
Додаток l

до Нацiоншьного положення (стандарту) бухгмтерського
облiку
| "Загальнi вимоги до фiнансово'i звiтностi"

Терпторiя м. Киiв, Печерський р-н за коАтуу
за когIФг
за квЕд

Органiзаuiй но-правова форма господарювання з обмеlrtенокt вiлповiлальнiсткl
вид економiчноi дiяльностi

Серелня кiлькiсть прачiвникiвl
Адреса, телефон YKpaiHa, 03 l 50, м, Киiв, вул, Дiлова, будинок 2Б, (044)3708730

Одиниця вимiру: тис. грн, без десяткового знака (окрiпl роздiлу ]V Звiту про t}iHaHcoBi резчльтати (Звiту про сукупний дохiд) (форма N 2), грошовi
показники якого наводяться в гривнях з копiйками)

Склалено (зробити позначкy "v" ), вjдповiднiй клiтинui)
за поло)кеннями (стандартаNlи ) б},хгштерського обл iKy

за м iлснародними стандартами (liHaHcoBoi звiтностi

Ба.цаllс ('iвiг про фiнансовий стан)
lla _ __lЦ_р_ц]!r1_20 19_p.

Форма N l кодзадкуд Г ,б1O0Гl

Трас,rи, (tонди та подiблi фiнансовi суб't:кти

21

Ак,ги в
код

рядка

l-{a початок
з в iтного
перiоду

На кiнець
звiтного
перiоду

] 2 з 4

l. IieoбtllroтlIi aKr trlrlt
HeMaTepia.ltbHi активи l 000 l2 l

первlсна BapTlcTb l00l l1 1,1

накопичена аNlортизаLllя l 002 5 6
Незавершенi капiта,rьнi iнвестицii I 005

OcHoBHi засоби ]0 0 ?, 2

первlсна BapTlcTb l0 /J 2з
знос ]0 2 2| 2l

Iнвестицiйна HepyxoMicTb 10 5

Первiсна BapTicTb iнвестицiйноТ HepyxoMocTi l0 6

Знос iнвестицiйноi HepyxoMocTi l0 1

I|овгостроковi бiологiчнt лк l иви l 020

первiсна BapтicTb довгострокових бiологiчних активiв l02 l

Накопичена амортизачiя довгострокоIJих бiологiчt t tlx itк,гивi в ] 022

!,овгостроковi фiнансовi iнвестицti:
якi облiков1 юr ься за ме годом y.tacTi в KaIIl гаJIl ]нLUих IIlдllри(]Nlств

l 0з0

tншl tPiHaHcoBr iнвестицii l 0з5

Довгострокова дебiторська :забоDгован iс,гь l 040

Вiдстроченr податковi активи | 045

удвlл l 050

Вiдстроченi аквiзицiйнl витрати 1 0б0

Залишок коштiв у центрмiзованих страхових ре:]ервних (Ьондах l 065

Iншi необоротнi активи l 090

Ycbo1-o за роздiлопr I l ()95 l:l lз
ll. Обороr,пi актпвп

Запаси I l00 l

виробничi запаси l0l 1

Незавершене виробниц,] во l02
Готова пDодчкцiя l03
ТоваDи l04
поточнi бiологiчнi активи l0
Д,епозити перестрахування l5
Векселi одерlttанi 20

I|ебiторська заборгованiсть за пролукuitо, товари. роботи, послуги 25 Jl 324
Щебiтirрська заборгованiсl,ь за розрахункаNlи

за виданими авансами 130 29 1
з 0tод)кетом :l5

у томч числt з податкч на прибyток jб

Щебiторська заборгованiсть за розрахункаN{и з нарахоtsаних доходiв 4i)

дебiторська заборгованiсть за розрахvнками iз BHvTpiruHix розрахчttкiв 45

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 55 l з544 lзз4l
Поточнi фiнансовi iнвестицii l60 l 976 2026
Грошi та ix еквiваленти l65 jl
Готiвка l66
Рахунки в банках ll67 ]l
Витрати майбутнiх перiодiв ] ] 

,/()

частка перестраховика у стDахових l]езервах l lt()

Iншi оборотнi акiиви l90
Усього за Dоздiлоil II l95 l58l2 l 5696

III. Необоротнi активи, утрилtувапiд.пя прOла,/tiч, та групл! внбy,г,гrt 2(х)

Баланс ](х) lSlJ2(l l 5709

&r



Пасив
Код

рядка

на початок
звiтного
перiоду

На кiнець
звiтного
перiоду

l 1 з 4
l. I].rlсrrий Katriтa.п

3аресстроваttий (пайовий) Katri rall 1,100 l 5000 1 500i)
Внески до незаресстрованого статутного кап iталу 40]
Капiтал у дооцiнках 405

дklдатковий капi,гал .1 0

Емlсiйний дохiд 4

Накопиченi KypcoBi рiзницi 4 а

Резервllий капiтал ,1 5 39 4l
lJерозполiлений прибуток (непокри,rий збитtlк 420

,l06
4,14

1-Iеоплачений капiтал 425 ) )
вилччений капiтал 430 ) ( )
Iншi резерви 435

Усього ,rа роздiлопt l ,l95 l 5745 l 55l5

IJlлсr,роченi податкtlвi
lI. !овгостроковi зобов'язання i забезпечепня

зобов'яз|iн ня l 500
] lенсiйнi зобов'язаIlвя 505

Щовгостроковi кредити банкiв 5l0
ншi довгостроковi зобов'язання 5l5

довгостооковi забезпечення 520

довгостDоковi забезпечення витрttт IlepcoHa.lly 52l
цiльове Фiнансчвання 525

ьлагодlина допомога 526

-TpaxoBl резерви 530

Iнвестицiйнi контракти 535

Пrrизовий фонд 540

|'езерв на виплату л)I(ек-п()ц 5,15

}'сього за роздiлом ll 595

III. Поточнi зобов'язаннll i забезпеченrlя
КороткtlстDоковi коеди rи банкiв l 600

Вексе.пi виданi l 605
Поточна кредиторська заборгованiсть за:

доRгостроковими зобов'язаннями l 610

товари, роботи, послуги lбI5 52 l40
розрахунками з бюджетомt l 620 17

V томV числI :J податку tla прибчток I621 15 25

розрахунками,]t с]-рахуRанl]'l l 625 3 5

розрахчнками :] опла],и праlll l 6]0 9 llJ
IloTt,l, t H:t кредиторська забсlргtlваI t icr ь ]а одер)ка н и I{ и at BalHcaп| I] l 635

Поточна кредитоDська заборгованiсl,ь за розDахV}lкаNlи,] ччасникаtN{и l 640

Поточна кDедиторська заборгован icTb iз внчтрi ш н ix DозDах\ HKlB ] 645

Поточна кредиторська заборгованiсть за cTpaxoBoto дiяльнiстю l 650

[lоточнi забезпечсння lбб0
Щоходи майбутнiх перiолrв l 665

Вiлсrроченi комiсiйнi доходи вlд пересlраховикIв l 670

lншi поточнi зобов'яза}ltIя l 690

}'сього за поздi-попr lII l 695 8I l94
lV.'}обов'язан rIя, llов'я laH i l неtlборо,гlt rl пl ll ilKf,ll B2t}l ll!
yl p!!!!y].t,l,1д цд,!! !! р]]4;,д!rфвIшrд вшбlr"lrt

l 7(х)

\l. Ll lt с-г:r,i,, n:,li:i,,,l i-i irлffi.FЬШllПЫftпсй ii, i,.iidii,,,,, l lt(x)

Балапс .t'7 Vо] 1/ I 9(х) l 5826 l 5709

:"о'""":- - l
t оловнии оухгалт1

--.l
Ви]начасться в порядку,

виконавчоi влщи, що рем

["+fi, iл tl B{fr ili iiiTlffi
Ёfii,"ttПP0fiЛЛПШ ,iil
ý, 

\i 
t сеш fi rrrдшffгllfij

W#
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JIevcbKa А,С,

/
l

Мепвiль () ]VI



laтa (piK. мiсяt{ь. чис.rtо)

з чппавлiння
la СДРПОУ

(Itaii ltlettl,BaH ня )

Звiт про фiнансовi результати (Звiт
. за piк

l. ФI I lA llC()BI PE.]YJl 1,1';\1'l,|

про сукупний дохiд)
20 J9_ р.

Форма N 2 Код за ДКУЛ

Стаття
Кол

рядка

за звiтний
rrерiод

за аllалогiчний
перiод

попереднього

року
l 2 3 4

Чистий дохiд вiд реалiзачiТ пролукчii (ToBapiB. робiт. посlrуг) 2000 2552 20l5
Чистi заробленi cтpaxtlBi rrper,lii 201 0

Собiвартiсть реалiзованоТ пролукчiТ (ToBapiB. робiт. послуг) 2050 ) ( )

Чистi понесенi збитки за сl,раховими випла,гами 207(l
Валовий:

прибутilк 2090
2552 201 5

збиток 2095

Щохiд (витрати) вiд змiни у резервах довгострокових зобов'язань 2|05
щохiд (витрати) вiд змiни iнших страхсlвих резервiв 2l l0
lншi операцiйнi доходи 2l20 26

Щохiл вiл змiни вартос,гi активiв. якi оцiнкlкll ься la сппаведливок) вартiстю 2l2l

Дохiд вiд первiсного визнання бiолtlгiчних активiв i сiльськогос1,Iодарськоi
продукцii

2|22

Адшriн iстрати вн i виr,рати 2l30 2з00 ) ( I35з
Виr,рати на збут 2l50 4l ) ( 30

Iншi операчiйнi витрати 2l 80 ( ,10
) ( 50

Витрат вiд змiни BapTooTi активiв. якi оцittrокlться за справедливокl вар,гiсткr 2l8l

Витрат вiд первiсного визнання бiологiчних активiв i сiльськогосподарськоТ
продукцiТ

2182

Фiнансовий результат
прибуток

вiл операuiйllоТ дiяльllостi:
2l90

19,/ 582

збиток 2l95
Дохiд вiд участi в капiталi 2200
нш фiнансовi доходи 2220 l5 1з

Iнш доходи 2240 800

Дохiд вiд благодiйноТ допоNIоги 22,1l

Фiнансовi витрати 2250 ( lб ) ( )

Втрати вiд участi в капiталi 2255 ( ) )

Iншi витрати 2270 ( 50 1311 )

Прибуток (збиток) вiд вплив1, iнфляuiТ нzr MoHe,l,apl-ti cTaTTi 2275
Фiнансовий результат до оподаткуванtlя:

прибуток 229{)
l46 84

збиток 2295
Витрати (лохiд) з податку на прибу,r,ок 2300 -26 l5
Прибуток (збиток) вiд припи неноi дiя.пьносr,i гt ic; lя сlподатl(уван ня 2з05
Чистий фiнансовий результат:

прибуток 2з50
I20 69

збиток 2з55 ) ( )

а4
о<-с<2

Г- котГ-_l
lrБбtттгl

| ,r*,u,u 
I

Г ,s0,00з l

( ) (
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Стаття
Код

рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього

рокY
l 2 J 4

Цооrtiнка (уцiнка) необоротних акr,йвiв 2400

Дооцiнка (уцiнка) фiнансових ir-rcTpyMeHTiB 2405

Накопиченi KypcoBi рiзничi 24l0
Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих та опiльних пiдприемсr,в 2415
Iнший сукупний дохiд 2445
lнший сyкyпниri дохiд до оподаткyвllння 2450

Полаток на прибyток. пов'язаний з iнtt-tим сукупним лоходом 2455
Iнший сукyпllий дохiд пiсля оподаткyванItя 2460
Сукупний дохiд (сума рялкiв 2350,2355,га 2460) z465 120 69

lI. CyKylI t{1.I й J(OxI''l

I I l. L,JIЕмЕtll-tI OI l Ерд l tl й ll tlх I]14,1,рлl,

Iv. розрАхунок покАзн и KIB ll ри Бутl(овостI АкцI Й

назва стат,гi
Код

рядка

за звiтний
перiол

за ана,тогiчний
перiод

попереднього

року
l 2 з 4

Ма,герiальнi затрати 2500 48 10

Витрати на tlплату працi 2505 992 453

Вiдрахування на соцiа.гrьнi заходи 25 l0 209 97

Амортизацiя 2515 l 2

IHuli tlпераrдiйн i виr,раr,и )i)ll l lзl 87l
|'азом 2550 238l 1433

Назва стаr,l-гi
I(од

рядка

за звiтний
лерitlд

за аналогiчний
перiод

попереднього

року
1 2 J 4

Сеt,lедньорiчна кiлькiсть прrlстих акцiй 2600

Скоригована середньорiчна кiлькiсть п ростих акцi й 2605

Чистий прибуток (збиток) на одну просту aKuiIo 26l 0
Скоригований чистий прибутllк (збиток) на ()дlr) просr,ч aKltittl 2615

Дивiден:lи на одн), tlpocTy аrtцiкl ,.ть 2650

Керiвник

Головний бухгалтер

/sФffi,-ffi

'g{iilir{ffi

2 Медвiдь О.М.

Леуська А.С.

+iW



.Щата (piK, мiсяць, число

пiлприсмство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <компанiя з чппавлiння
u*rr"u за СЩРПоУ

(найменування)

Звiт про рух грошrових KoшITiB (за прямим методом)

за 20 19 р.

коди
202с 0l 0l

з764|656

Форма N З Код за ДКУll Г- 1s0 ЮГ4-_l

Стаття
Код

рядка
За звiтний перiол

За аналогiчний перiол
попереднього року

l 2 J 4

I. Рух коштiв у результатi операltiйlllоiлiяльrrосr,i
Надходження вiд:

РеалiзацiТ пролукцii (ToBapiB, робiт, послуг) 3000 2459 1 984
Повернення податкiв i зборiв 3005

у тому числi податку на додану BapTicTb з006
I_{iльового фiнансування 3010
Надходження вiд отримання субсилiй, дотацiй з0l l

Надходження aBaHciB вiд покупrliв i замовникiв 30l5
Налходження вiд повернення aBattciB 3020 30
llа;lхgд*"rrя вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних
pdxyHKax 3025

Надходження вiд боржникiв неустойки (штра(liв, ленi) 30з5
Надходження вiд операцiйноТ оренди 3040

НаДхоДження вiд отримання роялтi, авторських винагород 3 045

Надходження вiд страхових премiй з 050
Надходження фiнансових ycTatloB вiл повернеrll{я позик з055
Iншi надходження з095 l l

Витрачання на оплату;

ToBapiB (робiт, послуг) з l00 ( 1059 ( 847
Прачi J 05 ( 789 ) (з60)
вtдрахувань на соцiальнi заходи t l0 20,7 ) ( 98 )
Зобов'язань з податкiв i зборiв J l5 ( 206 ) ( 97 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток J lб ( l5 ) ( 9 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
BapTicTb

зll7
( ) (

Витрачання на оплату зобов'язань з iнших пода,гкiв i зборiв зll8
l9l 88

Витрачання на оплату aBaHciB з 135 \,/ )
Витрачання на оплату повернення aBarlciB з I40 ) ( )

Витрачання на оплату цiльових Bt"tecKiB 3 145 ( ) ( )

Витра.lання на оплату зобов'язань за с,граховим}1 коtI,грактами 3 l50

витрачання фiнансових установ lla надання гlозик 3155 ) ( )
lншi витрачання 3 l90 l ) ( 5 )
чистий рух коштiв вiд опеrrа цiilrlот дiял bltocTi з l95 228 56l

II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйноI дiяльностi
надходження вiд реалiзацiт:

фiнансових iнвестицiй 3200
необоротншх активiв з20_5

Надходження вiд отриманих;

аз

(



вiдсоткiв з2l5
дивlдендlв з220

Надходження вiд деривативiв з225
Надходження вiд погашення позик з2з0 l 5з5 999
Надходження вiд вибуття дочiрнього пiдприсмства та iншоi
господарськоТ одиницi

з2з5

[ншi надходження 3250

Витрачання на придбання

фiнансових iнвестицiй 325 _5

необоротних aKтltBiB з260
В иплати за деривативами з270 ( ) (

Витрачання на надання позик з2,7 5 1444 |877
Витрачання на придбання до.liрнього пiдприемства та iнцIоi
господарськоТ одиницi

3280

Itrшi ll;raтeiKi з290 (

Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйноiлiяльностi 3295 9l -878

III. Рух коштiв у резуль,гатi фiнансовоТдiяльностi
надходхtення вiд:

Власного капiталу 3300
Отримання позик зз05

I-Iадходження вiд пролажу частки в лочiрньому пiдприсмствi зз l0

Iншi налходження зз40
Ви,грачання на:

Викуп власних акцiй з 345 ( ) (

погашенн;l позик 33 50 ( ) ( )
IIлаl,у ливl.цендlв 33 55 ( ) ( )

Витрачання на сплагу вiдсоткiв зз60 ( ) (

Витрачання на сплату заборгованостi з фiнансовоТ ореlrли зз65
(

[3иr,рачання на прилбаlrrrя частки в дочiрl-tьому rriдприсмствi зз70

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у лочiрнiх
пiдприсмствах

3375
( ) (

Iншi платежi зз90 ( 350
Ч ис-l,лI li рух коштiв Bi,rr фiltа HcoBtrT lliял brloc,t,i 3395 -350

Чистltй Dчх гDоltlових кошr,iв :ra звi,гнrtr"t

Залишок Kou_tTiB на початок року
I]плив змiни валlотних KypciB tla заlJIиtuок коtu,t-itз

Залишок коштiв на кiнець року

{li/i!#;!ffi,
Керiвник

Головний бухгалтер

Медвiдь о.М.

J-IeycbKa А.С.



пiдприемство

!ата (

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <Компанiя з управлiння
активами <Про Капiтал Ессет Менеджмент>

( IlайNlенуваrlllя )

Звiт про власний капiтал

за piк 20 18

(piK, мiсяць, число)

за С!РПОУ

р.

Форма N 4 I{ол за ДКУД

Стаття
Код

рядка

Заресстро-
ваний

капiтал

Капiтал у
дооцiн-

ках

Додатко-
вий капir,ал

Резерв-
ний

капiтал

Нерозпо-
дiлений

прибутоlt
(непокри-

тий збитоr<)

Неопла-
чеrtий

капiтitл

I3илу-
чений

кап iтzt_л

Всього

l 2 3 "l 5 6 7 8 9 l0
Залишок
на початок року

4000 l 5000 Jl 659 l 5696

Коригування:
зплiна облiковоI
полiтики

4005 -20 20

Виправлення
помилок

40 l0

Iншi змiни 4090

Скоригований
залишок на початок
року

1095 l 5000 эI бз9 l56,76

Чистий прибуток
(збиток) за звiтний
перiод

4 l00 69 69

lнший сукупний
дохiд за звiтний
перiод

41 l0

{ооцiнка (учiнка)
lrеоборотних
активiв

4lll

Дооцiнка (yuiHKa)

фiнансових
iHcTpyMeHTiB

4l12

Fiакопиченi KypcoBi

рiзничi
4l lз

частка iншого
сукупного доходу
асоцiйованих i

спiльних
пiдприемств

.l l 1_1

Iнший сукупний
дохiд

4l Iб

Розподiл прибутку:

виплати власникам
(Ливiдеllдц1

4200

Спрямування
прибlтку ло
заре€строваного
капiталу

4205

Jt/



Вiдрахування до

резервного капiталу

чN,lа чистого
прибутку, належна до

,]аконодавства

прибутку на
створення

uiльових) (lонлiв

прибутrtу на
л.tатерiапьне

:.tа()х()чення

Внески учасltикiв:
IJrlсски jlo Kalliтul,тv

капiталу

l Iерепролаж
викуплених акцiй
( часток)

Анулювання
викуплених акцiй

вилччення частки в

капiталi

зменшеtlня
номiнальноТ BapTocтi
акцiй

Iншi змiни в капiталi

IHцli змiни в капiталi

фfr

Керiвник

Головний бухгалтер

Медвiдь О.М

JleycbKa А.С

,чма tlистого

:пецiа-,lьних



!,ата (piK, мiсяць, число)
з Управлiння за сflрпоу

(найN{енува1,1Ilя )

Звiт про власIlий KaпiтaJl

за piк 20 19 р.

Форма N 4 Кол за !КУ!

Стаття
Код

рядка

Заресстро-
ваний

капiтал

Капiтал у
доtlцilл-

ках

Долатко-
вий кttгtiтtLп

l'езерв-
ний

капiтал

Нерозпо-
дiлени й

прибуток
(непокри-

тий збиток)

Неопла-
чений

кап iтit_п

Вилу-
чен ий

кап iтал
Всього

l 2 з 4 5 6 7 tt
() l0

Залишок
на початок року

4000 l 5000 39 106 1 5745

Коригування:
змiна облiковот
по.ttiтики

4005

Виправлення
помилок

40l0

Iншi змiни 4090

Скоригований
залишок на початок

року

.l095 l 5000 39 706 l 5745

tl.,tстий прибуток
(збиток) за звiтний
перiол

4 l00 l20 l20

ltlший сукупний
дохiд за звiтний
перiод

,ll l0

[оочiнка (yuiHKa)
необоротних
активiв

411I

!,оочiнка (учiнка)

фiнансових
iHcTpyMeHTiB

41l2

l*акопиченi KypcoBi

рiзничi
41lJ

частка iншого
сукупного доходу
асоцiйованих i

спiльних
пiдприсмств

4114

Iншийr сукупний
дохiд

,ll lб

Розподiл прибутку:

виплати власникам
(дивiденди)

4200

Спрямування
прибутку до
зареестрованого
капiталу

4205

,{r



вiдрахування до

резервного капiталу

VMa чистог()
прибутку, Htl,,leжHa до

законодавства

.чма чистого
прибутку на

)пецlальних

uiльових) (lонлiв

Внески учасникiв:
Rнески до капiталу

погашення
заборгованостi
капiталу

Вилучення
капiталу:
Викуп акчiй (часток)

Перепролаж
викуплен1,1х акцiй
(.Iас,гок)

Анулювання
викуплених акцiй
(часток)

вилччення частки в

капiталi

зменшення
номiнальноТ BapTocTi

акцiй

[HtIti зr,liни в rtапiталi

IHшli зiчtiни в капiталi

Разом змiн у
каIliталi

{Ф;i,

Керiвник

['оловний бухгалтер

Мс:lвiль ().М.

JleycbKa А.СJ.

вiдповiдно


