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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРОНА» ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
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ЗМІСТ1. Інформація про компанію2. Економічне середовище, у котрому Компанія проводить свою діяльність3. Основи підготовки фінансової звітності4. Основні положення облікової політики5. Розкриття інформації щодо Звіту про фінансовий стан (Балансу)- Нематеріальні активи- Основні засоби-Довгострокові фінансові інвестиції- Поточна дебіторська заборгованість- Дебіторська заборгованість за виданими авансами- Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів- Інша поточна дебіторська заборгованість- Поточні фінансові інвестиції- Грошові кошти та їх еквіваленти- Статутний капітал- Резервний капітал- Довгострокові зобов'язання- Поточні зобов'язання- Поточні забезпечення6. Розкриття інформації щодо звіту про фінансові результати- Чистий дохід (виручка) від реалізації- Інші операційні доходи- Адміністративні витрати- Витрати на збут- Інші операційні витрати- Інші фінансові доходи- Фінансові витрати- Інші витрати- Фінансовий результат7. Розкриття інформації щодо звіту про рух грошових коштів (за прямим методом)8. Розкриття інформації щодо звіту про власний капітал9. Операції з пов'язаними сторонами10. Операційні сегменти11. Умовні зобов'язання та умовні активи12. Управління ризиками13. Події після звітного періоду14. Затвердження фінансової звітності
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ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРОНА» 

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

з а  п е р іо д  з  0 1 .0 1 .2 0 2 0 р о к у  п о  3 1 .1 2 .2 0 2 0  р о к у  
( у  т и с я ч а х  гри вен ь)

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ

Повне найменування підприємства ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВЕРОНА"Скорочене найменування підприємства ТОВ"ФК "ВЕРОНА"Організаційно-правова форма підприємства ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮКод ЕДРПОУ 41602157Юридична адреса підприємства 04073, місто Київ, проспект Степана Бандери, будинок 8, корпус 6Дата і номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і ФОП 1 074 102 0000 069659 від 19.09.2017Розмір зареєстрованого статутного капіталу на 31.12.2020 року, тис. грн. 5 100Розмір сплаченого статутного капіталу, тис. грн. 5 100
Вид діяльності по КВЕД-2010

64.91 Фінансовий лізинг (основний);64.92 Інші види кредитування;64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.
Можливі користувачі фінансової звітності засновники, банки, податкові, статистичні і інші уповноважені державні органи і інші суб'єкти, передбачені чиним законодавством
Форми ведення бухгалтерського обліку Бухгалтерський облік здійснюється за журнально-ордерною системою за допомогою програмного продукту 1С: Підприємство 8.3Середня кількість працівників Товариства протягом звітного періоду 75Керівник ХЛЕБНІКОВА ОЛЬГА ІВАНІВНА

OŸù
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ТОВАРИСТВО і  ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРОНА»ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за  п е р іо д  з  0 1 .0 1 .2 0 2 0  р о к у  п о  3 1 .1 2 .2 0 2 0  р о к у  

( у  т и с я ч а х  г/т вень)

Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 року № 913 «Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) Товариство отримало ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме:• надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту,• надання послуг з факторингу,Ліцензії видані згідно з Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 19.12.2017 року, діють з 19.12.2017 року.Органами Управління Товариства є Загальні Збори Учасників Товариства.Безпосереднє керівництво діяльністю Товариства здійснює директор -  виконавчий орган Товариства.Станом на 31.12.2020 року розподіл часток між учасниками у статутному капіталі Товариства такий:Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний фонд «КУБ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ: 41991787, адреса: 01024, м. Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ БОГОМОЛЬЦЯ, будинок 7/14, приміщення 182) -  розмір частки в статутному капіталі 50,2 % номінальною вартістю 2 560 200,00 грн.Тітамир Богдан Олегович, Україна, Ш: 003950187; орган, що видав 8034 дата видачі 20.09.2019, РНОКПП 3424804773 - розмір частки статутному капіталі 30.00 % номінальною вартістю 1 530 000,00 грн.Незначні долі в статутному капіталі станом на 31.12.2020 року (9,9%) в розмірі 504 900,00 грн. належать:Тітамир Евеліна Сергіївна, Україна, паспорт серії ЕН №906520, виданий Жовтневим РВ у м. Луганську УДМС України в Луганській області 28.11.2012, РНОКПП 3092016106.Полтєв Антон Едуардович, Україна, паспорт серії ЕН №525246, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Луганській області 17.08.2006, РНОКПП 3309121997. Товариство не має відокремлених підрозділів станом на 31.12.2020 року. Станом на 31.12.2020 року середньооблікова кількість штатних працівників склала 75 осіб.Місце знаходження офісу Товариства: м. Київ, пр.-т Степана Бандери, 8, корпус 6. Офіційна сторінка в інтернеті: www.groshivsim.com.Адреса електронної пошти: verona.fk@gmail.com.
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРОНА» Примітки до фінансової звітності
за період з 01.01.2020року по ЗІ. 12.2020 року 

(у  тисячах гривень)

2. ЕКОНОМІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, У КОТРОМУ КОМПАНІЯ ПРОВОДИТЬ СВОЮ 
ДІЯЛЬНІСТЬТовариство функціонує в нестабільній політичній та економічній ситуації, чинниками якого є поширення коронавірусу, загроза для територіальної цілісності держави та збройна агресія, які можуть суттєво вплинути на діяльність Товариства. З грудня 2019 року розпочалося глобальне розповсюдження COVID-19, яке суттєво вплинуло на економічне становище України. Значна кількість компаній в країні протягом 2020 року були вимушені припиняти або обмежувати свою діяльність на невизначений на дату підготовки цієї фінансової звітності час. Заходи, що вживаються для стримування поширення вірусу, включаючи обмеження руху транспорту, карантин, соціальні дистанції, призупинення діяльності об'єктів інфраструктури, тощо, уповільнюють економічну діяльність компаній. Фінансова система в країні на дату підготовки цієї фінансової звітності працює відносно стабільно, але має суттєві валютні ризики. ТОВ «ФК «ВЕРОНА» визначила, що ці події є не коригуючими по відношенню до фінансової звітності за 2020 рік. Відповідно, фінансовий стан на 31.12.2020 та результати діяльності за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, не було скориговано на вплив подій, пов'язаних з COVID-19.Тривалість та вплив пандемії COVID-19, а також ефективність державної підтримки на дату підготовки цієї фінансової звітності залишаються невизначеними, що не дозволяє з достатнім ступенем достовірності оцінити обсяги, тривалість і тяжкість цих наслідків, а також їх вплив на фінансовий стан та результати діяльності ТОВ «ФК «ВЕРОНА» в майбутніх періодах. Майбутні умови здійснення діяльності Товариства можуть відрізнятися від сьогоднішньої оцінки і вплив таких майбутніх змін на операції та фінансовий стан Товариства може бути суттєвим. Подальший розвиток економічної та політичної ситуації може оцінюватися зі стриманим оптимізмом, що, за сприятливих умов, матиме позитивний ефект на діяльність Компанії. Наразі українська економіка залишається уразливою до коливань на світових сировинних ринках, великими залишаються як політичні ризики, так і ризики ескалації військово-політичного конфлікту на Донбасі та в Азовсько- Чорноморському регіоні. Тим не менш керівництво Компанії впевнене, що воно вживає всіх необхідних заходів для забезпечення її стабільної діяльності за даних умов.

3. ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІТовариство підготувало фінансову звітність станом на 31 грудня 2020 року , яка подає об'єктивно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРОНА» (надалі -  «Товариство») та результати його діяльності за 2020 рік відповідно до всіх вимог МСФЗ, Міжнародних Стандартів Бухгалтерського Обліку (МСБО) та Інтерпретацій, розроблених Комітетом з інтерпретації міжнародних стандартів фінансової звітності («КТМФЗ»), які були офіційно затвердженими Міністерством Фінансів України станом



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРОНА» ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІза період з 01.01.2020року по 31.12.2020року 
(у  тисячах гривень)

на 31 грудня 2020 року та розміщені на його офіційному веб-сайті на дату складання цієї фінансової звітності.Склад фінансової звітності:- Баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2020;- Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2020 рік;- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 рік;- Звіт про власний капітал за 2020 рік;- Примітки до річної фінансової звітності за період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року.
Заява про відповідність керівництваКерівництво Товариства несе відповідальність за те, щоб бухгалтерський облік, який ведеться в Товаристві, розкривав з достатнім рівнем точності фінансовий стан Товариства та забезпечував відповідність її фінансової звітності МСФЗ та українським законам і правилам. Керівництво Товариства також несе загальну відповідальність за вжиття всіх можливих заходів, які забезпечують збереження активів Товариства і попередження та виявлення випадків зловживань та інших порушень.Керівництво вважає, що у процесі підготовки фінансової звітності, застосована належна облікова політика, її застосування було послідовним і підтверджувалося обґрунтованими та виваженими припущеннями і розрахунками.
Дата затвердження фінансової звітності до випускуДана фінансова звітність за 2020 рік, який закінчився 31.12.2020 року, затверджена до випуску директором Компанії 25.02.2021 року.
Основа складання фінансової звітностіДана фінансова звітність була підготовлена відповідно до всіх вимог МСФЗ, Міжнародних Стандартів Бухгалтерського Обліку (МСБО) та Інтерпретацій, розроблених Комітетом з інтерпретації міжнародних стандартів фінансової звітності («КТМФЗ»), які були офіційно затвердженими Міністерством Фінансів України станом на 01 січня 2020 року та розміщені на його офіційному веб-сайті на дату складання цієї фінансової звітності.При підготовці фінансової звітності Компанія використовувала історичну (фактичну) собівартість для оцінки активів.Основні принципи облікової політики, застосовані при підготовці цієї фінансової звітності, наведені нижче. Ці принципи облікової політики послідовно застосовувалися протягом усіх представлених звітних періодів.
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРОНА»ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за період з 01.01.2020року по 31.12.2020року 

(у  тисячах гривень)

Функціональна валюта та валюта поданняФінансова звітність представлена в українській гривні, що є функціональною валютою Товариства. Вся фінансова інформація, представлена в українських гривнях, округлюється до найближчої тисячі, якщо не вказано інше.
Припущення щодо функціонування компанії в найближчому 

майбутньомуФінансова звітність була підготовлена виходячи з припущення, що Товариство буде продовжувати свою діяльність як діюче підприємство в осяжному майбутньому (щонайменше дванадцять місяців з дати складання цієї фінансової звітності), що передбачає реалізацію активів та погашення зобов’язань у ході звичайної діяльності. Формуючи таке професійне судження, керівництво врахувало фінансовий стан, свої існуючі наміри, можливу фінансову підтримку з боку учасників Товариства, заплановану прибутковість діяльності у майбутньому і доступ до фінансових ресурсів, а також проаналізувало вплив поточної фінансової та економічної ситуації на майбутню діяльність Товариства.При цьому слід зазначити, що Товариство функціонує в нестабільній політичній та економічній ситуації, чинниками якого є поширення коронавірусу, і які можуть суттєво вплинути на діяльність Товариства. Фінансова звітність відображає поточну діяльність Товариства та враховує всі вжиті заходи управлінського персоналу на зменшення негативного впливу політичних та економічних змін в зв'язку з поширенням коронавірусу на операції та фінансовий стан Товариства. Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятися від цієї оцінки. Вплив таких майбутніх змін на операції та фінансовий стан Товариства може бути суттєвим в подальшому. Також слід звернути увагу, що не зникла загроза для територіальної цілісності держави, триває збройна агресія, триває суттєве скорочення та слабкі темпи відновлення стану національної економіки та державних фінансів, періодичні сплески інфляції та девальвації національної валюти. Варто визнати, що фінансовий ринок був і залишається достатньо вразливим. У зв'язку із недостатньо високими темпами реформ, певною невизначеністю їх строків та суперечливим ставленням суспільства та інвестиційного середовища до їх поточних наслідків, а також періодичними сплесками нестабільності на світових фінансових ринках, достовірна оцінка ефекту впливу поточної економічної ситуації на фінансовий стан Компанії наражається на чималі складнощі. В результаті виникає невизначеність, яка може вплинути на майбутні операції, можливість відшкодування вартості активів Товариства та здатність Товариства її обслуговувати і платити за своїми боргами в міру настання термінів їх погашення. Дана фінансова звітність не включає ніяких коригувань, які можуть мати місце в результаті такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі та зможуть бути оцінені.
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4. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
Основа формування облікових політик, зміни в облікових політикахОблікова політика -  це конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані Товариством при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ наводить облікові політики, які за висновком РМСБО дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.Положення облікової політики, описані нижче, застосовувались Товариством послідовно в звітних періодах, наведених в цій фінансовій звітності для подібних операцій, інших подій або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними. Облікова політика звітного періоду відповідає обліковій політиці, що застосовувалася в попередньому звітному році. Фінансова звітність була підготовлена на основі облікових політик та облікових оцінок, чинних станом на 31 г р у д н я  2 0 2 0  р о к у.Облікова політика Товариства розроблена та затверджена директором Товариства, враховуючи вимоги МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних МСФЗ, зокрема МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами».Зміни в обліковій політиці на поточний період відбулися у зв'язку з застосуванням нових та переглянутих стандартів та тлумачень, випущених Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку («РМСБО»] та Комітетом з тлумачень Міжнародних стандартів фінансової звітності («КТ МСФЗ») при РМСБО, які стосуються операцій Товариства та набули чинності стосовно річних звітних періодів, які починаються на 1 січня 2020 року.
Нематеріальні активиКомпанія використовує модель обліку нематеріальних активів за собівартістю. Ця модель передбачає, що нематеріальний актив після визнання обліковується за первісною вартістю за мінусом накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. Для кожного нематеріального активу визначено термін корисної експлуатації. Ліквідаційна вартість нематеріальних активів дорівнює нулю. Вартість нематеріального активу з кінцевим терміном експлуатації, що підлягає амортизації, розподіляється на систематичній основі протягом терміну його корисної експлуатації. Амортизація починається, коли актив є придатним для використання. Амортизація припиняється на дату, що настає раніше: або на дату, коли актив класифікується як такий, що утримується для продажу, або на дату, коли припиняється визнання активу. Компанія до нематеріальних активів застосовує прямолінійний метод нарахування амортизаціїНематеріальні активи Компанії включають переважно програмне забезпечення та комп'ютерні програми, що використовуються для здійснення професійної діяльності компанії, та ліцензії на ліцензовані види діяльності.
При розрахунку амортизації були використані наступні терміни корисного використання активів (уроках):__________________________________________________________________

Група нематеріальних Терміни використання
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активівПрограмне забезпечення Згідно договірних умовЛіцензії БезстроковіОчікувані терміни корисного використання та методи нарахування амортизації переглядаються у кінці кожного звітного року. У випадку необхідності проводяться відповідні зміни в оцінках, щоб врахувати їх ефект у майбутніх звітних періодах.
Основні засобиОб'єкти основних засобів відображаються по фактичній собівартості за вирахуванням накопичених сум амортизації та збитків від знецінення. Щорічно керівництво Товариства визначає відхилення залишкової вартості основних засобів від їх справедливої вартості. У випадку виявлення суттєвих відхилень проводиться їх переоцінка постійно діючою комісією Товариства.Амортизація основних засобів нараховується за прямолінійним методом протягом очікуваного терміну корисного використання відповідних активів. При розрахунку амортизації були використані наступні терміни корисного використанняактивів (у роках):Комп'ютерна техніка 2-5Офісні меблі та 2 5обладнанняТранспортні засоби 5Інші 5-15Основний засіб знімається з обліку при його вибутті або у випадку, якщо від його подальшого використання не очікується отримання економічних вигід. Прибуток або збиток від вибуття активу (розраховується як різниця між чистими надходженнями від вибуття та балансовою вартістю активу), включається до звіту про сукупні прибутки та збитки за період, в якому визнання активу припиняється.Залишкова вартість, строки корисного використання та методи нарахування амортизації активів аналізуються наприкінці кожного фінансового року та коректуються в міру необхідності.
Зменшення корисності активівНа кожну звітну дату Товариство визначає, чи є ознаки можливого зменшення корисності активу. Якщо такі ознаки існують, то розраховується вартість відшкодування активу з метою визначення розміру збитків від знецінення (якщо такий має місце). Вартість очікуваного відшкодування активу - це більше з двох значень: справедлива вартість активу за вирахуванням витрат на продаж та вартість використання активу. Сума очікуваного відшкодування визначається для окремого активу, за винятком активів, що не генерують надходження грошових коштів і, в основному, незалежні від надходжень, що генеруються іншими активами або групою активів. Якщо балансова вартість активу перевищує його суму очікуваного відшкодування, актив вважається таким, корисність якого зменшилася і списується до вартості відшкодування. При оцінці вартості використання активу, майбутні грошові потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка відображає поточну ринкову оцінку вартості грошей у часі та ризики, властиві активу. Збитки від
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зменшення корисності визнаються у звіті про сукупні прибутки та збитки за період у складі тих категорій витрат, які відповідають функції активу, корисність якого зменшилася.
Справедлива вартістьСправедлива вартість -  це ціна, яка була б отримана від продажу активу або сплачена за зобов'язанням при звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки. Найкращим свідченням справедливої вартості є ціна на активному ринку. Активний ринок - це ринок, на якому операції щодо активів і зобов'язань мають місце із достатньою частотою та в достатніх обсягах для того, щоб забезпечити інформацію щодо ціноутворення на поточній основі.Товариство застосовує методи оцінки вартості, які відповідають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість, максимізуючи використання доречних відкритих вхідних даних та мінімізуючи використання закритих вхідних даних. Мета застосування методу оцінки вартості -  визначити ціну, за якою відбулася б звичайна операція продажу активу чи передачі зобов’язання між учасниками ринку на дату оцінки поточних ринкових умов. Компанія застосовує наступні методи оцінки вартості : ринковий підхід, витратний підхід та дохідний підхід. Якщо для оцінки справедливої вартості застосовують кілька методів оцінки, то результати оцінюють, враховуючи прийнятність діапазону значень, на які вказують такі результати. Оцінка справедливої вартості -  це точка в діапазоні, яка найкраще представляє справедливу вартість за даних обставин. Товариство відбирає вхідні дані, які відповідають характеристикам активу чи зобов'язання, що їх брали б до уваги учасники ринку в операції з активом чи зобов’язанням. Компанія використовує вхідні дані з біржових ринків.Оцінки справедливої вартості аналізуються за рівнями ієрархії справедливої вартості наступним чином:Рівень 1 -  це оцінки за цінами котирування (без застосування коригувань) на активних ринках для ідентичних активів та зобов'язань;Рівень 2 -  це методики оцінки з усіма суттєвими параметрами, наявними для спостереження за активами та зобов'язаннями, безпосередньо (тобто, ціни) або опосередковано (тобто, визначені на основі цін), таРівень 3 -  це оцінки, які не базуються виключно на наявних на ринку даних (тобто, оцінка вимагає значного застосування параметрів, за якими відсутні спостереження).Перехід з рівня на рівень ієрархії справедливої вартості вважається таким, що мав місце станом на кінець звітного періоду.

Грошові кошти та їх еквівалентиГрошові кошти включають готівку в касі і залишки на поточних рахунках у банках. Еквіваленти грошових коштів включають короткострокові інвестиції з початковим терміном погашення три місяці або менше, які можуть бути конвертовані в певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості.
Визнання фінансових інструментів, дата визнання, критерії визнання, оцінкаФінансовий актив або фінансове зобов'язання Товариство визнає у балансі, коли і тільки коли Товариство є стороною контрактних положень щодо фінансового інструменту.
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За строком виконання фінансові активи та фінансові зобов’язання поділяються на поточні (зі строком виконання зобов'язання до 12 місяців) та довгострокові (зі строком виконання більше 12 місяців).
Облік фінансових активівМСФЗ 9 передбачає три основні класифікаційні категорії для фінансових активів:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —  N

Ф інансові активи поділяються на:_______________________________________________________________________________________________——  -------------------------------- 1

І І 1
Фінансові активи
оцінені за справедливою 
вартістю з
відображенням її змін 
через прибутки або 
збитки (всі інші 
фінансові активи, що не 
попали в другу та третю 
групу)

Фінансові активи оцінені за 
справедливою вартістю з 
відображенням її змін через 
сукупний дохід (якщо даний 
фінансовий актив відповідає 
критерію «БРРІ-тесту» та 
утримується в рамках «бізнес- 
моделі», яка передбачає як 
отримання передбачених
договором потоків грошових 
коштів, так і продаж фінансових 
активів)

Фінансові активи оцінені за 
амортизованою собівартістю (якщо 
метою цього активу («бізнес- 
моделлю») є отримання
передбачених договором потоків 
грошових коштів і за умовами 
договору для даного фінансового 
активу зазначені потоки являють 
собою виплату винятково основної 
суми і відсотків)

П е р в іс н е  в и з н а н н яВідповідно до п. 5.1 МСФЗ 9 фінансові активи та фінансові зобов'язання первісно визнаються за їх справедливою вартістю плюс (для фінансових активів) мінус (для фінансових зобов'язань) витрати на операцію, що прямо відносяться на придбання фінансового активу чи фінансового зобов’язання.Для фінансових інструментів, що оцінюються за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у прибутку або збитку, витрати на операцію не включаються до первісної вартості.Під час первісного визнання фінансових інструментів Товариство присвоює їм відповідну категорію і потім може перекласифікувати у деяких випадках, зазначених нижче.
П о д а л ь ш е  в и з н а н н яТовариство класифікує фінансові активи, як такі, що оцінюються у подальшому або за амортизованою вартістю або за справедливою вартістю через прибутки та збитки на основі таких чинників:- б із н е с -м о д е л ь  з у п р а в л ін н я  ф ін а н с о в и м и  а к т и в а м и

х а р а к т е р и с т и к и  г р о ш о в и х  п о т о к ів , п е р е д б а ч е н і у м о в а м и  д о г о в о р у  (в и п у с к у )  
ф ін а н с о в о г о  а к т и в у .Під бізнес-моделлю («5РРІ-тест») розуміється сукупність намірів, політик, методів та процедур, які визначають• спосіб управління фінансовими активами для досягнення визначеної мети,
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• напрями (джерела) отримання економічних вигід від таких активів,• спосіб генерування грошових коштів від використання таких активів.Бізнес - модель Товариства може змінюватися та Товариство може мати більш ніж одну модель для управління фінансовими інструментами. Не є зміною бізнес- моделі зміна намірів щодо фінансових активів, тимчасове зникнення ринку для фінансових активів.«БРРІ-тест» Товариство проводить один раз при наявності типових операцій, частіше проводиться при виникненні незрозумілості при віднесені фінансового інструменту до груп.При оцінці придбаних чи отриманих фінансових інструментів Товариством визначається мета їх придбання (до погашення чи для подальшого продажу). В залежності від цього визначається категорія, до якої будуть віднесені фінансові інструменти та метод оцінки фінансових інструментів на кінець кожного звітного періоду.Товариство спочатку визнає позики та дебіторську заборгованість і депозити на дату їх видачі / виникнення.Первісне визнання всіх інших фінансових активів (включаючи активи, визначені в категорію інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку за період) здійснюється на дату укладення угоди, в результаті якої Товариство стає стороною за договором, який являє собою фінансовий інструмент.Товариство припиняє визнання фінансового активу в той момент, коли воно втрачає передбачені договором права на потоки грошових коштів за цим фінансовим активом, або коли воно передає свої права на отримання передбачених договором потоків грошових коштів за цим фінансовим активом в результаті здійснення угоди, в якій іншій стороні передаються практично всі ризики і вигоди, пов'язані з правом власності на цей фінансовий актив. Будь-яка участь у переданих фінансових активах, сформованих Товариством або збережених за ним, визнається в якості окремого активу або зобов'язання.Фінансові активи та зобов'язання згортаються і представляються у звіті про фінансовий стан в нетто-величиною тільки тоді, коли Товариство має юридично здійсниме право на їх взаємозалік і має намір або зробити розрахунки по ним на нетто-основі, або реалізувати актив і погасити зобов'язання одночасно.
Товариство визнає дві категорії фінансових активів:• перша категорія - фінансові активи, що оцінюються за амортизованою вартістю• друга категорія - фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю з відображенням різниці у прибутках і збиткахДо першої категорії фінансових активів (характеристикою яких є утримування активів для одержання договірних грошових потоків) Товариство відносить: дебіторська заборгованість за виданими кредитами;- дебіторська заборгованість за нарахованими процентами за користування фінансовими кредитами;

11



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРОНА» ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року 

(у  тисячах гривень)

інша поточна дебіторська заборгованість.Фінансові активи Товариство первісно визнає за справедливою вартістю плюс витрати по оборудці. Безпроцентна дебіторська заборгованість чи дебіторська заборгованість з низьким рівнем процентної ставки первісно відображається по дисконтованій вартості очікуваних майбутніх грошових потоків.Використання ефективної процентної ставки здійснюється Товариством в тих випадках, коли вплив дисконтування є значним. Дебіторську і кредиторську заборгованість зі строком погашення в межах шести місяців, як правило, Товариство не дисконтує. Проте в умовах дії високих ставок процента вплив дисконтування може бути значним навіть для інструментів зі строком менше шести месяців, про що Товариством приймається окреме рішення.Оцінка по амортизаційній вартості на звітну дату включає в себе визнання відповідного процентного доходу по методу ефективної процентної ставки і зниження балансової вартості активів чи групи активів по мірі необхідності, якщо вони рахуються знеціненими.Ефективною процентною ставкою визнається процентна ставка за якою Товариство видає фінансові кредити.Зниження балансової вартості активів, що оцінюються за амортизаційною вартістю, якщо виникли ознаки можливого знецінення, Товариство здійснює шляхом нарахування резерву сумнівних боргів.Якщо в подальших періодах розмір знецінення чи безнадійних боргів зменшується і це зменшення може бути об'єктивно віднесено до будь-якої події, що відбулася після зменшення балансової вартості (наприклад, підвищення кредитного рейтингу позичальника), то раніше визнані збитки від знецінення Товариством відновлюються шляхом коригування резерву сумнівних боргів.Узагальнений підхід Товариства до подальшої оцінки і визнання і фінансових активів та зобов'язань, що відображаються по амортизованій вартості:___________________ і
Тип БорговийОцінка у фінансовій звітності Амортизована вартістьДохід витрати від переоцінки за справедливою вартістю Не визнаютьсяПроценти Прибуток чи збиток, застосовується ефективна ставкаЗнецінення активів Прибуток чи збитокКурсові різниці Прибуток чи збитокФінансовий актив Товариство оцінює за справедливою вартістю, окрім випадків, коли його оцінюють за амортизованою собівартістю.До другої категорії фінансових активів (оцінка за справедливою вартість через прибуток/збиток) Товариство відносить:інші фінансові активи, що не оцінюються за амортизаційною вартістю, зокрема: 

ф ін а н с о в і а к т и в и  д л я  п р о д а ж у  (частина кредитного портфеля, яка класифікована в дану групу і яка підлягає продажу найближчим часом, тобто його утримання не є доцільним для Товариства). Дані активи не визнаються в обліку та фінансовій звітності після їх продажу
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ф ін а н с о в і ін в е с т и ц ії  в  ін с т р у м е н т и  к а п іт а л у  (за м е т о д о м  у ч а с т і в к а п іт а л і)  Інвестиціями в асоційовані підприємства, які обліковуються за методом участі в капіталі, визнаються згідно МСБО 28 "Інвестиції в асоційовані підприємства" такі інвестиції, при здійсненні яких підприємство має контроль та суттєвий вплив (повноваження брати участь у прийнятті рішень з фінансової та операційної політики) на об'єкти інвестування. Інвестиції в асоційовані підприємства враховуються за пайовим методом. Інвестиції в інструменти власного капіталу, які не мають ринкової ціни котирування на активному ринку і справедливу вартість яких не можна достовірно оцінити, слід оцінювати за собівартістю. Придбання або продаж фінансових активів визнавати і припиняти визнання із застосуванням обліку за датою операції згідно МСФО 39 "Фінансові інструменти". Виключати фінансові зобов'язання з балансу тільки при їх погашенні, коли заборгованість, визначену в договорі, погашено, анульовано або строк її дії закінчується. Після первісного визнання фінансові активи і фінансові зобов’язання, які класифікуються та переоцінюються по справедливій вартості через прибуток чи збиток, враховуються по справедливій вартості без врахування витрат на реалізацію чи вибуття.Знецінення фінансових інструментів Товариство застосовує до таких груп:• боргові інструменти, що обліковуються за амортизованою вартістю;При цьому застосовується спрощений підхід, який полягає в нарахуванні резерву сумнівних боргів.Перекласифікацію фінансових активів та фінансових зобов'язань Товариство проводить лише у випадку, коли змінюється бізнес-модель. Перекласифікація проводиться перспективно з «дати перекласифікації», яка визначається як «перший день першого звітного періоду після змін бізнес-моделі, які приводять до перекласифікації». Відповідно, раніше визнані доходи і витрати, а також проценти не перераховуються.Наявні для продажу фінансові інвестиції первісно відображаються по справедливій вартості за вирахуванням витрат по оборудці і в подальшому оцінюються по справедливій вартості. Нереалізовані доходи і витрати відображаються в складі капіталу за вирахуванням податку на прибуток, до того часу, коли такі інвестиції не будуть реалізовані, не погашені або не вибули будь-яким іншим чином або поки не встановлено, що вони підверглися знеціненню.При вибутті інвестицій пов'язані накопичені нереалізовані доходи і витрати, включені до складу капіталу, переводяться до Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) і відображаються по статті «Інші доходи»; доходи і витрати від вибуття визначаються з використанням методу середньозваженої вартості.
Облік фінансових зобов’язань

Фінансові зобов’язання поділяються на :

іі І
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Фінансові зобов’ язання 
оцінені за 
амортизованою 
собівартістю

Ґ

V
Фінансові зобов’язання 
оцінені за справедливою 
вартістю з відображенням 
результату переоцінки як п ц и 6у т к у  або збитку

л

у

Фінансові зобов’ язання інші

V У
П е р в іс н е  в и з н а н н яВідповідно до п. 5.1 МСФЗ 9 фінансові активи та фінансові зобов'язання первісно визнаються за їх справедливою вартістю плюс (для фінансових активів) мінус (для фінансових зобов'язань) витрати на операцію, що прямо відносяться на придбання фінансового активу чи фінансового зобов'язання.Для фінансових інструментів, що оцінюються за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у прибутку або збитку, витрати на операцію не включаються до первісної вартості.Під час первісного визнання фінансових інструментів Товариство присвоює їм відповідну категорію і потім може перекласифікувати у деяких випадках, зазначених нижче.

П о д а л ь ш е  в и з н а н н яКомпанія визнає дві категорії фінансових зобов’язань:• перша категорія -  фінансові зобов'язання, що обліковуються заамортизаційною вартістю;• друга категорія - фінансові зобов'язання, які оцінюються за справедливоювартістю з відображенням різниці у прибутках і збитках.
РекласифікаціяЗгідно з положеннями МСФЗ 9 рекласифікація можлива для фінансових активів лише якщо суб’єкт господарювання змінює свою модель бізнесу для управління фінансовими активами і якщо дана зміна є значною по відношенню до операцій Товариства. При цьому перекласифікуються всі фінансові активи, яких торкнулася така зміна.Відповідно до п. 4.4.2 МСФЗ 9: «Суб’єкт господарювання не може перекласифікувати жодне фінансове зобов'язання».При рекласифікації фінансових активів суб'єкт господарювання застосовує перекласифікацію перспективно з дати перекласифікації. При цьому жодні раніше визнані прибутки, збитки або відсотки не перераховуються.Якщо при рекласифікації фінансового активу змінюється його справедлива вартість, то будь-який прибуток або збиток, що виникає внаслідок різниці між попередньою балансовою та справедливою вартістю, визнається у прибутку або збитку.Якщо фінансовий актив перекласифіковується так, що він оцінюється за амортизованою собівартістю, то його справедлива вартість на дату перекласифікації стає його новою балансовою вартістю.Рекласифікація з інших підстав не допускається.
Модифікація фінансових інструментів
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Модифікація умов фінансового зобов'язання може бути суттєвою (визнається як погашення існуючого і визнання нового) так і несуттєвою (визнається як коригування існуючого).Умови вважаються такими, що істотно відрізняються, якщо приведена вартість грошових потоків відповідно до нових умов, дисконтованих за первісною ефективною процентною ставкою, відрізняється щонайменше на 10% від дисконтованої теперішньої вартості решти грошових потоків за первісним фінансовим зобов’язанням.
Припинення визнання фінансового активуВизнання фінансового активу припиняється тоді, коли:• закінчується строк дії контрактних прав на отримання грошових потоків від фінансового активу;• суб'єкт передає фінансовий актив і ця передача відповідає критеріям для припинення визнання.Критерії для припинення визнання:• суб'єктом господарювання передаються переважно всі ризики та винагороди від володіння фінансовим активом;• суб’єкт господарювання втратив контроль над фінансовим активом.При припиненні визнання фінансового активу повністю різниця між балансовою вартістю (оціненою на дату припинення визнання) та отриманою компенсацією визнають у прибутку та збитку.
Припинення визнання фінансового зобов'язанняФінансове зобов'язання вилучається зі Звіту про фінансовий стан суб'єкта господарювання тоді, коли його погашають, тобто коли зобов'язання, визначене у контракті, виконано, анульовано або строк його дії закінчується.Різницю між балансовою вартістю фінансового зобов’язання та сплаченою компенсацією визнають у прибутку чи збитку.
Знецінення та резерв очікуваних кредитних збитківСаме класифікація фінансових активів за категоріями є ключовим чинником для визначення, чи підлягає фінансовий актив аналізу на предмет зменшення корисності.Відповідно до МСФЗ 9, зменшення корисності доцільно визначати тільки за борговими активами і лише за тими, які обліковуються за амортизованою собівартістю, та активами, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результатів переоцінки в іншому сукупному доході. Навіть якщо грошові потоки за інструментом складають виключно основну суму та проценти, але Товариством такий інструмент обліковується за справедливою вартістю з визнанням переоцінки у прибутках або збитках, потреби в оцінюванні активу на предмет зменшення корисності немає.
Т а к и м  ч и н о м  п ід  п о р я д о к  з н е ц ін е н н я  н а Т о в а р и с т в і п ід п а д а ю т ь :• Видані позики• Дебіторська заборгованість (торговельна)МСФЗ 9 вимагає оцінювати і визнавати резерв під очікувані, а не понесені, кредитні збитки за фінансовим активом. О ч ік у в а н і к р е д и т н і з б и т к и  -  це
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середньозважене значення кредитних збитків, що визначене з використанням відповідних імовірностей настання подій дефолту як коефіцієнтів зважування. А кредитні збитки, в свою чергу, є теперішньою вартістю різниці між грошовими потоками, які належить отримати Товариству згідно з умовами договору (випуску), та грошовими потоками, які Товариство очікує отримати. Іншими словами, резерв під очікувані кредитні збитки формується під всі очікувані нестачі грошових коштів.Резерви визнаються, якщо Компанія має поточне зобов'язання (юридичне або конструктивне), що виникло в результаті минулої події, та є значна ймовірність того, що для погашення зобов'язання буде потрібен відтік економічних вигід, і може бути зроблена надійна оцінка суми такого зобов'язання. Якщо Компанія передбачає отримати відшкодування деякої частини або всіх резервів, наприклад, за договором страхування, відшкодування визнається як окремий актив, але тільки в тому випадку, коли одержання відшкодування не підлягає сумніву. Витрата, що відноситься до резерву, відображається у звіті про сукупні прибутки та збитки за період за вирахуванням відшкодування. Якщо вплив зміни вартості грошей у часі істотний, резерви дисконтуються за поточною ставкою до оподаткування, яка відображає, коли це доречно, ризики, характерні для конкретного зобов'язання. Якщо застосовується дисконтування, то збільшення резерву з часом визнається як витрати на фінансування.Управлінським персоналом визначено, що класифікація активів ґрунтується на бізнес-моделі, яка використовується для управління фінансовим активом, а також на характеристиках грошових потоків, передбачених договором, а саме отримання грошових потоків за основною сумою, процентами, комісіями і штрафами.Відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» вимоги до знецінення ґрунтуються на м о д е л і  о ч і к у в а н и х  к р е д и т н и х  з б и т к і в .Модель очікуваних кредитних збитків вимагає визнавати очікувані кредитні втрати (збитки) протягом усього терміну дії фінансового активу і оновлювати суми очікуваних кредитних втрат (збитків) на кожну звітну дату, щоб забезпечити більш своєчасну інформацію всім зацікавленим сторонам.МСФЗ 9 встановлює декілька підходів для застосування моделі очікуваних кредитних збитків, в тому числі загальний підхід, який застосовується для дебіторської заборгованості за виданими кредитами та нарахованими процентами і який застосовує Товариство починаючи з 01.01.2018 року.Товариство поділяє фінансові кредити на 2 групи:
П е р ш а  г р у п а . Усі кредити, які надає Товариство, у момент їх видачі і протягом усього строку дії Договору не високий кредитний ризик (не високу вірогідності дефолту) і будуть повернені з урахуванням усіх процентів і комісій у погоджені Договором терміни без сплати додаткових штрафів. Нараховані та несплачені проценти за такими кредитами визнаються як такі, що мають також не високий кредитного ризику (та невисоку вірогідності дефолту).
Д р у г а  г р у п а . Усі кредити, за якими виникла Заборгованість (порушені терміни сплати основної суми боргу та процентів), вважаються повністю знеціненими -100 % кредитного ризику (вірогідність дефолту -  100 %).Особливості обліку:• для кредитів, які мають невисокий кредитний ризик (не високу вірогідності дефолту), основна частина боргу і проценти враховуються в повному обсязі,

о ї
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нараховані, але не сплачені, проценти за такими кредитами враховуються як дохід і не резервується;До цієї групи відносяться кредити видані, за якими умови виконання Договору виконуються, за судженням управлінського персоналу в повному обсязі, відсутнє зростання кредитного ризику, сума кредитних втрат протягом ЗО днів не очікується;• для кредитів, які мають 100 % кредитного ризику (100 % вірогідності дефолту), нараховані, але не сплачені, проценти враховуються як дохід, але резервуються у повному обсязі, як по відношенню до основної частини боргу, так і по відношенню до процентів.У разі порушення умов Договору, що виконуються не повністю або не виконуються в повному обсязі, за судженням управлінського персоналу, це свідчить про значне зростання кредитного ризику та об'єктивні свідчення знецінення (дефолт) кредиту в сумі очікуваних кредитних втрат протягом всього терміну обігу фінансового активу (виданого кредиту).У разі наявності прострочення виконання Позичальником зобов’язань перед Товариством на 10 календарних днів, усі кредитні операції такого Позичальника відносяться до таких, які мають значне зростання кредитного ризику та об'єктивні свідчення знецінення (дефолт) кредиту.Оціночний резерв під очікувані кредитні збитки створюється за рахунок прибутків і збитків і зменшує балансову вартість фінансового активу у звіті про фінансовий стан:• Дт "Витрати" (прибутки і збитки);• Кт "Резерв під очікувані збитки від знецінення".У звіті про фінансовий стан такий резерв визнається у складі активів, зменшуючи тим самим балансову вартість фінансового активу.Очікувані кредитні збитки (втрати) - це розрахункова величина кредитних збитків, зважена за ступенем ймовірності їх виникнення протягом очікуваного терміну дії фінансового активу.Оцінка очікуваних кредитних збитків відображає:• об'єктивний розрахунок величини, зваженої за ступенем ймовірності;• часову вартість грошей;• обґрунтовану і підтверджену інформацію, яку можна отримати без надмірних витрат або зусиль.Оцінка значного збільшення або зниження кредитного ризику фінансового активу є значним фактором при переході від вимог визначення очікуваних кредитних втрат протягом ЗО днів або іншого терміну дії інструмента. Для того щоб оцінити, чи збільшився істотно кредитний ризик по фінансовому активу, Товариство зіставляє ризик дефолту на звітну дату з ризиком дефолту в момент його первісного визнання.Фінансові активи -  дебіторська заборгованість за виданими кредитами (тіло + проценти) оцінюються як активи, за якими кредитний ризик значно збільшився з моменту первісного визнання, раніше, ніж вони стануть явно знеціненими.Індикаторами істотного збільшення кредитного ризику можуть бути такі події:• зміна зовнішніх ринкових індикаторів кредитного ризику (рівень безробіття, показник ВВП, прогнози ставок ЕІЖІВСЖ);
17



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРОНА»ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року 

(у  тисячах гривень)

• прострочені платежі.
З н а ч н е  з р о с т а н н я  к р е д и т н о г о  р и з и к у .Значним зростанням (підвищенням) кредитного ризику - є істотне підвищення ймовірності виникнення дефолту з моменту первісного визнання.Оцінка того, чи повинен резерв під можливі збитки ґрунтуватися на очікуваних кредитних збитках за весь термін, проводиться по фінансовому активу в цілому.Товариством визначено не спростовне припущення, що кредитний ризик значно підвищується, якщо платежі за договором прострочені більш, ніж на 10 днів.Списання балансової вартості фінансового активу за рахунок сформованого резерву відбувається після визнання його безнадійним, наявності сформованого резерву під очікуванні кредитні збитки, та одночасного виконання інших передумов, зокрема внутрішніх нормативів Товариства.
Дебіторська заборгованість.Дебіторська заборгованість -  це фінансовий актив, який являє собою контрактне право отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб'єкта господарювання.Дебіторська заборгованість визнається у Звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли Товариство стає стороною контрактних відносин щодо цього інструменту. Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.Якщо є об'єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунків резервів.Резерв покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Визначення суми резерву та покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на думку керівництва, достатня для покриття понесених збитків.Щокварталу Товариство здійснює інвентаризацію дебіторської заборгованості.
Д е б іт о р с ь к а  з а б о р г о в а н іс т ь  за п р о д у к ц ію , т о в а р и , р о б о т и , п о с л у г иДо складу дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги Товариство відносить дебіторську заборгованість за вже реалізовані активи та надані роботи або послуги (виручку за якими вже відображено), не оплачені покупцями.
Д е б іт о р с ь к а  з а б о р г о в а н іс т ь  за р о з р а х у н к а м и  за  в и д а н и м и  а в а н с а м иДо складу дебіторської заборгованості за розрахунками за виданими авансами Компанія відносить дебіторську заборгованість, що утворилася в результаті того, що постачальникам були виплачені грошові кошти, а продукція, товари, роботи або послуги ще не були отримані Товариством. Передоплати постачальникам відображаються за їх чистою вартістю реалізації.
Д е б іт о р с ь к а  з а б о р г о в а н іс т ь  за  р о з р а х у н к а м и  з б ю д ж е т о мДо складу дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом Товариство відносить дебіторську заборгованість фінансових і податкових органів, а також
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переплату за податками, зборами та іншими платежами до бюджету. Товариство веде облік у розрізі окремих податків, платежів та зборів.
Д е б іт о р с ь к а  з а б о р г о в а н іс т ь  за  р о з р а х у н к а м и  з н а р а х о в а н и х  д о х о д івДо складу дебіторської заборгованості за розрахунками з нарахованих доходів Товариство відносить дебіторську заборгованість по сумі нарахованих дивідендів, відсотків, роялті, що підлягають надходженню.
Д е б іт о р с ь к а  з а б о р г о в а н іс т ь  за р о з р а х у н к а м и  із в н у т р іш н іх  р о з р а х у н к івДо складу дебіторської заборгованості за розрахунками із внутрішніх розрахунків Товариство відносить дебіторську заборгованість, що виникає у результаті операцій із пов’язаними сторонами, такими як учасники або засновники Товариства.
Ін ш а  п о т о ч н а  д е б іт о р с ь к а  з а б о р г о в а н іс т ьДо складу іншої поточної дебіторської заборгованості Товариство відносить дебіторську заборгованість за договорами безвідсоткової поворотної фінансової допомоги та іншу дебіторську заборгованість.
Д о в г о с т р о к о в а  д е б іт о р с ь к а  з а б о р г о в а н іс т ьДо складу довгострокової дебіторської заборгованості Товариство відносить всю дебіторську заборгованість, строк погашення якої більше ніж через 12 місяців.

ЗапасиЗапаси оцінюються за вартістю, меншою з двох: собівартості та чистої вартості реалізації. Оцінка запасів при вибутті здійснюється з використанням методу середньозваженої оцінки. Чиста вартість реалізації являє собою оціночну ціну продажу в ході звичайної господарської діяльності за вирахуванням оціночних витрат на доробку і витрат, необхідних для здійснення торгової угоди. Запаси періодично переглядаються з метою створення резервів під погіршення якості, старіння або надлишок запасів.
Інша кредиторська заборгованістьІнша кредиторська заборгованість спочатку обліковується за справедливою вартістю, а згодом відображається за амортизованою вартістю за принципом ефективної відсоткової ставки. Для дисконтування заборгованості, що не передбачає нарахування відсотків застосовується ставка, що розміщена на сайті НБУ за посиланням: https://bank.gov.Ua/ua/statistic/sector-financiaI/data-sector-financial#lms.
Кредити та позикиПервісне визнання кредитів і позик здійснюється за їх справедливою вартістю, що становить отримані надходження, за вирахуванням будь-яких понесених витрат на здійснення операцій. Після первісного визнання всі кредити і позики відображаються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка.Прибутки та збитки відображаються у складі чистого прибутку або збитку в момент вибуття зобов'язання, а також у процесі амортизації.
Потенційні зобов 'язання
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за період з 01.01.2020року по ЗІ. 12.2020року 

(у  тисячах гривень)

Потенційні зобов'язання не відображаються у фінансовій звітності, за винятком випадків, коли існує ймовірність того, що для погашення зобов'язання відбудеться вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, і при цьому сума таких зобов'язань може бути достовірно оцінена, інформація про такі зобов'язання підлягає відображенню, за винятком випадків, коли можливість відтоку ресурсів, які являють собою економічні вигоди, є малоймовірною.
Витрати на персонал та відповідні нарахуванняВитрати на заробітну плату, на нарахування єдиного соціального внеску, оплачувані річні відпустки та лікарняні, премії, а також негрошові винагороди нараховуються у тому періоді, в якому відповідні послуги надавались працівниками Товариства. У Товаристві формується резерв на відпустки відповідно до законодавства. У Товариства відсутнє юридичне або конструктивне зобов'язання здійснювати пенсійні або інші подібні виплати, крім платежів відповідно до законодавства.
Визнання доходівТовариство доходи визнає у вигляді нарахування процентів. Проценти визнаються у тому звітному періоді, до якого вони належать, та розраховуються виходячи з бази їх нарахування та строку користування відповідними активами Товариства, тобто визнання доходів Товариством здійснюється за методом нарахування (згідно до документів, що підтверджують надання кредиту, як то: кредитний договір, графік платежів тощо).Процентні доходи визнаються за методом нарахування з використанням методу ефективної ставки процента. Метод ефективної ставки процента -  це метод визначення амортизованої вартості фінансового активу або фінансового зобов'язання (або групи фінансових активів або фінансових зобов'язань) та розподілення процентних доходів або витрат протягом відповідного періоду.
Чисті фінансові витратиЧисті фінансові витрати включають витрати на виплату відсотків по залученим позикам, прибутки та збитки від дисконту фінансових інструментів. Чисті фінансові витрати відображаються у звіті про сукупні прибутки та збитки. Витрати по відсотках, пов'язані з позиками, визнаються як витрати в момент їх виникнення.
Податок на прибутокВитрати з податку на прибуток включають в себе податок на прибуток поточного періоду. Поточний податок на прибуток -  це сума податку, що належить до сплати або отримання у відношенні оподатковуваного прибутку чи податкових збитків за рік, розрахованих на основі діючих чи по суті введених в дію станом на звітну дату податкових ставок, а також всі коригування величини зобов'язань по сплаті податку на прибуток за минулі роки.
Власний капітал

З а р е є с т р о в а н и й  (п а й о в и й )  к а п іт а л .
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«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРОНА» Примітки до фінансової звітності
за період з 01.01.2020року по 31.12.2020року 

(у  тисячах гривень)

Розмір статутного капіталу зафіксовано у Статуті Компанії. Розмір статутного капіталу може бути змінено (збільшено чи зменшено) за рішенням Загальних зборів акціонерів у порядку, встановленому чинним законодавством України.
Н е р о з п о д іл е н и й  п р и б у т о к  (н е п о к р и т и й  з б и т о к ).Прибуток, що залишається у розпорядженні Компанії після сплати податків і обов'язкових платежів, розподіляється на формування резервних та інших фондів, збільшення капіталу і виплату дивідендів на підставі рішення Загальних зборів учасників.
5. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН (БАЛАНСУ)
- Нематеріальні активиРух нематеріальних активів за звітний період, що закінчився 31 грудня 2020року був наступним:

Програ
мне

забезпе
чення

(програма 
1C, кп

Serpstat)

Право
викори
стання
торгов

ої
марки

Сайт Прог
рамн

і
прод
укти

Ліцен 
зії на 

здійсн 
ення 
діяль 
ності

Право
оренди
приміщ

ення Всього

Первісна вартість

на 01.01.2020 р. 52 86 60 326 4 2348 2876

надійшло 94 39 263 0 0 154 550

вибуло 0 43 0 0 0 2502 2545

на 31.12.2020 р. 146 82 323 326 4 0 881

Знос на 01.01.2020 р. 27 13 19 46 0 1421 1 526

нараховано 25 24 31 110 0 1080 1270

вибуло 0 16 0 0 0 2502 2518

Знос на 31.12.2020 р. 52 21 50 156 0 0 279

Балансова вартість: >

на 01.01.2020 р. 25 73 41 280 4 927 1 350

на 31.12.2020 р. 94 61 273 170 4 0 602У Звіті про сукупний дохід нараховану амортизацію нематеріальних активів 1270 тис. грн. відображено у статті «Адміністративні витрати».Товариство не проводило переоцінку вартості наявних в неї нематеріальних активів у зв'язку з відсутністю активного ринку на подібні активи.
- Основні засобиРух основних засобів за звітний період, що закінчився 31 грудня 2020 року був наступним:

Машини Транспорт Інші Право
Всього

та ні засоби необоро оренди
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«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРОНА» ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року 

(у  тисячах гривень)

обладнанн
я

тні
матеріал

ьні
активи

приміщення

Первісна вартість

на 01.01.2020 р. 682 7 790 608 0 9 080

Надійшло 67 0 49 6 706 6 822

Вибуло 0 0 507 618 1 125

на 31.12.2020 р. 749 7 790 150 6 088 14 777

Знос на 01.01.2020 р. 120 1 431 531 0 2 082

Нараховано 178 1 672 34 1422 3 306

Вибуло 0 0 507 77 584

Знос на 31.12.2020 р. 298 3 103 58 1 345 4 804

Балансова вартість:

на 01.01.2020 р. 562 6 359 77 0 6 998

на 31.12.2020 р. 451 4 687 92 4 743 9 973У Звіті про сукупний дохід нараховану амортизацію основних засобів відображено у статті «Адміністративні витрати».Товариство не проводило переоцінку основних засобів на звітну дату. У результаті вивчення цін щодо аналогічних основних засобів (відносно яких така інформація доступна), керівництво Товариства дійшло висновку, що справедлива вартість об'єктів основних засобів не суттєво відрізняється від їх балансової вартості.На звітну дату основні засоби не були надані у будь-яку заставу та не обмежені у розпорядженні та використанні Товариством.Первісна вартість основних засобів, залишкова вартість яких дорівнює нулю та які продовжують використовуватися станом на 31 грудня 2020 року в Товаристві відсутні.
- Довгострокові фінансові інвестиціїСтаном на 31.12.2020 року довгострокові фінансові інвестиції відсутні.
- Поточна дебіторська заборгованістьПоточна дебіторська заборгованість на початок та кінець звітного періоду включає заборгованість за продукцію (товари, роботи, послуги), надані кредити фізичним особам та нараховані проценти за користування даним кредитом, які на звітну дату не були оплачені. Керівництво станом на 31.12.2020 року визнає резерв під знецінення дебіторської заборгованості згідно з розробленою та затвердженою методикою у відповідності до Положення про проведення оцінки фінансового стану позичальників/контрагентів та формування/списання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціямиДебіторська заборгованість обліковується за амортизаційною вартістю. Як очікується, дебіторську заборгованість буде погашено протягом трьох місяців. З огляду на це, зміна вартості грошей у часі не є суттєвою.
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«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРОНА»ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року 

(у  тисячах гривень)

Керівництво Товариства вважає, що дебіторська заборгованість буде погашена шляхом отримання грошових коштів на протязі трьох місяців.Поточна дебіторська заборгованість станом на 31 грудня 2020 року становить:
- Дебіторська заборгованість за виданими авансами (рядок 1130)Станом на 31.12.2020 року до дебіторської заборгованості за виданими авансами було віднесено передплату за товари, роботи, послуги в розмірі 787 тис. грн., по якій надходження товарів, робіт, послуг очікується не пізніше 1-го кварталу 2021 року.
- Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів (рядок 

1140)
Показники 01.01.2

020 31.12.2020Залишок нарахованих, але не сплачених процентів за виданими кредитами 40 333 26 595Резерв очікуваних кредитних збитків (26 588) (15 837)
Разом

13
745 10 58

- Інша поточна дебіторська заборгованість (рядок 1155)
Показники 01.01.2020 31.12.2020Залишок заборгованості за виданими фінансовими кредитами 100 007 65 958Резерв сумнівних боргів (59 574) (34 417)Інша заборгованість 3 565 824
Разом 43 998 32 365Станом на 31.12.2020 року до іншої поточної дебіторської заборгованості віднесено несплачену суму за викуп частки в статутному капіталі ТОВ «ФРІТАЙМ» в розмірі 73 тис. грн. та видану поворотну фінансову допомогу в розмірі 250 тис. грн. Керівництво Товариства вважає, що дебіторська заборгованість буде погашена шляхом отримання грошових коштів на протязі трьох місяців.

Поточні фінансові інвестиції (рядок 1160)Станом на 31.12.2020 року поточні фінансові інвестиції включають придбані фінансовіактиви за договорами факторингу:
Показники 01.01.2020 31.12.2020Дебіторська заборгованість за договорами факторингу 4166 16
Разом 4166 16
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«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРОНА» 

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року 

(у  тисячах гривень)

- Грошові кошти та їх еквівалентиСтаном на 31 грудня 2020 року грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти на поточних рахунках банків:
Показники українська гривня 01.01.2020 31.12.2020Кошти на рахунках в банку 217 161Готівка в касі - -Грошові кошти в дорозі 2773 359
Разом 2990 520Оборот грошових коштів на рахунках відбувається щоденно в повному обсязі, тобто кошти не утримуються (не зберігаються] на рахунках. Доступ до грошей вільний, обмежень немає.
- Статутний капітал (рядок 1400)Станом на 31 грудня 2020 року статутний капітал Компанії становив 5 100 000 (п'ять мільйонів сто тисяч) гривень та повністю сплачений. Протягом звітного періоду змін в статутному капіталі не відбувалося.
- Резервний капітал (рядок 1415)Станом на 31.12.2018 року резервний капітал був сформований згідно законодавства України з метою забезпечення покриття збитків підприємств. Формування резервного капіталу у зв'язку із змінами в законодавстві України станом на 31.12.2020 року не є обов'язковим, тому сума відрахування до резервного фонду залишилася без змін і складає 68 тис. грн. , станом на 31.12.2020 року резервний капітал - 68 тис. грн.
- Довгострокові зобов'язання (рядок 1515)Станом на 31 грудня 2020 року довгострокові зобов'язання включають заборгованість за:
Показники 01.01.2020 31.12.2020Довгострокові зобов'язання за договорами фінансового лізингу 3 584 2 367Довгострокові зобов'язання за векселями виданими 20 449 0Сума амортизованої вартості за векселями виданими до пред'явлення (2 438) 0Довгострокові зобов'язання з оренди приміщення 0 1990
Разом 21 595 4 357

- Поточні зобов'язанняСтаном на 31 грудня 2020 року поточні зобов'язання 
Показники

включають:
01.01.2020 31.12.2020
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«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРОНА»ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за тріод з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року 

(у  тисячах гривень)

Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 2 218 4 510Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 3 895 3 170Поточна кредиторська заборгованість за розрахункам з бюджетом 312 182у тому числі з податку на прибуток 233 166Зобов’язання за розрахунками зі страхування 87 16Зобов'язання за розрахунками з оплати праці 328 65Інші поточні зобов'язання 34 980 32 804
Разом 41 820 40 913В рядку 1610 «Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями» відображені зобов’язання по фінансовій оренді транспортного засобу та визнанні зобов'язання з оренди згідно МСФЗ 16 з 01.01.2019 року, які підлягають виплаті на протязі року.В рядку 1690 «Інші поточні зобов'язання» відображені позики отримані від Акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний фонд «КУБ ІНВЕСТ» в сумі 27 658 тис. грн., які відображені в обліку за дисконтованою вартістю, заборгованість по відсоткам за позиками наданими в сумі 4 215 тис. грн., заборгованість по договорам страхування кредитів в сумі 656 тис. грн., інше (нез’ясовані платежі, помилково перераховані кошти, які підлягають поверненню, тощо) -  275 тис. грн.
- Поточні забезпечення (рядок 1660)Забезпечення виплат персоналу включають зобов'язання з оплати відпусток працівникам, які Товариство буде сплачувати у майбутньому при наданні відпусток, або у вигляді компенсації у разі звільнення працівників, по яким залишились невикористані відпустки.Забезпечення виплат невикористаних відпусток станом на 31.12.2020 року склали 681 тис. грн.
6. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Чистий доход (виручка) від реалізаціїЗа 2020 рік, що закінчився 31.12.2020 року, дохід від реалізації послуг включає:
Показники 2020 рік 2019 рікДохід по нарахованим процентам за користуванняфінансовими кредитами 105 299 107 493
Разом 105 299 1073
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- Інші операційні доходиЗа 2020 рік, що закінчився 31.12.2020 року, розмір інших операційних доходів:
Показники 2020 рік 2019 рікОтримані штрафи, пені 14 213 51125Дохід по договорам факторингу 2 946 10 046Дохід від списання заборгованості за векселями 18 011 _Дохід від вартості активів, що оцінюються за справедливою вартістю 210 _Дохід від списання кредиторської заборгованності, інше 39,0 _
Разом 35 419 61 171

- Адміністративні витратиЗа 2020 рік, що закінчився 31.12.2020 року, адміністративні витрати включають:
Показники 2020 рік 2019 рікМатеріальні затрати 275 294Витрати на оплату праці 3 879 8 103Відрахування на соціальні заходи 888 1 657
Амортизація 4 578 3 225Винагорода за консультаційні, інформаційні послуги 4 967 5 198
Технічна підтримка програмного забезпечення 6 971 9 162
Послуги страхування 9 990 10 842Розрахунково-касове обслуговування та послуги банку 2 969 4 520
Витрати по операціям оренди/лізингу 1 097 1 361
Послуги колекторський компаній 5 916 7 491
Оплата послуг зв’язку 1 116 616Інші адміністративні 3 076 927

26



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
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витрати
Разом 45 722 53 396

- Витрати на збутЗа 2020 рік, що закінчився 31.12.2020 року, витрати на збут включають витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг), що склало 16 206 тис. грн., за аналогічний період минулого року 18 693 тис. грн.
- Інші операційні витратиЗа 2020 рік, що закінчився 31.12.2020 року, інші операційні витрати включають:
Показники 2020 рік 2019 рікВідступлення права вимоги по кредитнимдоговорам 91991 17 394Створення резерву очікуваних кредитнихзбитків -35 052 53 744
Разом 56 939 71138

- Інші фінансові доходиЗа 2020 рік, що закінчився 31.12.2020 року, фінансові доходи Компанії склали 1 575 тис. грн. від дисконтування позик.
- Фінансові витратиЗа 2020 рік, що закінчився 31.12.2020 року, фінансові витрати Компанії склали 22 663 тис. грн., які включають в себе:
Показники 2020 рік 2019 рікФінансові витрати при погашенні відсотків за позику 19 343 22 160Фінансові витрати при погашенні відсотків за лізінг 2 014 1 707Фінансові витрати по оренді згідно МСФЗ 16 653 370Фінансові витрати від дисконтування позик 653 -
Всього 22 663 24 237Витрати товариства враховуються відповідно до вимог бухгалтерського обліку та наказу про облікову політику за принципами нарахування та відповідності. Обліку підлягають фактично понесені витрати (які мають документальне підтвердження їх здійснення).
- Інші витратиЗа 2020 рік, що закінчився 31.12.2020 року, інші фінансові витрати Компанії включають витрати на членські внески до Асоціації Фінансових установ в розмірі 36
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тис. гри. та витрати від списання залишкової вартості необоротних активів -  27 тис. грн. Всього інших фінансових витрат -  63 тис. грн.
- Фінансовий результатЗа 2020 рік, що закінчився 31.12.2020 року, фінансовий результат діяльності Компанії представлений наступним чином:
Показники 2020 рік 2019 рікФінансовий результат до оподаткування (прибуток) 700 3 598Витрати з податку на прибуток (277) (673)
Чистий фінансовий результат 423 2 925

7. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА 
ПРЯМИМ МЕТОДОМ)За 2020 рік, що закінчився 31.12.2020 року, рух коштів у результаті операційної діяльності був відображений наступним чином:

Показники 2020 рік 2019 рікНадходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 90 980 78 759Надходження цільового фінансування - 123Надходження від повернення авансів 122 64Надходження від боржників штрафів, пені 14 247 51164Надходження фінансових установ від повернення позик 114 938 123 508Інші надходження 4 534 21404
Всього надходжень 224 821 275 022

Показники 2020 рік 2019 рікВитрачання на оплату товарів (робіт, послуг) (24 645) (19 781)Витрачання на оплату праці (3 197) (6 280)Відрахування на соціальні заходи (895) (1 693)Витрачання на оплату податків та зборів (1 106) (2 340)Витрачання на оплату авансів (22 580) (26 257)Витрачання фінансових установ на надання позик (142 104) (189 507)Інші витрачання (13 698) (31 492)
Всього витрачання (208 225) (277 350)
ЧИСТИЙ РУХ КОШТІВ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 16 596 -2 328
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За 2020 рік, що закінчився 31.12.2020 року, рух коштів у результаті інвестиційної діяльності був наступний:
Показники 2020 рік 2019 рікІнші надходження 3 365 1 611Витрачання на придбання необоротних активів (513) (2 809)
ЧИСТИЙ РУХ КОШТІВ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 2 852 -1198За 2020 рік, що закінчився 31.12.2020 року, рух коштів у результаті фінансовоїдіяльності був відображений наступним чином: 
Показники 2020 рік 2019 рікНадходження від отримання позик 21 575 30 633Витрати на погашення позик (24 548) (1 252)Витрати на сплату відсотків (16 537) (21 050)Витрати на сплату заборгованості с фінансової оренди (2 408) (2 501)Інші платежі - (510)
ЧИСТИЙ РУХ КОШТІВ ВІД ФІНАНСОВОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ -21918 5 320За 2020 рік, що закінчився 31.12.2020 року, чистий рух грошових коштів зазвітний період склав: 
Показники 2020 рік 2019 рік
Чистий рух грошових коштів за звітний 
період -2 470 1 794Залишок коштів на початок року 2 990 1196
ЗАЛИШОК КОШТІВ НА КІНЕЦЬ ЗВІТНОГО 
ПЕРІОДУ 520 2 990
8. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ЗВІТУ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛВласний капітал Товариства станом на 31.12.2020 року склав 10 244 тис. грн., що відповідає встановленим вимогам п. 1 розділу XI «Положення про Державний реєстр фінансових установ», затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.08.2003 р. № 41 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 28.11.2013 № 4368).В звіті про власний капітал Компанія відображає рух власного капіталу у розрізі складових капіталу, визнаного до МСФЗ.

По графі 3:
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В графі 3 відображено статутний (зареєстрований) капітал на початок 2020 року 5 100 тис. грн. Змін за 2020 рік, що закінчився 31.12.2020 року, не було.
По графі 6:В графі 6 відображено резервний капітал сформований на початок звітного періоду. Змін в резервному капіталі за 2020 рік, що закінчився 31.12.2020 року, не відбувалося і станом на 31 грудня 2020 року він складає 68 тис. грн.
По графі 7:В графі 7 відображено фінансовий результат діяльності визначений у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.Станом на 31.12.2020 року нерозподілений прибуток складає 5 076 тис. грн.

Показники 01.01.2020 р 31.12.2020 рНерозподілений прибуток 4 701 5 076За підсумками діяльності за 2020 рік, що закінчився 31.12.2020 року, нерозподілений прибуток склав 423 тис. грн. За звітний період нерозподілений прибуток зменшився на 48 тис. грн. за рахунок використання нерозподіленого прибутку для коригування доходу минулого року та станом на 31.12.2020 року складав 375 тис. грн.
9. ОПЕРАЦІЇ З ПОВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИСторони вважаються пов'язаними якщо перебувають під контролем або суттєвим впливом інших осіб при прийнятті фінансових чи операційних рішень, що визнано МСБО 24 «Розкриття інформації про пов'язані сторони», також пов'язаними сторонами вважаються підприємства і фізичні особи, які прямо або опосередковано здійснюють контроль над Товариством або суттєво впливають на його діяльність, а також близькі члени родини такої фізичної особи. При визначені, чи є компанія пов'язаною стороною основна увага приділяється сутності відносин а не їх юридичній формі.Операція з пов'язаною стороною - передача ресурсів, послуг або зобов'язань між суб'єктом господарювання, що звітує та пов'язаною стороною, незалежно від того, чи призначається ціна.Пов'язані сторони можуть укладати угоди, які не проводилися б між непов’язаними сторонами. Ціни та умови таких угод можуть відрізнятися від цін та умов угод між непов'язаними сторонами.Протягом 2020 року пов’язаними особами для Товариства були наступні посадові особи:Пов’язана Характерсторона взаємовідносин Наявність контролю
Ін ф о р м а ц ія  п р о  к е р ів н и к ів :Директор Товариства - здійснює контроль за діяльністю Товариства та має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління та діяльність
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ТоваристваХлебнікова Ольга Іванівна Директор ТОВ «ФК «ВЕРОНА» призначена на посаду Директора згідно Протоколу від 18.06.2019 р. № 14 загальних зборів Учасників ТОВ «ФК «ВЕРОНА», Наказ з особового складу від 19.06.2019 р. № 121-к
За звітний період нарахована та виплачена заробітна плати директору Товариства Хлебніковій Ользі Іванівні (нарахована заробітна плата -  431 тис. грн., виплачена заробітна плата (за мінусом обов'язкових податків та відрахувань) -  346 тис. грн). Станом на 31.12.2020 заборгованість по заробітній платі директору Товариства становить 22 тис. грн.Протягом звітного періоду у складі учасників Товариства відбувались зміни. Станом на 31.12.2020 року розподіл часток між учасниками у статутному капіталі Товариства такий:Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний фонд «КУБ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ: 41991787, адреса: 01024, м. Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ БОГОМОЛЬЦЯ, будинок 7/14, приміщення 182) -  розмір частки в статутному капіталі 50,2 % номінальною вартістю 2 560 200,00 грн.Тітамир Богдан Олегович, Україна, Ш: 003950187; орган, що видав 8034 дата видачі 20.09.2019, РНОКПП 3424804773 - розмір частки статутному капіталі 30.00 % номінальною вартістю 1 530 000,00 грн.Незначні долі в статутному капіталі станом на 31.12.2020 року (9,9%) в розмірі 504 900,00 грн. належать:Тітамир Евеліна Сергіївна, Україна, паспорт серії ЕН №906520, виданий Жовтневим PB у м. Луганську УДМС України в Луганській області 28.11.2012, РНОКПП 3092016106.Полтєв Антон Едуардович, Україна, паспорт серії ЕН №525246, виданий Жовтневим PB УМВС України в Луганській області 17.08.2006, РНОКПП 3309121997.Станом на 31.12.2020 року наведені нижче особи є пов'язаними сторонами для Товариства:____________________________________________________________________________________________Пов’язана сторона Характервзаємовідносин Наявність контролю

1 2 3А Інформація про власників:ТОВ «ЗНВКФ «КУБ ІНВЕСТ»(код ЄДРПОУ
Засновник з часткою50,20 %

можливість здійснювати вирішальний вплив на управління та/або діяльність Товариства шляхом прямого володіння
31



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРОНА» Примітки до фінансової звітності
за період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року 

(у  тисячах гривень)

41991787) часткою, що відповідає 50,20 % відсотків статутного капіталу
Тітамир Богдан ОлеговичРНОКПП 3424804773

Засновник з часткою 30,00 % можливість здійснювати вирішальний вплив на управління та/або діяльність Товариства шляхом прямого володіння часткою, що відповідає 30,00 % відсотків статутного капіталуТітамир Евеліна СергіївнаРНОКПП 3092016106
Засновник з часткою 9,90 % можливість здійснювати вирішальний вплив на управління та/або діяльність Товариства шляхом прямого володіння часткою, що відповідає 9,90 % відсотків статутного капіталуПолтєв Антон ЕдуардовичРНОКПП 3309121997
Засновник з часткою 9,90 % можливість здійснювати вирішальний вплив на управління та/або діяльність Товариства шляхом прямого володіння часткою, що відповідає 9,90 % відсотків статутного капіталуБ Інформація про керівників:Тітамир Олег Миколайович Директор ТОВ «ЗНВКФ «КУБ ІНВЕСТ»(код ЄДРПОУ 41991787)

можливість здійснювати вирішальний вплив на управління та/або діяльність Товариства
Учасник Товариства Акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний фонд «КУБ ІНВЕСТ», якому належить 50,2 % статутного капіталу Товариства, надав Товариству позику, розмір якої станом на 31.12.2020 року склав 27 658 тис. гривень. Термін погашення позики в межах одного року.Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало інших суттєвих операцій з пов’язаними особами, які виходять за межі звичайної діяльності. Фінансово- господарські операції здійснювалися на звичайних умовах у звичайних цінах.Дивіденди протягом звітного періоду не оголошувалися та не виплачувалися.
10. ОПЕРАЦІЙНІ СЕГМЕНТИВ силу специфіки діяльності Товариства господарчо-галузеві та географічні сегменти не виділені так як діяльність Товариства у звітному періоді здійснювалася в одному операційному, географічному та бізнес сегменті. Таким чином у звітному році доля сегментів в сукупних доходах та витратах була 100 % і Додаток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» не готувався.
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11. УМОВНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА УМОВНІ АКТИВИЗа 2020 рік, що закінчився 31.12.2020 року, Товариство не ідентифікує умовних зобов'язань та умовних активів в розумінні МСБО 37, крім поточного резерву невикористаних відпусток.
12. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 

Чинники фінансових ризиківОсновні фінансові зобов'язання Товариства включають зобов’язання по отриманій позиці від учасника Товариства - Закритого недиверсифікованого венчурного корпоративного фонду «КУБ ІНВЕСТ» станом на 31.12.2020 року в сумі 27 658 тис. грн.В процесі своєї діяльності Товариство підлягає впливу різних фінансових ризиків. Товариство приділяє особливу увагу непередбачуваності фінансових ринків і має на меті звести до мінімуму їх негативні наслідки для результатів діяльності Товариства. Зокрема, для обмеження ринкового ризику, пов'язаного з несприятливою зміною ринкової вартості фінансових інструментів у зв’язку з коливаннями цін в сегментах фінансового ринку, чутливих до зміни відсоткових ставок, Товариство щільно аналізує фінансові активи перед їх придбанням та відстежує подальшу інформацію з врахуванням існуючих нормативних обмежень щодо напрямів інвестування для фінансової компанії, поточних та прогнозних цін та відсоткових ставок, рівня ліквідності, диверсифікації інвестиційного портфеля.У компанії існує ризик не отримання коштів від погашення дебіторської заборгованості, яка утворилася з контрагентами, зокрема фізичними особами, яким видані короткострокові позики.Ключовим для Компанії як фінансової компанії, є операційний ризик, що включає ризики, пов'язані з персоналом, недосконалою роботою інформаційних систем та засобів комунікації, а також правовий ризик. Для мінімізації зазначених ризиків виконуються наступні заходи:- підготовка персоналу, підвищення його кваліфікації, наскрізна автоматизація бізнес-процесів;- використання сучасного обладнання та програмного забезпечення, регулярна модифікація функціоналу електронної торговельної системи;- використання електронного документообігу та надійний захист інформації;- моніторинг існуючих та потенційних змін до законодавства України з метою приведення правил фондової біржі, інших внутрішніх документів, договірних відносин у відповідність до таких змін, нормотворча діяльність тощо.
Управління капіталомТовариство розглядає позикові засоби і власний капітал як основні джерела формування фінансових ресурсів. Завданнями управління капіталом є: забезпечення здатності Товариства продовжувати функціонувати як підприємство, що постійно діє, з метою отримання прибутків, а також забезпечення фінансування операційних потреб, капіталовкладень і стратегії розвитку Компанії. Політика Компанії по управлінню капіталом направлена на забезпечення і підтримку його оптимальної структури з метою зменшення сукупних витрат по залученню капіталу, а також
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збереження довіри інвесторів, кредиторів та учасників ринку і забезпечення майбутнього розвитку свого бізнесу.
13. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУКерівництво Товариства встановлює порядок, дату підпису фінансової звітності та осіб, що мають повноваження її підпису. При складанні фінансової звітності Товариство враховує події, що відбулися після звітної дати та відображає їх у фінансовій звітності відповідно до МСБОЮ.Коригуючі події свідчать про умови, що існували на кінець звітного періоду, некоригуючі -  свідчать про умови, що виникли після закінчення звітного періоду. Товариство коригує показники фінансової звітності у разі якщо події після звітної дати є такими, що коригування показників є необхідним (пов'язані з підтвердженням або спростуванням обставин, існуючих на звітну дату а також оцінок і суджень керівництва, здійснених в умовах невизначеності й неповноти інформації станом на звітну дату). Товариство розкриває характер таких подій й оцінку їх фінансових наслідків або констатує неможливість такої для кожної суттєвої категорії не коригованих подій, що відбулися після звітної дати.Суттєвих подій після звітної дати до дати затвердження фінансової звітності не встановлено. Відсутні події після звітного періоду що підлягають відображенню у цій фінансовій звітності
14. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВЦі фінансові (оприлюднення) ди у звітність.
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