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Примiтки до рiчноi фiнансовоi звiтностi
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю <<олрАЙ3>>, за перiод цlо

закiнчився З1 грудня 2О2О року
1. IНФОРМАЦIЯ ПРО ФIНАНСОВУ УСТАНОВУ

1.1. 3аrальна iнформацiя про Фiнансову установу
Товарисгво з обмеженою вiдповiдальнiсгю ,олрАЙз,, код €ДРПОУ 4о216з55 (далi - Товариство)

зареестровано 13 сiчня 2016 року вiдповiдно до чинного законодавства Укратни номер запису в
€диному peecTpi пiдприемств i органiзацiй Украiни - 1 3о5 102 ооо0 о12925.

основним видом дiяльносгi Товарисгва € надання коц.tтiв у позику, в тому числi на умовах
фiнансового кредиry (далi - Позики).

товарисгво мае Taki лiцензiт: лiцензiя на провадження господарськот дiяльносгi з надання
фiнансових послуг (kpiM професiйнот дiяльносгi на ринку цiнних паперiв), а саме на надання коштiв
у позику, в тому числi i на умовах фiнансового кредиry/ яка видана Нацiональною Комiсiею, що
ЗДiЙСНЮе дерЖавне р_еry{ючн!! у сферi ринкiв фiнансових послуг (далi - нацкомфiнпоiпуi)
Розпорядженням N91150 вiд 05.07.2018 року, строк дiТлiцензiТ - безстрокова,

кiлькiсгь працiвникiв станом на кiнець звiтного перiоду скJIадала 9 oci6.
Станом на З1 та З1 грудня 2019 и Товариства були:

Учасники Товариства: 31.12.2о2о 31.12.2о19

Франковська Олена BiKTopiBHa, фiзична особа-резидент, О/о 100 100

Всього 1оо 1оо

2.1. ЕконОмiчне середовицlе, в умовах якого Товариство здiйснtо€ cBoкl дiяльнiсть
Пiсля стiйкого зростання в 2019 роцi, економiчна активнiсть на початку 202О роiу

послабилась. 3а 2020 piK вплив запровадженого карантину був значним. основними чинникам,ц
стали зниження iнвестицiйного та зовнiшнього попиту. 3апровадження з середини березня 2О20
року карантину iз фактичною забороною окремих видiв дiяльностi позначилося переважно на
секторах послуг (зокрема iндустрiя туризму та розваг), торгiвлi i транспортi. Помiрно негативн,им
був вплив i на показники зайнятостi та доходiв населення. Зовнiч:нiй попит стримувався рiзким
зниженням економiчноТ активностi у cBiTi на тлi поширення coVID-lg. Поширення COVID-19 та
визнана Свiтовою Органiзацiею Здоровъ всесвiтня пандемiя мали нейтральний вплив на експорт
ToBapiB, проте разом iз зниженням свiтових цiн на енергоносiТ призвели до зниження iмпорту
ToBapiB i послуг. Зростання адмiнiстративно регульованих цiн сповiльнилося передусiм завдяки
поглибленню падiння цiн на природний газ, а також сповiльнення зростання цiн на бiльtлiсть iнших
компонентiв. Падiння цiн у промисловостi поглибилося, попри послаблення тиску з боку цiн на
експортнi товари. Падiння помiтно сповiльнилося у Bcix видах промисловоТ дiяльностi як через
зовнiшнiй попит, так i завдяки певнiй нормалiзацiТ погодних умов порiвняно з торiшнiми
показниками.

ПОГiРШеННя настроТв у всьому cBiTi спровокувало зростання ryрбулентностi на валютному
РИНкУ як Украiни, так i краТн партнерiв. flевальвацiйний тиск на гривню став наслiдком передусiм
пiдвищеного попиry на валюту з боку населення та бiзнес.

КеРiвництво вживае Bcix необхiдних заходiв для пiдтримання стабiльностi дiяльностi
ТОВаРИСТва в умовах, lло склалися. Однак наразi невiдомо, як буде розвиватися ситуацiя у Kpai:Hi
В ЦiЛОму та, вiдповiдно, неможливо визначитиl як це може вплинути на результати дiяльностi та
фiнансовий стан Товариства.

2. ЗАГАЛЬНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ФIНАНСОВОil ЗВIТНОСТI

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

СфОРмОвана з метою достовiрного вiдображення фiнансового стану, фiнансових результатiв
дiяльносгi та гроtлових потокiв Товарисгва для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола
кориспrвачiв при прийняттi ними економiчних рiшень.

Концепryальною основою рiчноi фiнансовоТ звiтностi Товарисгва за 2020 piK е Мiжнародiнi
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 ве6-сайтi Мiнiсгерсгва фiнансiв Укратни.

пiдготовлена Товариством рiчна фiнансова звiтнiсгь чiтко та без будь-яких застережень
вiдповiдае BciM вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених рмсЬо, дотримання яких
забезпечу€ досговiрне подання iнформацiт в фiнансовiй звiтнопi, а саме, доречноi, досговiрноi,
зiсгавноТ та зрозумiлоТ i нформацiТ.

при формуваннi рiчнот фiнансовот звiтностi Товариство керувалося також вимогами
нацiональних законодавчих та нормативних aKT|B lлодо органiзацiТ i ведення бухгалтерського облiку
та складання фiнансовоi звiтносгi 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 нацiънальна валюта

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

2.З. Припуlцення про безперервнiсть дiяльностi
Рiчна фiнансова звiтнiсгь Товарисгва пiдготовлена виходячи з припущення безперервносгi

дiяльносгi, вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погацення зобов'язань вiдбуваетьёя 
'в 

ходi
звичайнот дiяльностi. Рiчна фiнансова звiтнiсгь не вкJIюча€ кориryвання, якi необхiдно Оуло'6
провестИ в томУ випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здiйснення фiнансово-
господарськоi дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервносгi дiяльносгi.

. 2.4, Рiщення про затвердження рiчноi фiнансовоi звiтностi
Рiчна фiнансова звiтнiсгь Товариства затверджена до випуску керiвником Товариства 28

лютого 2021 року. Hi учасники Товариства, Hi iншi особи не мають права вносити змiни до цiеi
фiнансовоi звiтносгi пiсля iT затвердження до випуску.

2.5. ЗвiтниЙ перiод фiнансовоТ звiтностi
Звiтним перiодом, за який формусгься рiчна фiнансова звiтнiсгь, вважаgться 2О20 piK, тобто

перiод з 01 сiчня по З1 грудня 2020 року.

З. CYTTeBI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОi ПОЛШИКИ

3.1. основи оцiнки, що застосована при скrrаданнi фiнансовот звiтностi
l-.lя рiчна фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на ocHoBi iсгоричноi собiвартосгi та справедливоТ

вартосгi або амортизацiйнот собiвартосгi окремих фiнансових iHcTpyMeHTiB вiдповiдно до мсФз 9
<<Фiнансовi iнсгрументи>>, а також iнвесгицiйнот нерухомосгi, яка вiдображаеться за справедливою
вартiсгю вiдповiдно до мсБо 40 <<Iнвесгицiйна HepyxoMicTb>>. Оцiнка справедливоI BapTocTi
здiйснюsгься з використанням методiв оцiнки фiнансових iнсгрументiв, дозволених МСФЗ 13 <Оцiнки
за справедливою вартiсгю>>. TaKi методи оцiнки включають використання справедливоТ вартосгi як
цiни, яка була б отримана за продаж активу, або сплачена за передачу эобов'язання у зЬичайнiй
операцiт 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 вартiсгь фiнансових активiв i зобов'язань визнача€ться з використанням наявноi
iнформацii про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки.

3,2. Загальнi положення lцодо облiкових полiтик
З.2.1. Основа формування облiкових полiтик
облiковi полiтики - KoHKpeTHi принципи, основи, домовленостi, правила та практика,

засгосованi су6'ектом господарювання при складаннi та поданнi фiнансовотзвiтносri. мсФ3 наводить
облiковi полiтики, якi, за висновком рмсБо, дають змоry скласти таку фiнансову звiтнiсгь,'яка
МiСГИТИМе ДОРечну та досговiрну iнформацiю про операцiТ, iншi подiТ та умови, до яких вони
застосовуЮться. TaKi полiтикИ не слiД застосовувати, якlлО вплиВ iX застосування € нес};тг€вим.

облiкова полiтика Товарисгва розроблена та затверджена керiвництвом Товарисгва
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
ТоварисгвО обирае та застосовуе своI облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiТ,

iнlдиХ подii абО умов, якlлО мсФ3 конкретно не вимага€ або не дозволя€ визначення категорiТ сгЬтеИ,
для яких iншi полiтики можугь буги доречними.

У 2019 роцi Товариство вперше застосувало МСФЗ (IFRS) 16 <<Оренда>. мсФз (IFRS) 16 був
випущений в сiчнi 2016 року iзамiнюе собою мсБо (IAS) 17 <<Оренда>>, РозЪснення ктмФз 1iгкlс1+
<<Визначення наявностi в угодi ознак оренди>>, РозЪснення пкр (slc) 15 <<Операцiйна орендj -
стимули>> i Роз'яснення ПКр (SIc) 27 <<Визначення срносгi операц{й, якi мають юридичну форму
оренди>. мсФз (IFRS) 16 всгановлю€ принципи визнання, оцiнки, пРаання та розкриття iнформацii
лро оренду i вимагае, щоб орендарi вiдображали Bci договори орендиiз використанням единоТ моделi
облiку в балансi, аналогiчно порядку облiку, передбаченому в МСБО (иs) rZ для фiнансовоI оренди.

I



стандарт передбачас 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 предсгавляе право Корисц/вання базовим активом протягом TepMiHy оренди ФОто
актив у формi права корисryвання). 0рендарi зобовъзанi визнавати витрати на вiдсотки за
зобовъзанням по орендi окремо вiд витрат по амортизацiт активу в формi права користування.
Орендарi також повиннi переоцiнювати зобовЪзання по орендi при HacтaHHi певноТ подiТ (наприклад,
змiна TepMiHiB оренди, змiна майбугнiх орендних платежiв в результатi змiни iндексу jбо стаЬки, щовикористовуються для визначення таких платежiв). У бiльшосгi випадкiв орендар враховуе суми
переоцiнки зобовъзання по орендi в якостi кориryвання активу в формi права корисryвання.
Товарисгво використовуе звiльнення, запропонованi в сгандартi щодо догоЬорiв Ьренди, TepMiH яких
з_акiнчуетьСя протягом 12 мiсяцiв з дати першого застосування, а також щодо договорiв оренди
базових активiв з низькою вартiстю. Принципи облiковоi полiтики, викладенi нижче, застосовувалися
послiдовно до Bcix перiодiв, поданих у цiй фiнансовiй звiтностi.

3.2.3 3астосування нових та переглянутих Мiя<народних стандартiв фiнансовоТзвiтностi (<мсФ3>) HoBi прийнятi i переглянутi мсФз
Станом на З1 грудня2О2О poKyTaKi HoBi сгандарти iiнтерпретацiТбули випущенi, але ч{е не

вступили в силу на даry складання рiчнот фiнансовот звiтносгi Товарисгва. Товариство плану€
застосувати цi сгандарти пiсля ix всryпу в силу.

МСБО 4О <<Iнвестицiйна HepyxoMicTb>>
Поправки до мсБО 40 <<Iнвесгицiйна HepyxoMicTb>> щодо переведення до/з iнвестицiйноi

HepyxoМocтi передбачають змiни до пункry 57, сгосовно ствердження, lло суб'ект господарювання
повинен переводити нерухомiсгь до iнвестицiйноТ HepyxoMocTi або з неТ, коли i тiльки тодi, коли е
докази змiни використання. Змiна використання вiдбувасться, якlло майно вiдповiдае або пересгае
вiдповiдати визначенню iнвесгицiйноi власностi. Змiна в HaMipax керiвництва щодо використання
власносгi сама по собi не е свiдченням змiни у використаннi. Список-прикладiвдоказiв у пунктах 57
(а) - (d) тепер представлений як невичерпний перелiк прикладiв замiсть попереднього вичерпного
перелiку.

МСФ3 (IFRS) 17 <<CTpaxoBi контракти>>
В TpaBHi 2017 року Рада з МСФ3 випусгила МСФЗ (IFRS) 17 <<CTpaxoBi контракти>>, новий

всеосяжний стандарт фiнансовот звiтносгi для договорiв сграхування, який розгляда€ питання
визнання i оцiнки, подання та розкриття iнформацiТ. Коли мсФз (IFRS) 17 всгупить в силу, BiH
замiнить собою мсФз (IFRS) 4 <<CTpaxoBi контракти>>, який був випущений в 20О5 роцi. МСФз 1iFKs;17 застосовуеться до Bcix видiв договорiв страхування (тобто страхуванн я життя i страхуjання,
вiдмiнне вiд сграхування життя, пряме страхування i перестрахування) незалежно вiд виду
органiзацiТ, яка випускае ii, а також до певних гарантiй та фiнансових iнсгрументiв з умовамй
дискрецiйноТ учасгi, € кiлька виняткiв зi сфери застосування. основна мета МСФЗ (IFRS) 17 полягаев наданнi моделi облiку договорiв страхування/ яка е бiльш ефективною i послiдовною для
страховикiв. На вiдмiну вiд вимог мсФЗ (IFRS) 4, якi в основному базуються на попереднiх мiсцевих
облiковиХ полiтиках, мсФ3 (IFRS) t7 надае всебiчну модель облiку договорiв страхування,
охоплюючИ Bci доречнi аспекти облiку. мсФз (IFRS) 17 набува€ чинносгi, починаючи з 1 сiчня 2О21
року або пiсля цiеТ дати| при цьому вимага€ться розкриття порiвняльноТ iнформацiТ. За рiшенням
керiвництва ТоварисгвО мсФЗ 17 <<CTpaxoBi контракТи>> до датИ набrгтЯ чинносгi не застосову€ться.
товарисгво не очiкуе що застосування даного стандарry матиме вплив на його фiнансовий стан та
результати дiяльностi Товарисгва.

МСФЗ (IFRS) 3 - <<Визначення бiзнесу>>
У жовтнi 201В року Рада з МСФ3 випустила поправки до мсФ3 (IFRS) З <<О6'еднання бiзнесiв>,

якi змiнилИ визначення TepMiHa <<6iзнес> i повиннi допомогти органiзацiям Ьизначити| чи е придбана
сукупнiсть видiв дiяльностi та активiв бiзнесом чи Hi. Данi поправки )rгочнюють мiнiмальнi вимоги до
бiзнесу, викrlючають оцiнку того, чи здатнi учасники ринку замiнити будь-який вiдсрнiй елемент,
додають керiвництво, Щоб допомогти органiзацiям оцiнити, чи е придбаний процес значуlлим,
звужують визначення бiзнесу i вiмачi, а також вводять необов'язковий тест на наявнiсгь
концентрацiТ справедливоТ вартосгi. Разом з поправками також були наданi HoBi iлюсгративнi
приклади. оскiльки данi поправки застосовуються перспективно lлодо операцiй чи iнших подiй, якi
вiдбуваються на даry ix первiсного застосування або пiсля нет, данi поправки не матимугь впливу на
Товарисгво на даry переходу.

МСФЗ (IAS) 1 i МСФ3 (IAS) 8 - <<Визначення cyTTeBocTi>>
Поправки до МСФз (IAS) 1 i мсФз (IAS) s - <<Визначення сrп€востi> В жовтнi 2о18 року Рада

з МСФ3 випустила поправки до мсФз (IAS) 1 "Подання фiнансовот звiтностi> та МСФЭ (иS) s
<<облiкова полiтика' змiни в облiкових оцiнках та помилки>> щоб узгодити визначення сlггтевосгi в
рiзних стандартах i роз'яснити деякi аспекти даного визначення. Згiдно з новим визначенням
<<iнформацiя е суттевою, якlло можна обiрунтовано очiкувати, tцо iT пропуск, спотворення або
маскування вплинуть на рiшення основних корисгувачiв фiнансовоi звiтносгi загального
призначенНя, якi приймаються нимИ на ocHoBi цiеТ фiнансовоТ звiтностi, tло нада€ фiнансову
iнформацiЮ про конкреТну органiзаЦiю яка звiтус>>. Очiкуегься, що поправКи до визнаЧення сlггтевостi
не матимуть значного впливу на фiнансову звiтнiсгь Товариства.

З.2.4. Форма та назви фiнансових звiтiв



перелiк та назви форм рiчнот фiнансовот звiтносгi Товариства вiдповiдають вимогам,
встановленим НП(С)БО 1 <<Загальнi вимоги до фiнансовоТ звiтносгi>>, та форми Примiток, lло
розробленi у вiдповiдносгi до МСФ3,

3.2.5. Методи подання iнформацiТ у фiнансових звiтах
Згiдно мсФ3 та враховуючи НП(С)БО 1 Звiт про сукупний дохiд передбачае подання витрат,

визнаних у прибрку або збитку, за класифiкацiею, основаною на методi "функцiТ витрат'''або
"собiвартосгi реалiзацii", згiдно з яким витрати класифiкують вiдповiдно до ix функцiй як частини
собiвартосгi чи, наприклад, витрат на збут або адмiнiсгративну дiяльнiсгь.

предсгавлення гроlлових потокiв вiд операцiйноi дiяльностi у Звiтi про рух грошових коштiв
здiйснюеться iз застосУванняМ прямого методу, згiдно з яким розкрива€ться'iнформацiя про ocHoBHi
класи надходжень грошових коштiв чи виплат гроlлових коштiв. Iнформацiя про ocHoBHi види
гроцових надходжень та гроlлових виплат формуеться на пiдставi облiкових записiв Товарисгва.

3.3. Облiковi полiтики lцодо фiнансових iHcTpyMeHTiB

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

ОперацiТ з придбання або продажу фiнансових iHcTpyMeHTiB визнаються iз засгосуванням облiку за
датою розрахунку.

За строком виконання фiнансовi активи та фiнансовi зобовЪзання подiляються на поточнi (зi
строком виконання зобовъзань до 12 мiсяцiв) та довгостроковi (зi строком виконання зобовъзайь
бiльше 12 мiсяцiв).

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

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

переоцiнки у прибугку або збитку;
фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiсгю.

Товарисгво визна€ TaKi категорiТ фiнансових зобов'язань:
фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю;
фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату

переоцiнки у прибугку або збитку.
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство

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

нове взяте зобовЪзання) визнають у прибрку або збитку.
Фiнансовий актив оцiнюеться за амортизованою собiвартiсгю, якlло BiH придбава€ться з

метою одержання договiрних грошових потокiв i договiрнi умови фiнансового активу генерують
грошовi потоки, KoTpi е суго виплаТами основНоТ сумИ та процентiв на непогашену частку ocHoBHoi
суми.

Товарисгво визнае резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних
активом, який облiкову€ться за амортизованою вартiсгю.

облiкова полiтика щодо подальшот оцiнки фiнансових iнсгрументiв
вiдповiдних роздiлах облiковоТ полiтики.

З.З.2. Грочlовi коlлти та ixHi еквiваленти

збиткiв за фiнансовим

розкрива€ться нижче у

ГроuJовi коlлти складаються з готiвки в Kaci та коtлтiв на поточних рахунках у банках.
Еквiваленти грошових коштiв - це KopoTKocTpoKoBi, високолiквiднi iнвесгицiТ, якi вiльно

конверryються 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 ix еквiваленти можугь утримуватися, а операцiт з ними
нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi,

Iноземна валюта - це валюта iнша, нiж функцiональна валюта, яка визначена в п.2.3 цих
Примiток.

гроLuовi коluти та tx еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання
активами.

Подальu.lа оцiнка гроlлових коtлтiв здiйснюеться за справедливою вартiсгю, яка дорiвнюе ik
номiнальнiй вартосгi.

подальшlа оцiнка еквiвалентiв грошових kotllTiB, представлених депозитами, здiйснюеться за
амортизованою собiвартiстю.

проводитися в



первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та ix еквiвалентiв в iноземнiй валютi
здiйснюеться у функцiональнiй 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 тимчасовоТ адмiнiсграцiТ) цi активи можуть бути
класифiкованi у складi непоточних активiв. У випадку прийнятя нБУ рiшення про лiквiдацiю
банкiвськоI установи та вiдсрносгi ймовiрносгi повернення грошових коштiв, визнання ii як активу
припиняеться i ii вартiсгь вiдображаегься у складi збиткiв звiтного перiоду.

з.3.3. Фiнансовi активи, lцо оцiнюються за амортизованою собiвартiстю
flo фiнансових активiв, lло оцiнюються за амортизованою собiвартiсгю, Товариство вiдносить

депозити, дебiторську заборгованiсгь, у тому числi позики.
Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнюе iX за амортизованою собiвартiсrю,

застосовуюч и метод ефекти вного вiдсотка.
3асгосовуючи аналiз дисконтованих грошових потокiв, Товарисгво 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 якiсгь
iнсгрумента, залишок строку, протягом якого ставка вiдсотка за контрактом е фiксованою, а також
залишок строку до погащення основнот суми та валюry, в якiй здiйснюватимуться платежi.

Товарисгво оцiнюе станом на кожну звiтну даry резерв пiд збитки за фiнансовим iнсгрументом
у розмiрi, tло дорiвнюе: i

- 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 iHcTpyMeHry, якlло кредитний
ризик за таким фiнансовим iнсгрументом значно зрiс iз моменту первiсного визнання.

у випадку фiнансових активiв кредитним збитком е теперiшня BapTicTb рiзницi мiж
договiрними грошовими потоками. належними до сплати на користь Товарисгва за договором; i

грошовими потоками, якi Товарисгво очiкуе одержати на свою корисгь.
Станом на кожну звiтну даry Товариство оцiню€, чи зазнав кредитний ризик за фiнансовим

iHcTpyMeHToM значногО зростаннЯ з моментУ первiсногО визнання. При виконаннi такоТ оцiнки
товарисгво замiсгь змiни суми очiкуваних кредитних збиткiв використовуе змiну ризику настання
дефолry (невиконання зобов'язань) протягом очiкуваного строку дiТ фiнансового iнсгрумента. ,Щля
виконання такоТ оцiнки Товариство порiвнюе ризик настання дефолту (невиконання зобов'язань) за
фiнансовим iHcTpyMeHToM станом на звiтну дату з ризиком настання Дефолry за фiнансоЬим
iнсгрументом станом на даry первiсного визнання, i враховуе при цьому обt'рунтовано необхiдну та
пiдтверджувану iнформацiю, що е доступною без надмiрних витрат або зусиль, i вказуе на значне
зростання кредитного ризику з моменry первiсного визнання.

Товарисгво може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фiнансовим
iHcTpyMeHToM не зазнав значного зростання з моменry первiсного визнання, якщо було з'ясовано, lло
фiнансовий iнсгрумент мае низький piBeHb кредитного ризику станом на звiтну даry.

у випадку фiнансового активу, що € кредитно-знецiненим с.ганом на звiтну даry, але не €
придбаним або створеним кредитно-знецiненим фiнансовим активом, Товарисгво оцiнюе очiкуванi
кредитнi збитки як рiзницю мiж валовою балансовою вартiсгю а(тиву та теперiшньою вартiстю
очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, дисконтованою за первiсною ефективною ставкою вiдсотка
За фiнансовим активом. Будь-яке кориryвання визнаsться в прибуlку або збитку як приброк або
збиток вiд зменшення корисностi.

flебiторська заборгованiсгь 
i

Безумовна дебiторська заборгованiсгь визнасгься як актив тодi, коли Товариство ста€
стороною договору та, внаслiдок цього, набувае юридичне право одержати грошовi кошти.

ПеРвiсна оцiнка дебiторськоТ заборгованосгi здiйснюеться за Ьправедливою вартiсгю.
пiсля первiсного визнання подальша оцiнка дебiторськот iаборгованосгi вiдбуваеться за

амортизованою вартiстю.
ПОТОЧНУ дебiторську заборгованiсть без встановленоi сгавки вiдсотка Товарисгво оцiнюе за

сумою первiсного рахунку факryри, якlло вплив дисконryвання € несутт€вим.
PiBeHb сrгтевостi для дисконryвання заборгованосгi всгановлений Товарисгвом в розмiрi 10о/о

iT номiнальноТ суми. 
:

3.з.4. Зобов'язання i

КРедиторська заборгованiсгь визна€ться як зобовЪзання тодi; коли Товариство ста€ стороною
ДОГОВОРУ Та, внаслiдок цього, набувае юридичне зобовЪзання сплатити гроlловi кошти.

поточнi зобовъзання - це зобовъзання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз
нижченаведених ознак:

КеРiвництво Товариства сподiвасгься погасити зобовЪзання або зобовЪзання пiдлягае
погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;

КеРiвництво Товариства не мае безумовного права вiдсгрочити погашення зобовЪзання
протягом lлонаЙменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. i

ПОТОчнi зобовЪзання визнаються за умови вiдповiдносгi визначенню i критерiям визнання
зобовъзань

Поточнi зобов'язання оцiнюються у подальшому за амортизованою вартiстю.



Поточну кредиторську заборгованiсrь без всгановленоТ сгавки вiдсотка Товарисгво оцiнюе за
сумою первiсного рахунку факryри, якщо вплив дисконryвання € несутгевим.

PiBeHb суггевосгi для дисконryвання заборгованосгi встановлений Товариством в розмiрi 1ОО/о
jT номiнальноТ суми.

З.З.5. 3гортання фiнансових активiв та зобов'язань
Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство мае 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 аltтивiв
З.4.1. Визнання та оцiнка основних засобiв
Товарисгво визнае матерiальний о6'ект основним засобом, якtцо BiH угриму€ться з метою

використання ix у процесi своет дiяльносгi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i
соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використрння (експлуатацiт) яких бiльше

первiсно Товарисгво оцiнюе ocHoBHi засоби за собiвартiстюi У подальlлому ocHoBHi засоби
оцiнюються за ix собiвартiсгю MiHyc будь-яка накопичена амортизацiр та будь-якi накопиченi збитки
вiд зменшення корисностi. Сума накопиченот амортизацiт на дату переоцiнки виключа€ться з валовот
балансовоТ BapTocTi активу та чистоТ суми, перерахованоТдо переоцiriеноТ суми активу. ,Qооцiнка, яка
входить до складу власного капiталу, переноситься до нерозподiлено;го прибугку, коли припиня€ться
визнання вiдповiдного активу. 

]

З.4.2. Подальlлi витрати 
,

товарисгво не визна€ в балансовiй вартосгi о6'€кта основних засобiв витрати на lцоденне
обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування о6'€кта. Цi витЬати визнаються в прибугку чи
збитку, коли вони понесенi. В балансовiй BapTocTi о6'екта основних зрсобiв визнаються TaKi подальшi
витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу. 

r

З.4.З. Амортизацiя основних засобiв l

Амортизацiя основних засобiв Товарисгва нарахову€ться прямолiнiйним методом.
Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуютьqя протягом TepMiHyii корисного

використання. Амортизацiю активу починають, коли BiH ста€ irридатним для використання.
Амортизацiю активУ припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувасгьёя ранiше: на дату, з якоТ актив
класифiкують як угримуваний для продажу, або на даry, з якот припиняють визнання активу.

таких мiнiмальних ви

N9
зlп

Групи
Мiнiмально допустимi

строки корисного
використання, DoKiB

1 -рупа 1 - земельнi дiлянки
2 -рупа 2 - капiтальнi витрати на полiпшення земель, не пов'язанi зjудiвництвом 15

з :рупа 3:
будiвлi
споруди
передавальнi пристроТ

20
15
10

4 -рупа 4 - машини та обладнання 2
З них: електронно-обчислювальнi маlдини, iнш.li машинЙ для,
автоматичного оброблення iнформацii, пов'язанi з ними засоби
зчитування або друку iнформацiТ, повЪзанi з ними комп'ютQрнi
програми (KpiM програм, витрати на придбання яких визнаються
роялтi, та,/або програм, якi визнаються нематерiальним aKTtiBoM),
iнчli iнформацiйнi системи, комутатори, маршрутизатори, мсjдулi,
рlодеми, 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 б - iнструменти, прилади, iHBeHTap, меблi 2
7 -рупа 7 - тварини 6
в -рупа 8 - багаторiчнi насадження 10
9 -рупа 9 - iншi ocHoBHi засоби 2
10 -рупа 10 - бiблiотечнi фонди
11 -рупа 11 - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи
t2 -рупа 12 - тимчасовi (нетитульнi) споруди 5
1з -рупа 1З - природнi ресурси
t4 -рупа 14 - iHBeHTapHa тара 6
15 -рупа 15 - предмети прокату 5
16 -рупа 16 - довгостроковi бiологiчнi активи 7



термiни корисного використання можугь бути змiненi у момент tsизнання матерiальних активiв
о6'€ктами основних засобiв у сгорону збiльшення на пiдсгавi рiшення посгiйно дiючоi KoMiciT, якlло
товарисгво передбачае отримання економiчних вигiд вiд викорисгання таких объкгiв у строки, lло
перевищують мiнiмально всгановленi у цьому пунктi.

3нецiнення основних засобiв
на кожну звiтну даry, Товариство переглядае балансову BapTicTb cBoii основних засобiв для
виявлення ознак знецiнення з дотриманням насгупних процедур:

- проводиться перегляд технiчного стану об'eKTiB з метою виявлення факторiв знецiнення;
- якщо iснують показники будь-якого знецiнення, сума очiкуванрго вiдновлення таких активiв
розрахову€ться для визначення розмiру збиткiв вiд знецiнення, якшо Taki е. У разi неможливостi
визначення розмiру збиткiв вiд знецiнення окремого активу Товариqтво визначае суму визначеного
знецiнення генеруючот одиницi' до якот належить актив. 

,

сума очiкуваного вiдшкодування вища з двох оцiнок: чиста цiна продажу та цiннiсгь використання
активу. При розрахунку вартосгi активу, при використаннi, очiкуванi, майбрнi грощовi потоки
дисконryються до'ix поточноi вартосгi з використанням ставки дисконтування до оподаткування, яка
вiдображае поточнi оцiнки ринку тимчасовот вартосгi грошей i ризикц, повъзанi з активами.
Якщо, вiдповiднО до оцiнок, кiлькiсгь очiкуваного вiдttзкодування аriтивiв (або генеруючоi одиницi)
менша, нiЖ йогО балансова BapTicTb, балансова BapTicTb активУ (або генеруючоТ одиницi)
зменшуеться до суми очiкуваного вiдшкодування. Збитки вiд зне(iнення визнаються як витрати
безпосередньо у звiтi про сукупний дохiд. 

i

З.4.4. Нематерiальнi активи 
i1

нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiсгю за вирахуванням будь-якот накопиченот
амортизацiтта будь-яких накопичених збиткiв вiд зменш.lення корисноhi. Амортизацiя нематерiальних
активiв здiйснюеться iз засгосуванням прямолiнiйного методу. Нематерiальнi активи, якi виникають
у результатi договiрних або iнших юридичних прав, амортизуютьсяi протягом TepMiHy чинностi цихправ. Амортизацiя здiйснюеться прямолiнiйним методом та (рунтусгься на iндивiдуально
встановлених строках корисного використання для кожного объктуiнематерiальних активiв, але не
бiльше 10 poKiB. ' 

:

3.4.5. 3менщення корисностi основних засобiв та нематерiальних аltтивiв
_ На кожну звiтну даry Товариство оцiнюе, чи € якась ознака трго, що кориснiсть активу може

зменшитися. Товарисгво зменшу€ балансову BapTicTb активуj' до суми його очiкуваного
вiдщкодування, якlло, i тiльки якlло, сума очiкуваного вiдшкодуьання активу менша вiд його
балансовот вартосгi. Таке зменцення негайно визнаеться в прибр[ах чи збитках, якщо актив не
облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО 16. Збиток вiд зiменшення корисностi, визнаний
для активу (за винятком ryдвiлу) в попереднiх перiодах, Товарисгвь сторнуе, якlло, i тiльки якlло,
змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очii<уваного вiдшкодування. Пiсля
визнаннЯ збиткУ вiд зменшення корисНостi, амортизацiя основних qасобiв кориryеться в майбутнiх
перiодах з метою розподiлення переглянугоi балансовот вартьсгi необоротного активу на
систематичнiй ocHoBi протягом строку корисного використання.

3.5. Облiковi полiтики lцодо оренди
. Фiнансова оренда - це оренда, за якою передаються в осноqному Bci ризики та винагороди,

пов'язанi з правом власносгi на актив. Товарисгво/ як орендатор, н{ початку строку оренди визна€
фiнансовУ орендУ як активи та зобов'язання за сумами, що дорiвнюють справемивiй вартосгi
орендованого майна на початок оренди або (якщо вони меншi;: за справедливу BapTicTb) за
теперiшньою вартiсгю мiнiмальних орендних платежiв. Мiнiмальнi с{ренднi платежi розподiляютьсямiж фiнансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань. Фiнансовi витрати
розподiляються на кожен перiод таким чином, щоб забезпечити сталу перiодичну ставку вiдсотка на
залицок зобов'язань. Непередбаченi оренднi платежi вiдображаютьЬя як витрати в тих перiодах, уяких вони були понесенi. Полiтика нарахування амортизацiтi: на орендованi активи, що
амортизуються, узгоджена iз стандартною полiтикою Товарисгва що4о подiбних активiв.

оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi,,з правом власностi на актив,
фактично залиtUаються в орендодавця, класифiкусгься як операцiйна оренда. Оренднi платежi за
УГОДОЮ пРО операцiЙну оренду визнаються як витрати на прямоliiнiйнiй 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. 

i

3.6. Облiковi полiтики lцодо податку на прибуток 
i

ВИТРати з податку на приброк являють собою суму витраf з поточного та вiдстроченого
ПОДаТКiВ. ПОтОчниЙ податок визнача€ться як сума податкiв на пРибуток, чо пiдлягають сплатi
(вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибрку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати

I



Товарисгва за податками розрахОвуютьсЯ з викорисТанняМ податкових ставок, чинних (або в
основному чинних) на дату балансу. ]

вiдсгрочений податок розраховуеться за балансовим методом облiку зобов'язань та явля€
собою податковi активи або зобов'язання, lло виникають у резуhьтатi тимчасових рiзниць мiж
баЛаНСОвОю вартiсгю активу чи зобов'язання в балансi та ii податкоЁою базою.

Вiдсгроченi податковi зобов'язанНя визнаютЬся, яК правило, щодо Bcix тимчасових рiзниць,
tло пiдлягають оподаткуванню. Вiдсгроченi податковi активи визнаlоться з урахуванням iмовiрноЫ
наявностi в майбрньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можугь буги використанi
тимчасовi рiзницi, tло пiдлягають вирахуванню. Балансова BapTicTb вiдсгрочених податкових активiв
переглядаеться на кожну даry Й зменшуеться в тiй Mipi, у якiй бiльцtе не icHye ймовiрносгi того, ч{о
буде отриманий оподаткованиЙ прибугок, достатнiй, щоб дозвФлити використати вигоду вiд
вiдсгроченого податкового активу повнiсгю або частково. 

]

ВiдсгроченИй податоК розраховуеться за податковиМи ставкамИ, якi, яК очiкусгься, будугь
застосовуватися в перiодi реалiзацii вiдповiдних активiв або зобов'яgань. Товариство визнае поточнi
та вiдсгроченi податкИ як витрати або дохiд i включае в приброк абсj збиток за звiтниЙ перiод, oKpiM
випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi визнафться прямо у власному капiталi
або вiд о6'еднання бiзнесу. ii

товарисгво визнае поточнi та вiдсгроченi податки у капiтаhi, якlло податок належить до
сгатей, якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому с{мому чи в iншому перiодi.

3.7. Облiковi полiтики lцодо iнtцих активiв та зобов'язаliь
З.7.t. Забезпечення 

!,

Забезпечення визнаються, коли Товариство мае теперiшнюi заборгованiсгь (юридичну або
конструктивну) внаслiдок минулоТ подiТ, icHye ймовiрнiсть (тобто бiлiьше можливо, нiж неможливо),
|ло погашення зобов'язання вимагатиме вибугтя pecypciB, KoTpi втiлЬють у собi економiчнi виrодиi i

можна досговiрно оцiнити суму зобов'язання. i

Товариство також створюе резерв витрат на оплаry щорitiних (основних та додаткових)
вiдпусгок. Розрахуноктакого резерву здiйснюsгься на пiдставi правиd облiковоТ полiтики Товариства.
Розмiр створеного резерву оплати вiдпусгок пiдлягае iнвентарфзацiТ на кiнець року. Розмiр
вiдрахувань до резерву вiдпусток, включаючи вiдрахування на соriiальне страхування з цих сум,
розраховуЮться виходячи з кiлькостi днiв фактично невикористаhоТ працiвниками вiдпусгки та
ixнього середньоденного заробiтку на момент проведення Takoqo розрахунку. Також можугь
враховуватися iнlдi о6'ективнi фактори, lло впливають на розра>(унок цього показника. У разi
необхiдносгi робиться кориryюча проводка в бухгалтерському облiку згiдно даних iнвентариjацii
резерву вiдпусток.

З.7,2, Виплати працiвникам
Товарисгво визна€ KopoTкocTpoKoBi виплати працiвникам як Еiитрати та як зобов'язання пiсля

вирахуванНя будь-якоi вже сплаченоТ суми. Товариство визна€ очiкуЬану BapTicTb короткострокових
виплат працiвникам за вiдсрнiсгь як забезпечення вiдпусток - пiл чар надання працiвниками послуг,
якi збiльшують ixHi права на майбутнi виплати вiдпускних. i,

з.7.3. Пенсiйнi зобов'язання
вiдповiдно до укратнського законодавства, Товариство rгрцмуе внески iз заробiтноi плати

працiвникiв до Пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз
поточних нарахувань заробiтноТ платнi, TaKi витрати вiдображаютьс{ у перiодi, в якому були наданi
працiвниками послуrи, що надають Тм право на одержання BHecKiB, таi.зароблена вiдповiдна заробiтнаплатня. 

i,

{i

3.8. Iнщi застоGованi облiковi полiтики, що € доре*rпJп для розумiння фiнансовоТзвiтностi 
|]

3.8.1flоходи те витрати 
i

товарисгво визнае дохiд у разi, якlло ix суму можна визнатй з досгатнiм piBHeM точносгi та
icHye ймовiрнiсгь отримання Товариством майбутнiх економiчнихi, вигiд. Доходи оцiнюються за
справедливою вартiсгю отриманоТ винагороди або коштiв, що повинф,i буги отриманi.

ПРОцентнi та подiбнi доходи вiд дебiторськоi заборговаiiосгi за наданими кредитами
визнаються з використанням методу ефективнот процентнот сгавки.i,при розрахунку враховуються
Bci договiрнi умови фiнансового iнсгрумента та включаються винагфроди та додатковi витрати, якi
безпосередньо повъзанi з iнсгрументом та е невiдъмною частиною ефективноi процентнот ставки,

i

ДОХiд у виглядi нарахованих вiдсоткiв по наданим кредитам вфзнасгься у прибугку або збитку
в разi задоволення Bcix наведених далi умов: i

а) ТОвариство здiйснило переказ коштiв по реквiзитам вказаНим в кредитному договорi;
б) суму доходу можна достовiрно оцiнити; i
Д) ЙМОВiРНО, що до Товарисгва надiйд}лгь економiчнi вигоди, фовЪзанi з операцiею;та 

i:

е) витрати, якi були або будрь понесенi у звЪзку з операцiецЬ, можна достовiрно оцiнити.
,Щивiденди визнаються доходом лище у разi, якtцо: i'

право Товарисгва на одержання виплат за дивiдендами встаЁовлено;

i]

I

i



i,

l

е ймовiрнiсть, |ло економiчнi вигоди, повЪзанi з дивiдендамиj надiйдрь до Товариства;
суму дивiдендiв можна досговiрно оцiнити. i
Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiковфго перiоду у виглядi вибуття чи

амортизацiт активiв або у виглядi виникнення зобовъзань, результатом чого € зменшення чистих
активiв, за винятком зменщення, повъзаного з виплатами учасникац.

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

майбугнiх економiчних вигiд або тодi та тiею мiрою, якою майбугнi екрномiчнi вигоди не вiдповiдають
або перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовйй стан.

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

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

витрати за позиками, якi не е частиною фiнансового iнсгруjменry та не капiталiзуються як
частина собiвартосгi активiв, визнаються як витрати перiоду. Товфрисгво капiталiзуе витрати на
позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва aQo виробництва квалiфiкованого

З.8.2. Витрати за позиками

активу, як частина собiвартосгi цього активу.

з.8.з. YMoBHi зобов'язання та активи

ilЗ.8.4. ||оговори з надання фiнансових послуr ii

Надання Товариством фiнансовоТ послуги у виглядi наданнd коштiв у позику, в тому числi
на умовах фiнансового кредиту, визнаеться у облiку на пiдставi пiдhисаного кредитного договору,
що укладаеться тiльки в письмовiй формi та яким визначаюtься взаемнi зобов'язання'та
вiдповiдальнiсть cTopiH, lло не можуть змiнюватись в у порядку без згоди обох
cTopiH. Вiдносини з надання фiнансових послуг з приводу фiна кредиту мiж Товариством та
Клiентами визначаються на договiрних засадах, шляхом ння договорiв про надання
фiнансових кредитiв, якi мають мiстити визначенi за умови, обов'язковi для такого
виду договорiв. Розмiр процентiв та порядок ix сплати за фiнансового кредиту
визначаються в залежносгi вiд кредитного ризику, наданого ення, попиту i пропозицiй, якi

Товариство не визнае yMoBHi зобов'язання в звiтi про фiнансоqий сган Товариства. Iнформацiя
про умовне зобов'язанНя розкриваеться, якlло можливiсть вибупяi pecypciB, якi втiлюють'у собi
економiчнi вигодиr не е вiддаленою. Товарисгво не визнае yMoBHi актиЁи. Стисла iнформацЙ про
умовниЙ актив розкРиваgться, коли надходження економiчних вигiд Ь ймовiрним.

склалися на кредитному ринку, строку користування фiнансовим кредитом, розмiру облiковоi
ставки та iнших факторiв. 

ii

4. IсToTHI СУДЖЕННЯ У ПРОцЕсI3Астосувдння оrJлrковоi полrтики
ii

пiдготовка рiчнот фiнансовот звiтностi вимагае вiд Керiвниrfiтва Тов <олрАйз> на кожну
звiтну дату винесення судх(ень, визначення оцiночних значень i прй,пущень, якi впливають на суми
виручки, витрат, активiВ i зобов'язань, а такОж на розКритгя iнформацiТ про непередбаченi
зобов'язання. Проте невизначенiсть у вiдношеннi цих припущеfiь i оцiночних значень може
привести до результатiв, якi можуть вимагати в майбутньому iстоlних коригувань до балансовот
BapTocTi активу або зобов'язання, стосовно яких здiйснюються подiРнi припущення та оцiнки.

OcHoBHi припущення про майбутне та iнц.li ocHoBHi джерелiЬ невизначеностi в оцiнках на
звiтну дату, якi можуть послужити причиною суттевих кориryвань|'6алансовоТ BapTocTi активiв та
зобов'язан ь п ротя гом наступ ного звiтного перiоду, розгляда ються нижче.

У процесi застосування облiковоТ полiтики ТОВ <ОЛРПЙЗ"ji Керiвництво використовувало
судження, u"lо найбiльш iсготно впливають на суми, визнанi , рiчнi{i фiнансовiй звiтностi.

li

4.1. GУдження lцодо операцiЙ, подiЙ або умов за вiпсутростi.конкретних мсФз
Якщо немае МСФЗ, який конкРетно застОсову€тьсЯ до опёрацiТ, iншоТ подiТ або умови,

управлiнсьКий персонал застосовУе судження пiд чаС розробки та зфстосування облiковоТ полiтики,
щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв з приЙняття економiчних pilueHb та
достовiрною, в тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть: il

пода€ достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати
суб'екта господарювання ;

вiдображае економiчну cyTHicTb операцiй, iнших подiй або ум
е нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень;
е обачливою;
е повною в ycix сутт€вих аспектах.

дiяльностi та грошовi потоки
i

QB, а не лице юридичну форму;

i,
!i

li

li

ij

ПiД ЧаС ЗДiйСНення судження управлiнський персонал i[rосилаеться на прийнятнiсть
наведених далi джерел та врахову€: 

il

а) вимоги в МСФЗ. у яких iдеться про подiбнi та пов'язанi з нl;iми питання;
6) НаЙОСТаНнiшi положення iнших органiв, що розробляють Tq затверджують стандарти;



в) iншу професiйну лiтературу тi€ю мiрою, якою вони нё суперечать вищезазначенимджерелам. 
l

ll4.2. Судження lцодо вiдстрочених податкiв i

ВiДСТРОченi податковi активи визнаються за BciMa невикорисiаними податковими збитками в
тiй Mipi, в якiй е ймовiрним отримання оподатковуваного прибутку, проти якого можуть бути
зарахованi податковi збитки. Необхiдне сутт€ве судження керidництва для визначення суми
вiдстроченИх податкоВих активiв, яку можна визнати у фiнансовiЙ ýBiTHocTi, на пiдставi вiрогiдних
TepMiHiB отримання та величини майбутнього оподатковуваного, прибрку, а також стратегii
ПОДаТКОВОГО ПЛаНУВаННЯ. 1

i,

4.3. Судження lцодО умовниХ активiВ i зобов'язанЬ i.

Характер умовних активiв i зобов'язань передбачае, lло вонй будуть реалiзованi тiльки при
виникненнi або вiдсутностi однот або бiльше майбутнiх подiй. оiiiнка-таких умовних активiв i
зобов'язань невiд'емно пов'язана iз застосуванням значноТ частки сiir6'ективного судження i оцiнок
результатiв маЙбутнiх подiй.

4.4. Судження lцодо забезпечень
Сума, визнана як забезпечення, визначаеться як найкраща diaiHKa видаткiв, необхiдних для

погашення iснуючого зобов'язання на кiнець звiтного перiоду т{а визнача€ться управлiнськимперсоналом на ocHoBi судження як сума, яку обiрунтовано сп.г,|атило би ТоВ <<ОЛРДЙЗ> для
погашеннЯ зобов'язанНя або переДало бИ його третiЙ cTopoHi на кiнlець звiтного перiоду.

4.5. Судження щодо справедливоi BapTocTi фiнансовихУ випадках, коли справедлива BapTicTb фiнансових акт в i фiнансових зобов'язань,
визнаних у звiтi про фiнансовий стан, не може бри визначена на i даних активних ринкiв,вона визначаеться з використанням методiв оцiнки, включаючи дисконтованих грошових
потокiв. В якостi вихiдних даних для цих моделей за можливiстю
схожих ринкiв, проте в тих випадках, коли це не представляеться п

iнформацiя зi
здiйсненним, потрiбна

певна частка судження Керiвництва для встановлення BapTocTi. Змiни у припущеннях
щодо цих факторiв можуть вплинути на справедливу BapTicTb фiна
у фiнансовiй звiтностi.

iHcTpyMeHTiB, вiдображену

4.6. Судження lцодо справедливоi BapTocTi активiв Т,

Використання рiзних маркетингових припущень
значний вплив на передбачувану справедливу BapTicTb.

Справедлива BapTicTb iнвестицiй, що активно обертаютьсяiна органiзованих фiнансових
ринках, розраховуеться на ocHoBi поточноТ ринковоТ BapTocTi на мфмент закриття торгiв на звiтну
дату. В iнших випадках оцiнка справедливот BapTocTi iрунtуеться на судженнях щодолdrу.D ll-ilлиХ випадках оц|нка справедливоl BapтocTi Грунtу€ться на судженнях щодо
передбачуваних майбрнiх грошових потокiв, iснуючот економiчньi' ситуацiт, ризикiв, властивйх
рiзним фiнансовим iHcTpyMeHTaM, та iнших факторiв з врахуваriням вимог мсФЗ 1З <<Оцiнка
справедливоТ BapTocTi>> 

li

4,7. Судження lцодо змiн справедливоi BapTocTi бiнанс$вих активiв
Керiвництво Товариства вважа€, що облiковi оцiнки та припуфення, якi мають вiдношення дооцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB, Де ринковi котирування недосi,тупнi, е ключовим джерелом

невизначеностi оцiнок, тому lло: 
i;а) вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з ihлином часу, оскiльки оцiнки

базуються на припуЩенняХ керiвництва щодо вiдсоткових cTaBoK,i, волатильностi, змiн валютних
KypciB, показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, коригуваньiiпiд час оцiнки iHcTpyMeHTiB, а
також специфiчних особливостей операцiй; та il

б) вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнан[овий стан, а також на доходи
(витрати) може бути значним.

якби керiвйицтво Товариства використовувало iнщi припущф""" щодо вiдсоткових ставок,
волатильнОстi, KypciB обмiнУ валют, кредитного рейтингу контраг{jнтаI дати оферти i коригувань
пiд час оцiнки iHcTpyMeHTiB, бiльша або менша змiна в оцiнцi варr',Ьстi фiнансових iHcTpyMeHTiB у
разi вiдсутностi ринкових котирувань мала б iстотний вплив на вiдоdражений у фiнансовiй звiтностi
чистий приблок та збиток. 

l;

Розумiючи важливiсть використання облiкових оцiнок та г|рипущень щодо справедливоТ
BapTocTi фiнансових активiв в разi вiдсутносгi вхiдних даних Щодо iьправедливоi BapTocTi перщого
рiвня, Керiвництво Товариства плануе використовувати оцiнки тЬ судження, якi базуються на
професiйнiй компетенцiт працiвникiв Товариства, досвiдi та i"rинулих подiях, а також з
використанням розрахункiв та моделей BapTocTi фiнансових фктивiв. Залучення зовнiшнiх
експертниХ оцiноК щодо таких фiнансових iHcTpyMeHTiB де оцiнкаl| яка базуеться на професiйнiй
компетенцiт, досвiдi та розрахунках, € недостатньою, на думку i;керiвництва е прийнятним та
необхiдним. li

4.8. Судження tцодо основних засобiв

таlабо меdрдiв оцiнки також може мати

9



;i

о6'екти основних засобiв вiдображаються за nep"icHorJ вартiстю за вирахуванням
накопиченоТ амортизацiТ. i,

Оцiнка TepMiHy корисного використання o6'eKTiB основних $асобiв € предметом судження
керiвництва, заснованого на досвiдi експлуатацiт подiбних обiектiв основних засобiв. При
визначеннi корисноfо _cJPoKy експлуатацiТ активу Керiвництво виходить з очiкуваноТ корисностi
активу для ТОВ <олрАи3> та врахову€ наступнi чинники: очiкуваце використання активу, спосiб
застосування о6'€кта, темпи його технiчного застарiння, фiзичниiй знос та умови експлуатацiТ,
очiкуваний моральний знос, а також нагляд за активом та його обсл}iговування. Змiни в зазначених
передумовах можуть вплинути на коефiцiенти амортизацii в майбутiirьому.

ОцiнкИ лiквiдацiйНоТ BapTocTi i амортизованоi BapTocTi вплРвають на облiкову BapTicTb i
амортизацiЮ основниХ засобiв. Фактичнi результати можуть вiдрiзнАтися вiд цих оцiнок.

4.9. Судження lцодо податкiв 
;

поточнi активи та зобовъзання з податкiв вiдображенi у рiчнi{ фiнансовiй звiтностi, виходячи
з погоджених у встановленому законодавством порядку зобовЪзанф станом на 31.12.2020 р. У разiпроведення податкових перевiрок у майбутнiх перiодах сума пото.dhих активiв i зобовъзань можезмiнитися. 

!l

l;

4.1О. Gудження lцодо дебiторськоТ заборгованостi i:

Керiвництво оцiнюс вiрогiднiстj погашення дебiторськоТ забо$гованостi з основноТ дiяльностi
та iншоТ дебiторськоТ заборгованостi на пiдставi аналiзу платоспромРжностi окремих дебiторiв. При
проведеннi такого аналiзу до уваги беруться насryпнi фактори: анdhiз дебiторськоТ заборгованостi
по основнiй дiяльностi та iнцот дебiторськот заборгованостi за терiмiнами, фiнансове становиlле
клiентiв i погашення ними заборгованостi в минулому 

ii

4.11. Судження rцодо застосування МСБО 29 Фiнансоваi|звiтнiсть в умовахгiперiнфляцii |:'Цеи 
Сiандарт не встановлю€ абсолютного рiвня, на "*fr", вважа€ться, що виника€

гiперiнфляцiя. Необхiднiсгь перераховувати фiнансовi звiти згiдноl;з цим Стандартом € питанням
судження, Показником гiперiнфляцiТ е характеристики економiчфого середовиlла в KpaTHi, якi
включають таке (але не обмежуються таким), 

''
а) основна маса населення вiддае перевагу збереженню свотх цiфностей у формi немонетарних
активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Суми, рримуванiiiв нацiональнiй валютi, негЬйно
iнвестуються для збереження купiвельноi спроможностi; ii

б) основна маса населення розгляда€ грошовi суми не в нацiоriальнiй грошовiй одиницi, а у
ВiДНОСНО Стабiльнiй iноземнiй валютi. |_|iни можрь також наводитисii в цiй валютi;
в) продаж та придбання на умовах вiдстрочки платежу здiйснюетiся за цiнами, якi компенсують
очiкувану втрату купiвельноТ спроможностi протягом перiоду вiдстр',Ьчки платежу, HaBiTb якщо цей
строк е коротким; 

i!

г) вiдсотковi ставки, заробiтна плата та цiни iндексуються згiдно iHJekcy цiн;l) кумулятивний piBeHb iнфляцiТ за трирiчний перiод наближаетьсii до 
'1О0 

Ь/о або перевищуе цейpiBeHb. 
ii

УправлiнсЬким персоНалом ТоваРиства булО прийнятО рirченн{ не застосовувати МСБО 29 при
складаннi фiнансовоТ звiтностi за 2020 piK. 

ii
li

4.12. Використання ставок дисконтування ll

Ставка дисконтУ - це процентна ставка, яка використовует{ся для перерахунку майбутнiх
потокiв доходiв в едине значення теперiшньот (поточнот) BapTocTil; яка е базою для визначення
ринковот BapTocTi бiзнесу. З економiчноТ точки зору, в ролi ставкф дисконту е бажана iHBecTopy
ставка доходу на вкладений капiтал у вiдповiднi з piBHeM ризику псiдiбнi о6'екти iнвестування, або
- ставка доходу за альтернативними варiантами iнвестицiй iз зiсtавляння рiвня ризику на дату
оцiнки. Ставка дисконту ма€ визначатися з урахуванням трьох факfорiв:

а) BapTocTi грошей у часi; 
ll

б) BapTocTi джерел, якi залучаються для фiнансуванiliя iнвестицiйного проекту, якi
вимагають рiзнi piBHi компенсацii; 

ii

в) фактору ризику або мiри ймовiрностi отримання очirqlуlваних у майбутньому доходiв.
товариство не визна€ у фiнансових iнвестицiях бdilкiвськi депозити зi строком

погашення до З мiсяцiв, а також депозити з договiрним строком пфгашення понад 3 мiсяцi, якtло
дострокове погашення таких депозитiв не призведе до значних фilнансових втрат. TaKi депозити
облiковуються у складi грошових коцтiв та Тх еквiвалентiв. Натомiстd банкiвськi депозити зi строком
погашення вiд чотирьох до дванадцяти мiсяцiв з дати фiнансовот зв|гностi, в разi, якlло дострокове
погашення таких депозитiв ймовiрно призведе до значних фiнансоiiих втрат, визнаються в складi
поточних фiнансових iнвестицiй. ji

Iнформацiю lлодо визначення середньозваженоТ стафки по депозитам Товариство
отримуе з офiцiйного сайту Нацiонального Банку УкраТни https://bank.gov.ua/ в роздiлi
<<Статистика>> - <<статистика фiнансового сектору>> - <BapTicTb сtрокових депозитiв за даними
статистичноТ звiтностi банкiв УкраТни >> шляхом вирахування середrJьорiчноТ ставки в нацiональнiй
ВаЛЮтi за вiдповiдниЙ перiод для вiдповiдноТ категорiТ осiб та cTpoKf розмiщення.

!i
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Iнформацiю щодо визначення середньозваженот ставikи за портфелем банкiвських
кредитiв у нацiональнiй валютi в банках, у яких не введено Тйiмчасову адмiнiстрацiю або не
запроваджено лiквiдацiйну комiсiю, Товариство отримуе з офiцiйнбго сайту Нацiонального Банку
УкраТни https://bank.gov.ual в роздiлi <<Статистика>> - <<Стати|тика фiнансового сектору>> -
<BapTicTb кредитiв за даними статистичноТ звiтностi банкiв УкраТни i[6ез урахуваl.{ня овердрафту)>
шляхом вирахування середньорiчнот шляхом вирахування сереjньорiчнот ставки в валютi за
вiдповiдний перiод для вiдповiдноi категорiт осiб та строку кредиryвiання.

i:

4.13. Судження цtодо виявлення ознак знецiнення alcгliiBiB
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 о.liкуваних кредитних збиткiв за
весь строк дiт фiнансового активу (при значному збiльшеннi кредитного ризику/для кредитно-
знецiнених фiнансових активiв) або 12-мiсячними очiкуваними jiкредитними збитками (у разi
незначного зростання кредитного ризику). |i

ЗазвичаЙ очiкуеться, що очiкуванi кредитнi збитки за весь сfiрок дiТ мають бути визнанi до
того, як фiнансовий iHcTpyMeHT стане прострочений. Як правило, кфедитниЙ ризик значно зроста€
ще до того, як фiнансовий iHcTpyMeHT стане простроченим або буде гjомiчено iншi чинники затримки
платежiв, що е специфiчними для позичальника, (наприкладj] здiйснення модифiкацгl абореструктуризацiТ). 

iiКредитниЙ ризик за фiнансовим iHcTpyMeHToM вважаетьсh низьким, якlло фiнансовий
iHcTpyMeHT мае низький ризик настання дефолту, позичальник мае lilотужнiй потенцiал виконувати
своТдоговiРнi зобовЪзання ч{одо грошових потокiв у короткострокоРiй перспективi, а несприятливi
змiни в економiчних i дiлових умовах у довгостроковiй перспецтивi можуть знизити| але не
обовъзково здатнiсть позичальника виконувати свот зобов'язанфя щодо договiрних грошовихпотокiв. ii

Фiнансовi iнструменти не вважаються такими/ lло мають низdкий кредитний ризик ли[ле на
пiдставi того. що ризик дефолту за ними е нижчим, нiж ризик дdЬолту за iнtлими фiнансовими
iнструментами Товариства або нiж кредитний ризик юрисдикцiТ1| в якiй Товариство здiйснюедiяльнiсть. 

ii

очiкуванi кредитнi збитки за весь строкдiт не визнаються за фiнансовим iHcTpyMeHToM просто
на пiдставi того, lло BiH вважався iHcTpyMeHToM iз низьким кредиjiним ризиком у попередньому
звiтному перiодi, але не вважаеться таким станом на звiтну лату.li У такому випадку Товариство
зъсовуе, чи мало мiсце значне зростання кредитного ризику з момеriту первiсного визнання, а отже
чи постала потреба у визнаннi очiкуваних кредитних збиткiв за Becii строк дiт.

очiкуванi кредитнi збитки вiдображають власнi очiкуваннс Товариства щодо кредитнихзбиткiв. 
ii

5. РОЗКРИТТЯ IнФоРмАцIi щодо використАння спlдввдливоt вдртостI
ii

справедли

зобов'l
к

5.1. Методики оцiнювання та вхiднi данi, використаr{i для Gкладання оцiнок за
lедливою BapTicTto 

iiтовариство здiйснюе виключно безперервнi оцiнки спраfзедливоi BapTocTi активiв та
ъзань, тобто Taki оцiнки, якi вимагаються МсФз 9 та МсФз 1зj у звiтi про фiнансовий стан на
) кожного звiтного перiодч. ll

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

Методики оцiнtовання

витр{Тний)
ll
i,

( вий,
пЙ,

Вихiднiданi

Грошовi кошти
та iX
еквiваленти

Первiсна та подальша оцiнка
грошових коштiв та Iх еквiвалентiв
здiйснюеться за сп раведливою
вартiстю, яка дорiвнюе iX номiнальнiй
BaoTocTi

Ринкоdий
il

ii

Офiцiйнi курси гривнi

щодо iноземних валют

нБу

flепозити (KpiM
депозитiв до
запитання)

Первiсна оцiнка депозиry
здiйснюеться за його справедливою
вартiстю, яка зазвичай дорiвнюе його
номiнальн iй BapTocTi. Подальша
оцiнка депозитiв у нацiональнiй
валютi здiйснюеться за справедливою
вартiстю очiкуваних грощових
потокiв

дохiднiйй
(диско!туван
ня грошових
потокiЁ)

i

Ставки за депозитами,
ефективнi ставки за
депозитними договорами

flебiторська
заборгованiсть

Первiсна та подальша оцiнка
деб iTopcbKoi заборгова HocTi
здi йсн юеться за справедливою
вартiстю, яка дорiвнюе BapTocTi

Дохiдн,ий
ll

i

KoHTpaKTHi умови,
ймовiрнiсть погашення,
очiкуванi вхiднi грошовi
потоки

11



погашення, тобто cyMi очiкуваних
контрактних грошових потокiв на

Первiсна та подальtла оцiнка
поточних зобов'язань здiйсню€ться за
вартiстю погацення

KoHTpaKTHi умови,
ймовiрнiсть погашення,
очiкуванi вихiднi грощовi
потоки

5.2. Вплив викориGтання закритих вхiдних даних (З.Jго рiвня) для перiодичних
оцiнок справедливоi BapTocTi на прибуток або збиток i:

Товариство ма_е сформувати закритi вхiднi данi, користуюСiись найкращою iнформацiею,
наявною за даних обставин, яка може включати власнi ланi ТовqРиства. У процесi формуваннязакритих вхiдних даних Товариство може розпочати зi свотх qласних даних, але воно мае
скорегувати цi данi, якщо доступна у розумних межах iнформацiя свiiлчить про те, що iншi учасники
ринкУ використаЛи б iншi данi абО ТовариствО мае щосЬ особливеji чого нема€ у iнших учасникiв
ринку (наприклад, притаманну Товариству синергiю). Товариству Hd| потрiбно докладати вичерпних
зусиль, щоб отримати iнформацiю про припущення учасникiв ринкfi, Проте, Товариство мае взяти
до уваги всю iнформацiю про припущення учасникiв ринку, яку Mo|iKHa достатньо легко отримати.
Закритi вхiднi данi, сформованi у спосi6, описаний вище, вважаr{ться припущеннями учасникiв
ринкУ та вiдповiдають MeTi оцiнки справедливоТ BapTocTi. 

iiтовариство здiйснюе безперервнi оцiнки справедливот Bap,{ocTi активiв та зобов'язань iз
використанням закритих вхiдних даних З-го рiвня, якi протягом i[оточного звiтного перiоду не
призвели до змiни розмiру прибутку або збитку звiтного перiоду. 

;i

5.3. PiBeHb iepapxii справедливоi BapTocTi, до якого ,"rr"[*"r, оцiнки справедливоi
BapTocTi 

ii
Ii

5.4. Перемilцення мiж рiвнями iepapxiT справедливоТ BaibTocTi
У Товариства за звiтний перiод вiдсутне перемiщення Mixf; 2-м та З-м рiвнями iepapxii

справедливоТ BapTocTi. 
ii

ii

5.5. Iнщi ро3криття, lцо вимагакrться мсФЗ 1З <Оцiн*а справедливоТ BapTocTi >>

Справедлива BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB в порiвнянilii з Тх балансовою ваýтiстю

Справедливу BapTicTb дебiторськоТ та кредиторськоТ|l з66оогованостi неможливо
визначити достовiрно, оскiльки немае ринкового котируванн" l.t,ii* активiв.

КеРiвництво Товариства вважае, що наведенi розкриття ч_сi[о застосування справедливоi
BapTocTi е достатнiми, i не вважа€, lло за межами фiнансовоi звiтносii,i залицlилась будь-яка сутт€ва
iнформацiя lлодо застосування справедливоТ BapTocTi, яка може бfти корисною для користувачiв
фiнансовот звiтностi. |l

класи активiв
та

зобов'язань,
оцiнених за

справедливою
BapTicTto

1piBeHb
(Ti, tцо мають
котирування,

та
спостережуван

i)

2 piBeHb
(Ti, що не мають
котирувань, але
спостережуванi

)

з Усього

flaTa оцiнки з1.12
.2о

31.12.1
9

зL.L2.2
о

31.12.
19 з1.12.2о liзr.rz.rg

l!

з1.12.2о з1.12.19
Торговельна та
iнша
дебiторська
заборгован icTb,
тис грн

з5 в51 50 69в з5 851 50 698

Торговельна та
iнша
кредиторська
заборгованiсть,
тис грн.

з4 вз8

l,

il
It

|i +о эs+
!

з4 взв 46 954

Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за
сп раведливоtо вартiстю

зL.t2,2о2о 2,2ot9 3|.t2,2020 з 1. 12.2019
Торговельна та iнша дебiторська
заборгованiсть, тис. грн. з5 851

Торговельна та iнша кредиторська
заборг9ванiсть, тис. грн.
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6. розкриття IнФормАцIi, lцо пIдтвЕрджу€ сTATTI' подАнI у звIтностI
i,

6.1. OcHoBHi l н llll активи

Найменування
Мащини та

обладнання,
тис. грн.

Транспортнi
засоби, тис.

грн.

Ремонти
орендованих
примilцень,

тис. грн.

IнЩ;i
ocHoBHi
засоби,
тис. грн.

Всього
ocHoBHi
засоби,
тис. rрн.

Нематерiальнi
активи, тис.

грн.

Первiсна BapTicTb:

На З1.12.2019р. 345 27 з72 6

Придбання 4i 4
Вибутгя 79

"i,
92

На 31.12.2020р. 266 18l 2а4 6

Накопичена амортизацiя:

На 31.12.2019р. 155 27 182 4
Нарахована за
2020 oiK 161 4l' 165

2

Вибутгя 63 1З il 76
На 31.12.2о2ор. 253 18i; 27L 6
Залиlлкова BapTicTbl

На 31.12.2О19р. 19о 19о 2
На 31.12.2О2Ор. 13 1з

6.2. коlлти
На З1.12.29ZО р.

тис. грн.
На 31.12.2о19

тис. грн.
р.

Грошовi кошти на рахунках в банку, в т.ч.
- на поточних рахунках
- по депозитних рахунках

4 408
4 40в

481

,:,

На З1.12.2Ф2Ор.

,Щовгострокова дебiторська заборгованiсть в т.ч. :

- за кредитними договорами

7 з22

7 з22

!ебiторська заборгованiсть за розрахунками
в т.ч.:

- за авансовими сплатами по договорам БКI_ за авансовими сплатами по договору
оренди

- маркетинг

657

4
62з

29
1

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

- за кредитними договорами
- за нарахованими доходами (О/о) по кредитним
договорам
- резерв вiд знецiнення активiв

42 686

4з 685

66з

6.4. BaHlcTb

Стаття заборгованостi
На 31.12.2|

тис. гр|
2о р.
l.

На 31.12.2О19 р.
тис. гDн.

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари,
роботи, послуги, в т.ч.:
- заборгованiсть по агентським договорам

2 4з

42

з0

з7
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- заборгованiсть по договорам IT пiдтримки
- заборгованiсть по договорам юридичноТ
пiдтримки
- iнше

!i

lt

i,

-j;
ii
I

1

Iншi поточнi зобовЪзання (6езвiдсоткова
поворотна фiнансова допомога) з4 в36: 46 911

Разом з4 8з8 46 954

6.5.
ToBt

flоходи

6.6. Iншi операцiЙнi доходи

6.7. Собiвартiсть реалiзацiТ

6.8.
Тов;

Адмiнiстративнi витрати

ова мовании чистии наданих послvг:
9таття доходiв 2о2о ptK 2о19 piK
HapaxoBaHi вiдсотки за кредитними договорами,
тис. грн. 1,2 s2з 6 з85

Iншi инl HlBHa ви гл

стаття доходiв 2О2О pi к 2О19 piK

Отриманi штрафи та пенi по кредитним договорам 4з
Позитивна рiзниця вiд зменшення резерву на
знецiнення кредитного портфелю 55з
Комiсiя за видачу та обслуговування кредитних
договорiв L7з 7в1

Разом 769 78L

Tr BaHi
поGлуг
rHi витрати по собiва

стаття витрат 2О2О pi к 2О19 piK
Витрати на оплату працi (2 бз7 (956)

Вiдрахування на соцiальнi заходи (455) ( 17з)
Агентська винагорода (29) (зв2)
Витрати щодо перевiрки клiснтiв (475) (608)
IT витрати (з9) (15з)
Телефонiя (1в) ( 16)
Витрати на проведення оцiнки ризикiв
кредитування потенцiйних клiентiв (76) (41)

Iншi витрати (забезпечення на виплату вiдпчсток) (з5 1)
Разом (4 o80i (2 329)

ова I в

стаття витрат 2О2О pik 2О19 piK

Витрати на оплату працi (6 063 (1 з4в)
Вiдрахування на соцiальнi заходи (745) (267)
матерiальнi витDати (7\ (40)
Амортизацiя (L72) (151)
Qитрати на оренду нежитлового примiщення (566) (1 558)
Юридичнi, нотарiальнi, аудиторськi послуги ( 10з) (280)
Витрати на iнформацiйне забезпечення,
п ридба н ня л iтератури, оплату i нтернет-послуг
перiодики

(5) (9)

Витрати на навчання (пiдвищення квалiфiкацiТ)
працiвникiв

( 12) (61)

Банкiвськi витрати (KoMicii, РКО) (10) ( 11)
оренда транспортн их засобi в (294],
забезпечення на виплатч вiдпчсток (762\
Iншi витрати (з5) (4з)
Разом (8 48oI (4 о62)

6.9. Витрати на збут
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о м понесенl

Стагтя витрат 2О2О piK 2О19 piK

Маркетинговi витрати (z9) 
i,

(50)

l,

||

::

6.1О. KopoтKocтpoкoBi кредити банкiв 
,|.,

KopoTKocTpoкoвi позики банкiв станом на ЗО вересня 2о2О poky вiдсугнi.

6.11. Фiнансова оренда |j

ОперацiТ з фiнансовоi оренди станом на ЗО вересня 2О2О poKf вiдсутнi.

6.12. Iншi операцiйнi витрати
т

6.1З. Iншi фiнансовi доходи

6.14. Фiнансовi витрати
Фiнансовi витрати у вказаному перiодi представленi у

i{

|1

i

вигjлядi

Витрати з податку на прибуток вiдображаються у складi звiтуijпро збитки та прибутки за piK.
узгодження витрат з податку на прибуток розраховуеться як добутdк дiючот ставки оподаткування
та прибутку до оподаткування. Ставка податку на прибуток в Укратфi становить 18о/о, Нарахування
ппляти\' uэ ппrlбrrтпй r, ьиа6-1|лrrrr пaniaHrr ,,л л_iу,л..,л_л_лл. ll

6.16. Прибутки та збитки

6.17. Власний капiтал ii

СтанОм на З1 грудня2О2t року статутний капiтал Товариств|h становить 4 оOО 00О (чотири
мiльйони) гривень, внесений грошовими коlчтами в повному обсязil|
Первинна реестрацiя Товариства вiдбулася 1З сiчня 2016 року зi
3 500 000 (три мiльйони п'ятсот тисяч) гривень. Засновником Т
,Щевелопмент (Royal Development INC.)

им капiталом у розмiрi
була компанiя Роял

банкiвською випискою пАт
6 року на суму З 500 000 (три

3гiдно протоколу N913 вiд 07 травня 2018р, загальних учасникiв прийнято рiшення
в ТОВ <ОЛРАЙЗ> у звЪзку зпро вихiд МiсцевоТ Корпорацii Royal Development зi складу учас

продажем корпоративних прав у виглядi частки в статутному ка i тоВ <олРдЙ3r> в розмiрi

6.15. Податок на прибуток

З 500 000 (три мiльйони п'ятсоттисяч) гривень, lцо становить 1ООО/о

фiзичноТ особи ФранковськоТ Олени Вiкторiвни (IПН 2527903З28).

амортизацiйних витрат з

капiталу, на користь

ством Hi

Стаття витрат 2о2о рiц 2019 piK
Резерв на покриття можливих витрат за
кредитними операцiями , тис. гDн.

l!

(65) 
l;

(165з)

ншl Bl в пному виг

Стаття доходiв 2О2О piK 2О19 piK
!оходи вiд розмiщення коlлтiв на банкiвських
депозитних рахунках, тис. грн. 1зв ;: з79
,Qоходи вiд операцiй з дисконryвання
заборгованостi у виглядi фiнансовоТ допомоги,
тис, грн.

i

l
il
!,
l:

t422

Разом lзs ii 18о1

вигл HaHcoBol иi

Стаття витрат 2О2О р к 2О19 piK
Амортизацiйнi витрати вiд операцiй з
дисконтування заборгованостi у виглядi
фiнансовоТ допомоги, тис. грн.

( 101з (409)

на вказа не ювалось.

Стаття витрат 2О2О р к 2О19 piK

Витрати (лохiд; з податку на прибуток, тис. грн. (11) (40)

За ,ль, яльностi Т ства за 202 в розмiDi 52тис,
Стаття доходi (витрат) 2О2О piK 2О19 piK
Прибуток (збиток), тис. грн. 52 424

15

Первинне формування Стаryтного капiталу пiдтвердже
"КРЕДОБАНК" по поточному рахунку 2600401699210 вiд 21 сiчня
мiльйони п'ятсот тисяч) гривень.



Франковська олена BiKTopiBHa (lпн 252790з32в), яка володiе 1оO,ЬОо/о частки Товариства
в

Стаття
На 31.12.202О р.

!;тис. грн.
На З1.12.2О19 р.

тис. гDн,

Зареестрован ий ка п iтал 4 000 4 000

Нерозподiлений прибуток (непокрити й збиток) 199 l47

Розмiр власного капiталу, тис. грн. 4 199| 4 L47

7. розкриття IншоI Iн
,

ЗГiдно з протоколом N9 22 вiд О4.12.201В року загальних зОор;iв учасникiв, прийнято рiшення
про збiльшення розмiру статного капiталу до 4 00О 000 (чотири мiлЬйони) гривень. flоформування
статутного капiталу пiдтверджено банкiвською випискою АТ "УкрЙзбанк" по поточному рахунку
2650974З5В510з вiд 1З грудня 201В року на суму 5оО 0оо (п'ятсотiтисяч) гривень,

Станом на 31 грудня 2021 рокУ зареестрованим учасникоф Товариства € фiзична особа

7.1. Операцii з пов'язаними сторонами 
iiПовЪзаними вважають сторони, одна з яких ма€ можлиЬiсть контролювати iншу або

здiйснювати суrтевий вплив на прийняття фiнансових та операцiй{их рiшень iншою стороною, як
це визначено в МСБо 24 <Розкриття iнформацiТ щодо зв'язаних cTofriHrr. Рiшення про те якi сторони
являються повЪзаними приймають не тiльки на ocHoBi iX юридиfuноi форми, але i виходячи з
характеру cTocyHKiB зв'язаними cTopiH. ji

,Qо пов'язаних cTopiH Товариства належать: i:- УЧаСНИК Товариства фiзична особа-резидент ФранкоiРська Олена BiKTopiBHa (Iпн
25279ОЗЗ2В), яка володiе 100,00О/о частки Товариства. 

1l- ДИРеКТОР ТОвариства фiзична особа-резидент Франкоiська Олена BiKTopiBHa (Iпн252790ЗЗ28); i;

- юридична особа Товариство з обмеженою вiдповiдаль*iстrJl<олрАй3 консдлтинг>>, (код
еДРПОУ 423L7З24). Директор ТОВ <ОЛРАЙЗ КОНСДЛТИНГ> фiзичн!Ь особа-резидент Франковёькj
о.в. (Iпн 252790зз28). 

ii

протягом 2020 року Товариство нараховувало та сплати|lо заробiтну плату директору
Товариства у cyMi 1 в55 тис. грн. Станом на дату складання рiчнфi фiнансовоi'звiтностi в облikу
вiдсутня заборгованiсть з виплати заробiтноТ плати перед керiв{ицтвом Товариства, заробiтна
плата нарахована та сплачена в повному обсязi.

Також в звiтному перiодi директору Товариства була налаrl! матерiальна допомога у cyMi
50 тис. грн, 

ii
За 2020 piK Товариство отримало безвiдсоткову поворотну фlнансову допомогу на загальну

СУМУ 47 007 тис. грн. вiд повЪзаноi особи - Товариства з обмежецою вiдповiдальнiстю <олрдйз
консАлтинг>. За звiтний перiод Товариство погасило забофгованiсгь за безвiдсотковою
фiнансовою допомогою на суму_ 60 095 тис. грн. Станом на Зii. L2,2o2O року заборгованiсть
Товариства перед тоВ <олрАЙ3 констАлтинг> по договорРм безвiдсотковоТ поворотноi
фiнансовоi допомоги становить З4 8Зб тис. грн. Власником {l,a керiвником тов <олрдйз
КоНсАлтИНГ> е фiзична особа-резидент Франковська о.В. (IпН 25р79озз2s).

7.2. Оподаткування ii

бiльш нiж один BapiaHT тлумачення, а також через практику,
економiчному середовичli, за якоi податковi органи довiльно аспекти економiчнот
дiяльностi, у разi, якlло подаТковi огранИ пiддадутЬ cyMHiBy певне тфумачення, засноване на оцiнцi
керiвництва економiчноТ дiяльностi Товариства, ймовiрно, що Т ство змушене буде сплатити
додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може в на BapTicTb фiнансових
iHcTpyMeHTiB, втрати та резерви пiд знецiнення, а також на piBeHb цiн на угоди. На думку
керiвництва Товариство сплатило yci податки, тому фiнансова

ВНаСЛiдОк наявностi в украТнському податковому законодавЬтвi положень, якi дозволяють
нiж одиН BapiaHT тлумачення, а також через практику, [ло склалася в нестабiльному

МiЧНОМУ Середовицli, за якоi податковi органи довiльно тi,rумачать аспекти економiчноТ

податковi збитки. Податковi звiти можуть переглядатися в
протягом трьох poKiB.

7.3. Судовi позови

icTb не мiстить резервiв пiд
ими податковими органами

На дату ёкладанн" фiнансовоi звiтностi Товариство 
"" 

a .rороjiою судових позовiв, якi б мали
суттевий вплив на показники фiнансовоi звiтностi. Керiвництво ввdжае, що Товариство не понесе
iСТОтних збиткiв, вiдповiдно, резерви у фiнансовiй звiтностi не стЁорювалися. Проти Товариства
станом на З1 грудня 202О року судовi позови вiдсугнi. 

ii

7.4. СТУПiнь повернення дебiторськоТ заборгованосri заii наданими кредитами
Основний фактор, якиЙ врахову€ Товариство при визнРннi того, чи е дебiторська

Заборгованiсть за кредитами знецiненdю, - це iT прострочений cTaTi7c. На дату складання звiтностi
простроченоТ заборгованiсть за кредитними угодами нема€. 

li

ll

ii
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наведений вплив заставного забезпечення станом на 31.72.202О

стаття

АКТИВИ з ji,lадлиlлковим заставним
ьабезпеченняlil
l]

Балансова
BapTicTb активiв

Справедлива BapTicTb
заставного

забезпечення
.Щебiторська заборгован iсгь за кредитними
договорами зqбезпечена активами, тис, грн з5 7sз 

r
вб о47

Дебiторська заборгованiсть
заставного рухомого та нерухомого

по наданим кредитам забеi,Рпечена активами у виглядi
майна, заставою эемельних дiлhнок та майнових прав. Нижче

Справедлива BapTicTb заставного забезпечення
заборгованiсть за наданими кредитами.

сутт€во перВвищуе балансову дебiторську

li

7.5. Ступiнь повернення iнlдоi дебiторськоi заборrо"а"$сrl
та iнших фiнансових активiв ii

Внаслiдок сиryацiТ, яка склалась в економiцi УкраТни, а т{1 як результат економiчноТ
нестабiльностi, що склалась на дату балансу, icHye ймовiрнiсть , lло активи не зможуть бути
реалiзованi за tхньою балансовою вартiстю в ходi звичайнот Товариства. Ступiнь
повернення цих активiв у значнiй Mipi залежить вiд заходiв, якi знаходяться поза
зоною контролю Товариства. Ступiнь повернення дебi
визначаеться на пiдставi обставин та iнформацiТ, якi
Товариства, додатковиЙ резерв пiд фiнансовi активи
наявних обставин та iнформацii.

наявнi на дату
на сьогоднiшн

заборгованостi Товариству
лансу. На думку керiвництва
день не потрiбен, виходячи з

часткового невиконання контрагентом зобовЪзань по договору,
збиткiв Товариства. Кредитний ризик виника€ в результатi надання
кредитiв для малого та середнього бiзнесу пiд заставу рухомого l-

оборотi, майновi права, тоlло. Управлiння кредитними ризиками Tr
<<КредитноТ полiтики ТОВ "ОЛРАЙЗ"r> затвердженоТ Протоколом
17.07.2019 рокч.

цо призводить до фiнансовl
Товарисгвом послуг з наданl
а нерухомого майна, товари
вариство здiйснюе на пiдста
(редитного KoMiTeTy N933 в

На 31.12.2Oi
тис. грнl

lo р. На 31.12.2о19
тис. гDн.

р,

flебiторська заборгованiсгь за кредитними
договорами (тiло та HapaxoBaHi до сплати
вiдсотки) в т.ч.

- короткострокова
- довгострокова

з5 78з

з5 7вз

50 008

42 686
7 з22

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

4 4о8
4 4о8

481
о:,

Iншi дебiторська заборгованiсть 67 ii 690
Загальна сума ризику 41 258 52 841

ства станом на З1 грудня 20
го позичальника, за галузев(
)олю та мае враховуватись п

], тобто за перiод з 05.07.20

Надмiрнi концентрацii ризикiв в кредитному портфелi Tt
року вiдсутнi. IcHye пiдвищений piBeHb концентрацii (З5,ЗОlо) на
належнiстю/ а також за piBHeM ризику, що вимага€ додаткового
плануваннi до реалiзацiТ нових проектiв кредитування.
3а перiод з дати початку фактичноТ фiнансовоТ дiяльностi Товар

нансових
l надання
товари в
l пiдставi
N93з вiд

lя 2о2о
узевою
/сь при

8. ЦIЛI ТА ПОЛШИКИ УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВ4МИ РИЗИКАМИ
lI

8.1Фiнансовий ризик 
|i

Функцiя управлiння ризиками у Товариства включа€ в себе упfrlавлiння фiнансовими ризикам,
а такоЖ операцiйнИми та юриДичнимИ ризиками. Фiнансовi ризикИ сi{<ладаються з ринкового ризику(який включа€ валютний ризику, ризик процентноi ставки та iнщhй цiновий ризик), кредитного
ризику та ризику лiквiдностi. основними цiлями управляння фiнаЙсовими ризиками е мiнiмiзацiя
пов'язаних з ними витрат, lло досягаеться за рахунок постiйного пfiонiторингу, визначення лiмiтiв
ризику i нагляд за тим, Щоб цi лiмiти не перевищувалися. Управлiннfr операцiйними та юридичними
ризиками мае на MeTi забезпечення належного функцiонування внfтрiшнiх процедур та полiтики,
lло спрямованi на мiнiмiзацiю ризикiв. iiaMoBaHl на мiнiмiзацiю ризикiв. li

товариство наража€ться на кредитний ризик, який визнараеться як ризик повного або

року по З1.12.2020 року: il

укладено 26 кредитних угод на суму 66 605 тис грн; ii

ПРИ цьомУ 18 кредитiв надано' у формi невiдновлювалihоi кредитноТ лiнiТ, 8 угод -
вiдновлювальноi кредитноТ лiнii. ii

вИдано 26 кредитiв на загальну суму tO4 775 тис, грн.|1 (на З1. t2.2o2o року iснують
позабалансовi зобов'язання з кредиryвання на суму !2200 тис. грd.);

повнiстю погашенi та закритi три кредитних угоди на суму 1Ь 56З тис. грн.
l

|7



ii

i:

,i

повернуто позичальниками основноТ суми боргу y.urunrroniy розмiрi бО 231 тис. грн.;
В пОтоЧному роцi нараховано до погашення процентiв за корi{rсryвання кредитними коштами

У ЗагальнiЙ cyMi - L2 В22 тис. грн. Прострочена заборгованостi пф нарахованим вiдсоткам на З1
грудня 2020 року вiдсрня. ii

В cTpyKTypi портфелю сганом на 31 грудня 2020 перевfiжають кредити iз загальним
TepMiHoM дii кредитноТ угоди не бiльше 2 poKiB, TepMiHoM н4 З роки укладено 1 угоду.
Середньозважена ставка кредитування на З1 грудня 2020 року стафовить 27О/о рiчних

Станом на 31 грудня2о2О року Bci кредитнi угоди вiднесено frо склалу поточноТдебiторськоТ
заборгованостi. 

!i

КРеДИТи на 52Оlо забезпеченi заставою нерухомого майфа (в т. ч.: 25о/о - заставою
КОМеРЦiЙНОi Hepyxoмocтi, та 24О/о - житловоТ HepyxoMocтi), 74О/о крфдитного портфеля забезпеченi
заставоЮ спецтехнiкИ, 3ЗО/о - заставоЮ майнових прав, Зоlо il- земельних дiлянок, Lo/oавтотранспортом. l:

3ГiДНО З Положенням про визначення розмiру кредитного ф"."*у та формування резерву
для покриття можливих втрат вiд знецiнення кредитних. активiв тФв "олрАйз" 1в новiй редакцiТ,
затверджене рiшзенням Кредитного KoMiTeTy тов <олрАйз" о+ жовiiня 2О19 р., протокол ltts++), iз
3Мiнами та доповненнями, що затвердженi рiшенням Кредитногф KoMiTery тов <олрдЙз> вiд
10.04.20, протокол N970, сума розрахункового резерву вiд знецiнеflrня кредитних активiв сумарно
з_а кредитнИм портфелем склада€ L L7З тис, грн. або З,t7О/о вiд суЩiи загального кредитного боргу
боржникiв Товариства 

il

8.2 Ринковий ризик
Ринковий ризик виникае внаслiдок вiдкритих позицiй (а)

активiв та зобовЪзань та (в) iHcTpyMeHTiB капiталу, якi значною
конкретних ринкових змiн.

валют, (6) процентних
залежать вiд загальних та

Iнший цiновий ризик - це ризик того, що справедлива або майбутнi грошовi потоки
вiд фi на нсового i нструмента кол ивати мrгься внасл iдок зм i н цiн (oKpiM тих, що виникають
унаслiдок вiдсоткового ризику чи валютного ризику), вiд того, чи спричиненi вони
чинниками, характерними для окремого фiнансового iHcTpyMeHTa а(;о його eMiTeHTa, чи чинниками,
що впливають на Bci подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiй операцiТ на ринку.

8.3 Валютний ризик

В активах Товариства вiдсутнi активи, якi зменшуються вrJjаслiдок зростання процентних
СТаВОК, ТаКОЖ не ма€ i активiв з правом eMiTeHTa змiнювати своТ зобсflвЪзання за борговими цiнними
ПапераМИ. Станом на З1 грудня2О2О року фiнансовi iнструменти, шiЬ можуть коливатися внаслiдок
змiн ринкових процентних ставок вiдсутнi, тому за 2О2О piK i! ризик процентноТ ставки не
розглядався. 

l;

РИЗИК КОЛивань ринкових цiн цiнних паперiв - ризик "rоJ, "uorocTi 
активiв Товариства

внаслiдок несприятливих змiн цiн на цiннi папери, lло знаходяться Ь портфелi Товариства.
В активах Товариства вiдсrгнi акцiТ, облiгацiТ, та iнщi фir|iансовi iнструменти, якi мають

активний ринок, тому цей ризик для Товариства низький або взагаfli вiдсутнiй.
ОСНОВНИм методом оцiнки цiнового ризику е аналiз чутливофтi. Серед методiв пом'якшення

ЦiНОвОго ризику Товариство використову€ диверсифiкацiю актdЬiв та дотримання лiмiтiв на
вкладення в акцii та iншi фiнансовi iнструменти з нефiксованим прйбутком.

Керiвництво здiйснюе постiйний монiторинг валютного ризиiку. Завдяки тому, lцо протягом
звiтного перiоду розрахункiв в iноземнiй валютi Товариство не iiзаiйснювало, вiдсугнi ризики,
повЪзанi зi змiною валютного курсу. 

ii

8.4 Ризик лiквiдностi i
РИЗИк лiквiдностi - ризик пов'язаний iз неспроможнiстю Тов{риства сво€часно або повнiстю

ВИКОНаТИ власнi зобов'язання. Р,ля Товариства даний ризик пов'язафий в першу чергу iз настанням
УМОВ, За ЯКИХ фiнансУвання буде недоступним або муже буiГи отримано за пiдвищеними
процентними ставками. i|

Керiвництво Товариства здiйснюе монiторинг прогнозiв грýшових потокiв на щомiсячнiй
ocHoBi. Товариство прагне пiдтримувати стабiльну базу фiнансуваннh, яка склада€ться iз позикових
КОШТiВ, КРедиторською заборгованiстю вiд основного виду дiяльфостi та iншою кредиторськоюзаборгованiстю. 

|i

IНфОРмацiя lцодо недисконтованих платежiв за фiнансовими зобов{язаннями Товариства в розрiзi

3обовЪзання за поворотною безвiдсотковою
нансовою допомогою

Всього майбутнiх платежiв, включаючи Bci
виплати

l8

стаття
flo погачrеl

вимого
ня за
ll Всього

34 8з( з4 взб

з4 вз€ з4 8зб



в якостi безперервно функцiонуючого пiдприемства, щоб приноситйi прибуток акцiонерам та вигодi
iншим зацiкавленим сторонам, та пiдтримання оптимальнот структl4ри капiталу. flля пiдтримки чи
кOригування струкryри капiталу Товариство може коригувати licyMy дивiдендiв до виплати
учасникам, повертати капiтал учасникам, отримувати внески Вiд $.iасникiв чи продавати активи
для зменшення суми боргу. 

liУПРавлiнськиЙ персонал здiйснюе огляд структури капiталli1 на кiнець кожного звiтного
перiоду. При цьому проводиться аналiз BapTocTi капiталу, його cTxiyKTypa та можливi ризики. На
ocHoBi отриманих висновкiв Товариство здiйснюе реryлюванняil капiталу шляхом залучення
додаткового капiталу або фiнансування, а також виплати дивiдендiЁ та погашення iснуючих позик.
ТовариствО може здiйСнюватИ регулюванНя капiталу шляхом змiнЙ структури капiталу. Система
управлiння капiталом може коригуватись з урахуванням змiн ii в операцiйному середовиlлi,
тенденцiях ринку або стратегiТ розвитку. iiУправлiннЯ капiталоМ Товариства спрямованО на досягнення ihаступних цiлей:. зберегти спроможнiсть Товариства i продовжувати свфю дiяльнiсть так, шоб воно i
надалi забезпечувало дохiд для учасникiв Товариства та виплати i{lлим зацiкавленим сторонам;

8.5. Управлiння капiталом ii

МеТОЮ tовариства при управлiннi капiталом е забезп"ч"""ji подальtлоТ роботи Товариства

забезпечити належний прибуток учасникам Т, завдяки встановленню цiн на
послуги з кредитування Товариства, lло вiдповiдають рiвню ризикуо flотримання вимог до капiталу, встановлених регуля
Товариства функцiонувати в якостi безперервного дiючого пiдпри

i забезпечення здатностi

Товариство вважа€, lло загальна сума капiталу, управлiння я
капiталу, вiдображеного в балансi.

здiйснюеться, дорiвнюе cyMi

Склад власного капiталу на дату фiнансовоi звiтностi у загал iй cyMi 4 199 тис. грн.:. Зареестрований капiтал (оплачений капiтал) 4 000 тис.. Нерозподiлений прибуток - 199 тис. грн.

1о. подII пIсля звIтноI

BapTicTb чистих активiв Товариства станом на Зt.L2,2020 Року, згiдно даних фiнансовоТ
звiтностi склада€ 4 199 тис. грн. 

il
ТОваРиство вважа€, lло станом на 31 грудн я 2О2О року капiталi|Товариства вiдповiдае вимогамзаконодавства. 

ii

9. внутрIшнIЙ Аудит 
ii
,.i

Вiдповiдно до чинного законодавства в Товариствi створефий flепартамент внутрiщнього
аУДИТУ (КОнтролю), дiяльнiсть якого регламентуеться <<Положеннямiiпро flепартамент внутрiшнього
аУДИТУ,_. ТОВ "ОЛРАйЗ'}>, затвердженим Позачерговими 3агальriiими Зборами Учасникiв Тов
<ОЛРАИ3> Протоколом N915/1 вiд 04.06.2018 року. i{

ВнУтрiшнiй аудит (контроль), як система контролю за лiялjiнiстю Товариства ма€ на MeTi
оцiнку та вдосконалення системи внутрiшнього контролю ТоваристЁа.

СлУжба внутрiшнього аудиту (контролю) бере участь в удоfiконаленнi системи управлiння
ризиками, внутрiшнього контролю i корпоративного управлiння з мётою забезпечення:

- ефективностi процесу управлiння ризиками; il

- НадiЙностi, адекватностi та ефективностi системи внутрiщrl|ього контролю;
- ефективного корпоративного управлiння; |l- повноти та достовiрностi фiнансовоТ i управлiнськоi iнфоррiацiТ;
- дотримання Товариством вимог законодавства УкраТни. ii

Станом на З1 грудня 2020 року Товариство ма€ з.
обмеженою вiдповiдальнiстю <<ОЛРАЙ3 КОНСАлтИНГ> (далi -

lанiсть перед Товариством з
альник) у виглядi поворотноi

(безпроцентноi) фiнансовоТ допомоги на загальну суму З4 8Зб грн. 3гiдно договiрних умов,
заборгованiсть у розмiрi З4 8Зб тис. грн. мае бути повернена Tr за письмовою вимогою
Позичальника протягом З0 календарних днiв вiд дня iT пред'явлен У випадку пред'явлення такоi

й ycTaHoBi на ринкових умовахвимоги Товариство мае HaMip отримати процентну ку в банкi
пiд заставу власного кредитного портфелю, tло забез заставою.
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