних рахунках

7 о67
7 067

7

1

4 4о8
4 40в

6.з. забо aHicтb

на
зl.оз.2о21

На
зl.оз.2о2о

На
з1.12.2о2о

,Щовгострокова дебiторська заборгованiсть в т.ч

,Qебiторська заборгованiсть за розрахункам и
в т,ч.:
- за авансовими сплатами за роботи (послуги)
- за авансовими сплатами по договору оренди
- iнша

зо

з
25
2

4з4

50
з79

5

67

з0
з7

flебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари,
роботи, послуги в т.ч.

- за кредитними договорами
- за нарахованими доходами (О/о) по кредитним
договорам
- резерв очiкуваних кредитних Dизикiв

зз о9о

з2 056

2 з74
(1 з40)

55 о67

55 556

1 2з1
(t 726)

з5 78з

з5 з69

1 5в7

(1 17з)
Витрати майбутнiх перiодiв 25 7

Разом зз 12о 55 52о з5 851

6.4. за
На

зl.оз.2о21
На

зl.оз.2о2о
На

з1.12.2о2о
Поточ на кредиторська заборгован icTb за това ри,
роботи, послуги, в т.ч,:
- заборгованiсть по агентським договорам
- заборгованiсть по договорам IT пiдтримки
- заборгованiсть по договорам юридично'i
пiдтримки
- iнше

2

2

Iншi поточнi зобов'язання (безвiдсоткова
поворотна фiнансова допомога) з4 взб з4 8зб
Разом 34 8зб з4 8з8

6.5. flоходи
товариством сформований чистий дохiд вiд реалiзацii наданих послуг:

6.6. Iншi операцiЙнi доходи
Iншi операцiйнi доходи Товариства :

Стаття доходiв 1 кв. 2о21 poKv 1 кв. 2о2о poKv
HapaxoBaHi вiдсотки за кредитними договорами,
fис. грн. 217L з 494

12

Стаття доходiв 1 кв. 2О21 року , 1 кв. 2О2О року



HapaxoBaHi О/о нз золищок коштiв на поточному
рахунку 50

Комiсiя за видачу та обслуговування кредитних
договорiв з7

Разом 50 з7

6.7. Собiвартiсть реалiзацii послуг
товариством сформованi наступнi витрати по собiвартостi наданих послуг:

6.8. Адмiнiстративнi витрати, витрати на збут, iншi операцiйнi витрати.
6.8. 1. Адмiнiстративнi витрати
Товариством понесенi насгупнi витрати:

6.8.2. Iншi операцiЙнi витрати
Товариством понесенi наступнi витрати:

Стаття витрат 1 кв. 2О21 року 1 кв. 202О року
Витрати на оплату працi (65) (699)

Вiдрахування на соцiальнi заходи (2) (129)
Агентська винагорода (27)
Витрати щодо перевiрки клiентiв (в1
IT витрати, телефонiя (1) 10)
Забезпечення на виплату вiдпусток (11) (6з)
Разом (79) (1 0о9)

Стаття витрат 1 кв. 2О21 року 1 кв. 2О2О року
Витрати на оплату працi (5з 1) (1 091)

Вiдрахування на соцiальнi заходи (99) ( 169)
Матерiальнi витрати (7)
Амортизацiя (8) (47)
витрати на оренду (89) (244)
Юридичнi, нотарiальнi, аудиторськi послуги (40)
забезпечення на виплатч вiдпчсток G2\ (69)
Iншi витрати (27\ 19)
Разом (8з6) (1 646)

Стаття витрат 1 кв. 2О21 року 1 кв. 2О2О року
Резерв на покриття можливих витрат за
кредитними операцiями ( 167) (64)

6.9. KopoTкocTpoкoвi кредити банкiв
KopoTKocTpoKoBi позики банкiв станом на З1 березня 2O2L року вiдсутнi.

6.1О. Фiнансова оренда
Операцii з фiнансовоi'оренди станом на З1 березня 2О21 року вiдсутнi.

6.11. Iнщi фiнансовi доходи
Iншi фiнансовi доходи представленi в наступному виглядi:

Стаття витрат 1 кв. 2О21 року 1 кв. 2О2О року
Доходи вiд розмiщення коштiв на банкiвських
депозитних рахунках, тис. грн. 22

Разом 22

6.12. Фiнансовi витрати
Фiнансовi витрати у вказаному перiодi представленi у виглядi амортизацiйних витрат з

дисконтування заборгованостi у виглядi фiнансовоi допомоги:

Стаття витрат 1 кв. 2О21 року 1 кв. 2О2О року
АмортизацiЙнi витрати вiд операцiй з
дисконтування заборгованостi у виглядi
фiнансовоi допомоги, тис. грн.

(597)

lз



6.1З. Податок на прибуток
ВитратИ з податкУ на прибутОк 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 прибутоК в YKpa'iHi становить 1ВО/о. Нарахування
податку на прибуток у вказаному перiоду не здiйснювалось.

Стаття витрат 1 кв. 2О21 року 1 кв. 2О2О року
Витрати (дохiд) з податку на прибуток, тис. грн,

14. п та збитки
1 кв. 2О21 року 1 кв. 2О2О року

Прибуток (збиток), тис. грн. 1 1з9 2з7

6.15. Власний капiтал
на кiнець звiтного перiоду року статутний капiтал Товариства становить 4 о00 ооо (чотири

мiльйони) гривень, внесений грошовими коштами в повному обсязi,
Первинна реестрацiя Товариства вiдбулася 1З сiчня 2О16 року зi Статутним
з 500 000 (три мiльйони п'ятсот тисяч) гривень. Засновником Товариства

6.

flевелопмент (Royal Development INC.)
Первинне формування Статутного капiталу

"КРЕДОБАНК" по поточному рахунку 26ОО4О169921О
мiльйони п'ятсот тисяч) гривень.

пiдтверджено банкiвською випискою ПАТ
вiд2L сiчня 2016 року на суму З 500 000 (три

Згiдно протоколу N9lЗ вiд 07 травня 2Оl8р. загальних зборiв учасникiв прийнято рiшенняпро вихiд Мiсцевоi Корпорацii Royal Development зi складу учасникiв тов <олрдйз" у зв'язку з
продажеМ корпоратиВних праВ у виглядi часткИ в статутноМу капiталi тов <олрДйЗ" в розмiрiз 500 000 (три мiльйони п'ятсот тисяч) гривень, що становить 1ООо/о статутного капiталу, на користь
фiзичноI особи ФранковськоТ Олени Вiкторiвни (IПН 252790ЗЗ28).

Згiдно з протоколом N9 22 вiд 04.12.201В року загальних зборiв учасникiв, прийнято рiшенняпро збiльшення розмiрУ статногО капiталУдо 4 00О ООО (чотири мiльйони) гривень. flоформування
статутного капiталу пiдтверджено банкiвською випискою АТ "Укргазбанк" по поточному рахунку2650974З58510З вiд 1З грудня 201В року на суму 5ОО 00О (п'ятсоттисяч) гривень.

На кiнець звiтного перiоду зареестрованим учасником Товариства € фiзична особа Трубчiк
Михайло Степанович, яка володiе 1ОO,ОOО/о частки Товариства

Роз Mlp власного капlталу наведено в таблицi

Стаття На
зl.оз.2о21

На
зl.оз.2о2о

На
з1.12.2о2о

Заресстрований капiтал 4 000 4 000 4 000

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1 ззв зв4 199

Розмiр власного капiталу, тис. грн. 5 зз8 4 з8'4 4 199

7. розкриття Iншоr rноовмяцri
7.1. Операцii з пов'язаними сторонами
Пов'язаними вважають сторони, одна з яких мас можливiсть контролювати iншу або

здiйснювати суtтевий вплив на прийняття фiнансових та операцiйних рiшень iншою стороною, як
це визначено в МСБо 24 <<Розкриття iнформацiiщодо зв'язаних cTopiH>>. Рiшення про те якi сторони
являються пов'язаними приймають не тiльки на ocHoBi i'x юридичноi форми, але i виходячи з
характеру cTocyHKiB зв'язаними cTopiH.

flo пов'язаних cTopiH Товариства належать:
- учасник Товариства фiзична особа-нерезидент Трубчiк Михайло

дату володiе 100,00О/о частки Товариства;
- директор Товариства фiзична особа-резидент Франковська

252790ЗЗ28) з 01 сiчня по 1З сiчня 2021 року;- директор Товариства фiзична особа-резидент Грищенко олена Станiславiвна (Iпн
2450З05625) з 1З сiчня 2021 року;

- юридична особа Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <олрдЙЗ консдлтиНГ>>, (Код
€дрпоУ 42зt7з24),,Qиректор тов <олрАйз консдЛтинг> фiзична особа-резидент Грищенко
Олена Станiславiвна (IПН 2450З05625).

За звiтний перiод Товариство нараховувало
ФранковськоТ Оленi BiKTopiBHi :

- заробiтна плата 49 тис. грн.
- виплата при звiльненнi 481 тис. грн.

1д

капiталом у розмiрi
була компанiя Роял

Степанович, що на звiтну

Олена BiKTopiBHa (IПН



За звiтниЙ перiод Товариство нараховувало та сплатило директору Товариства - Грищенко
оленi Станiславiвнi:

- заробiтна плата 21З тис. грн.
На кiнець звiтного перiоду заборгованiсть з виплати заробiтноi плати перед керiвництвом

Товариства вiдсутня.
товариство мае заборгованiсть з отриманот позики вiд Тов <олрдйз Консдлтинг>:- на початок звiтного перiоду З4 ВЗб тис. грн.- на кiнець звiтного перiоду З4 8Зб тис. грн.

7.2. Оподаткування
Внаслiдок наявностi в yKpaiHcbKoMy податковому законодавствi положень, якl дозволяютьбiльш нiж один BapiaHT тлумачення. а також через практикуl що склалася в нестабiльному

економiчному середовищi, за яко'i податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчноi
дiяльностi, у разi, якщо подаТковi ограни пiддадуть cyMHiBy певне тлумачення, засноване на оцiнцi
керiвництва економiчноi'дiяльностi Товариства, ймовiрно, що Товариство змушене буде 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 думкукерiвництва ТовариствО сплатилО yci податкИ, томУ фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд
податковi збитки. Податковi звiти можуть переглядатися вiдповiдними податковими органами
протягом трьох poKiB.

7.З. Ступiнь повернення iншоТ дебiторськоi заборгованостi та iнших фiнансовихактивiв
внаслiдок ситуацii', яка склалась в економiцi Украiни. а також як результат економiчноi'

нестабiльнОстi, щО склалась на дату балансу, icHye ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути
реалiзованi за i'хньоЮ балансовою вартiстю в ходi звичайноl' дiяльностi Товариства. Ступiнь
повернення цих активiв у значнiй Mipi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться позазоною контролю Товариства. Ступiнь повернення дебiторськоТ заборгованостi Товариству
визнача€ться 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 iнформацii.

7.4. Повернення фiнансових зобов'язань
товариство мае заборгованiсть перед Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю <олрдйз

консАлтиНГ> (далi - Позичальник) у виглядi поворотноi (безпроцентноi) фiнансовоi допомоги на
загальну суму З4 Взб тис. грн. Згiдно договiрних умов, заборгованiсть у розмiрi з4 8зб тис. грн.
мае бути повернена Товариством за письмовою вимогою Позичальника протягом З0 *але"дар"r"
днiв вiд дня iT пред'явлення. У випадку пред'явлення тако[ вимоги Товариство мас HaMip отримати
процентну позику в банкiвськiй ycTaHoBi на ринкових умовах пiд заставу власного кредитного
портфелю, що повнiстю забезпечений заставою.

8. ЦIЛI ТА ПОЛIТИКИ УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ

8.1 Фiнансовий ризик
Функцiя управлiння ризиками у Товариства включа€ в себе управлiння фiнансовими ризикам,

а також операцiйними та юридичними ризиками. Фiнансовi ризики складаються з ринкового ризику(який включа€ валютний ризику, ризик процентнот ставки та iнший цiновий ризик), кред'итного
ризику та ризику лiквiдностi, основними цiлями управляння фiнансовим и ризиками е мiнiмiзацiя
пов'язаних з ними витрат, що досяга€ться за рахунок постiйного монiторингу, визначення лiмiтiв
ризику i нагляд за тим, щоб цi лiмiти не перевищувалися. Управлiння операцiйними та юридичними
ризиками ма€ на MeTi забезпечення належного функцiонування внутрiшнiх процедур та полiтики,
що спрямованi на мiнiмiзацiю ризикiв.

товариство наража€ться на кредитний ризик, який визнача€ться 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, майновi права, тощо. Упр.авлiння кредитними ризиками Товариство здiйснюе на пiдставi
<<Кредитноi' полiтики тов "олрАйЗ"r, затвердженоi Протоколом кредитного KoMiTeTy N9ЗЗ вiд
17.07,2019 року.

На
зl.оз.2о21

На
зl.оз.2о20

На
31.12.2о2о
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flебiторська заборгованiсть за кредитними
договорами (основна сума боргу та
HapaxoBaHi вiдсотки) в т.ч.

- кOрOткOстрOкOва
- довгострокова

зз 090

зз 090

55 061

55 061

з5 7вз

7взз5

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

7 067
7 067

1

1

4 408
4 40в

Iншi дебiторська заборгован icTb з0 4з4 67
3агальна сума ризику 4о 187 55 496 41 258

За звiтний перiод:
видано кредитiв на суму
повернуто кредитiв на суму
нараховано процентiв за користування кредитними коштами
отримано процентiв

1 940
5 254
2 777
1 з84

В cTpyKTypi портфелю переважають кредити iз загальним TepMiHoM дii кредитноi угоди не
бiльше 2 poKiB. Середньозважена ставка кредитування становить 27О/о рiчних.

На кiнець звiтного перiоду Bci кредитнi угоди вiднесено до складу поточноl' дебiторськоi
заборгованостi.

Згiдно з Положенням про визначення розмiру кредитного ризику та формування резерву
для покриття можливих втрат вiд знецiнення кредитних активiв, сума розрахункового резерву вiд
знецiнення кредитних активiв сумарно за кредитним портфелем складае 1 З40 тис. грн. або З,89О/о
вiд суми загального кредитного боргу боржникiв Товариства.

8.2 Ринковий ризик
Ринковий ризик виника€ внаслiдок вiдкритих позицiй (а) iноземних валют, (б) процентних

активiв 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 грощовi потоки
вiд фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (oKpiM тих, що виникають
унаслiдок вiдсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно вiд того, чи спричиненi вони
чинниками, характерними для окремого фiнансового iHcTpyMeHTa або його eMiTeHTa, чи чинниками/
що впливають на Bci подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiЙснюються операцii на ринку.

У Товариства вiдсутнi активи, якi зменшуються внаслiдок зростання процентних ставок, та
активiв з правом eMiTeHTa змiнювати CBoi зобов'язання за борговими цiнними паперами. На кiнець
звiтного перiоду фiнансовi iнструменти, що можуть коливатися внаслiдок змiн ринкових процентних
ставок вiдсутнi, тому ризик процентноl 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 акцii', облiгацi[, та iншi фiнансовi iнструменти, якi мають
активний ринок, тому цей ризик для Товариства низький або взагалi вiдсутнiй.

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

8.З Валютний ризик
Керiвництво здiйснюе 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.

8.4 Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi - ризик пов'язаний iз неспроможнiстю Товариства сво€часно або повнiстю

виконати власнi зобов'язання. Р,ля 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 складаеться iз позикових
коштiв, 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:

Зобов'язання за поворотною безвiдсотковою
фiнансовою допомогою

!]о погашення
вимогою

з4 8зб з4 8зб

lб



Всього майбутнiх
виплати

платежiв, включаючи Bci з4 взб з4 8зб

8.5. Управлiння капiталом
Метою Товариства при управлiннi капiталом е забезпечення подальшоI роботи Товариства

в якостi безперервно функцiонуючого пiдприсмства, щоб приносити прибуток акцiонерам та вигодi
iншим зацiкавленим сторонам, та пiдтримання оптимальноi 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 капiталу, 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 може здiйснювати регулювання капiталу шляхом змiни структури капiталу. Система
управлiннЯ капiталоМ може коригуватисЬ з урахуванням змiн в операцiйному середовищi,
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 належний прибуток учасникам Товариства завдяки встановленню цiн на
послуги з кредитування Товариства, що вiдповiдають рiвню ризику;. ДОТРИмання вимог до капiталу, встановлених регулятором, i забезпечення здатностi
товариства функцiонувати в якостi безперервного дiючого пiдприсмства.

Товариство вважа€, що загальна сума капiталу, управлiння яким здiйсню€ться, дорiвнюе cyMi
капiталу, вiдображеного в балансi.

Склад власного капiталу на дату фiнансовоi звiтностi у загальнiй cyMi 5 ЗЗ8 тис. грн.:. Зареестрований капiтал (оплачений капiтал) 4 0О0 тис. грн.
. Нерозподiлений прибуток - 1 ЗЗ8 тис. грн.

BapTicTb чистих активiв Товариства станом на З1.0З.2021 року, згiдно даних фiнансовоi
звiтностi складае 5 ЗЗ8 тис. грн.

Товариство вважа€, що станом на З1 березня 2021 року капiтал Товариства вiдповiдае
вимогам законодавства.
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