
.Щолаток l
до Нацiонального положення (станларту) бухгалтерського
облiку
l "Загаrьнi вимоги до фiнансовоi звiтностi"

.Щата (pIK, мiсяць, число

[llдприt.ьtство ::::::,::,:-lr'"""рне 
товарист8о "Закритий trеливерсифiкований вен,lурний корлоративний 

за с/Jрпоу' lнвесtицlйний фонл "Iнлсн г"

1-ериторiя м, Киiв, Лечерський р-н за коАтуу
за копФг
за квЕд

код14
]020 | 0l 0l

з8 l 9б927

80з82000()()

2з0

6,1.30

Органiзачiйно-правова форпtа господарюваI{ня акцiонерне товариство

Вид економiчноi дiяльностi Трасти, фонли та подiбнi фiнансовi суб'скти

Серелня кiлькiсть працiвникiв |

Алреса, ,гелеrРон yKpaiHa, 0З l 50, lr. Ки'iв, вул, !iлова, булинок 2 Б, тел, 044 37087З l

локазники якого наводяться в гривнях з копiйками)
Склалено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клiтинчi)
за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку
за мiжнародними стшдартами фiнансовоi звiтностi

Баланс (Звiт про фiнанеовий стан)
на 3l грудня 20 19 р.

ФормаN 1 КодзаДКУД Г ls0100l 
_]

Акr,ив Код

рядка

на початок
звiтного
перiолу

На кiнець
звiтного
перiоду

l 2 ] 4

I. Необоротнi активи
нематерiапьнi активи l 000

IIepBlcHa Bap],lcTb 001

накопиче}Iа амортизацiя 002
Незавершенi капiтальнi iнвестицii 005
OcHoBHi засоби 0l0

первlсна вар,гlсть 0I1
знос 012

нвестицlина HepyxoMIcTb 0l5
Первiсна BapTicTb iнвестицiйlrоi HepyxoMocTi 0lб
Знос iнвестицiйноi HeplrtoMocTi 0l7

flовгtrс гроковi бiологiчнi активи 020
первiсна BapTicTb довгоотрокових бiологiчних активiв 021

Наколичена амортизачiя ловгострокових бiологiчних активiв 022

,Ц,овгостроковi фrнансовi iнвестицij:
якi облiковуються }а методом участl в капlтrlпl lнших пl.цприс]\lс гl]

l 030

lншI фlнансовl lнвестицli 0з5 1 0607 5429
Щовгострокова дебiторська заборгованiсть 040
Вiлстроченi полаr,ковi активи 045
Гулвiл 050
Вiлстроченi аквiзицiйнi витрати 060
Залишок коштiв у uентрапiзованих страхових резервних фондах 065
[ншi необоротнi активи 090
Усього за роздiлом I 095 l 0607 5429

II. Оборотlli активи
Запаси l l00
Виробничi запаси 0l
I Iезавершене виробництво 02
Готова продукцiя 0з
Товари 04
поточнi бiологiчнi активи l0
i{епозити перестрахування l5
Векселi одержанi 20

!ебiторська заборговалtiсть за продукuiю, товари, роботи, llослуги 25

!ебiторська заборгованiсть за розрахунками :

за виданими авансами l30 4 J
з бюджетом 35

у тому числl з податкy на пrrибчток 36

!ебiторська заборгованiсr,ь за розрахункамl] з нарахованих доходiв 40 l75l8 582з
,Ц,ебtторська заборгован ic гь ja розрахунками iз внутрiшlr ix ро lpax1 HKiB 45
Iншс по гочна _Lебtторська lабtrргtrваtticтb 55 l 53680 206088
llоточнi фiнансовi iнвестицij 60
Грошi та ix еквiваленти 65 2 l
Готiвка 66
Рахунки в банках 61 2 i
Витрати майбутнiх перiодiв 70
Частка перестраховика у страхових резервах 80
Iншi оборотнi активи 90
}'сього за роздiлом II 95 l7l2o4 2l I9l5

II. Необоротнi активи, чтрилlуваlli для продаrriу,,та групи вшбутгя 200
Баланс ]00 18l8l l 2l7311

IF



Пасив
Код

рядка

на початок
з в iTHo го

перiоду

На кiнець
звiтного
перiоду

1 2 1 4
I. Власший капiтал

]аресстrlоваttий ( пайовий) капiтirтl 1 400 l 90000 l 90000
внески до незаресстрованого стат}тного капiталу 40l
Капiтм у дооцiнках 405

Щолатковий капiтал 4l0 lз481 |з474
Емiсiйний дохiд 411

Наколиченi KypcoBi рiзlrицi 412

Резервний капiтм 4l5
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 420 25563 75905

неоплачений капiтал 425

Вилучений капiтал 430 47446 ) 62244
lншi резерви 435

Усьоrо за rlозлiлом I l 495 l8l598 2l7 lJ5
II. flовгостроковi зобов'язання i забезпеченllя

Вlдстроченi податковi зобов'язання l 500

пенсiйнi зобов'язання 505

довгостроковi кредити банкiв 5]0

Iншi довгостроковi зобов'язання 515 119 171

Довгостроковi забезпечення 520

Ловгостроковi забезпечення витрат 1,1ерсонал\r 52]'

I {tльовс t[tlнаltсування 525

Благодiйна допомога 526

CT,paxoBi резерви 530

нвестIlllIиt]l коI]тDJкти 535

Пrrизовий фонд 540

Резерв на в[lплату дх(ек-поry 545

Усього за роздi.пом II 595 l79 l77
III. Поточнi зобов'язання i забезпечення

KopoTKocTpoKoBt крелити банкiв l 600

Векселi виданi l 605

Поточна кредиторська заборгованtсть за:

довгостроковими зобов'язаннями 16l0
товари, роооти, послуги бl5 з2

розрахунками з бюджетом 620

у тому числi з податку на прибуток 621

розрахунками зl страхування 625

розрахунками з оплати працl б30

Поточна кред}tторська заборгованiсть за одержаними авансами 635

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками 640

Ilотсlчна крелиторська заборгованiсть iз BHyTpillHix розрахункiв 645

Iоr,очна кредиторська заборгованiсть за страховою дlяльнlстю l 650

поточнi забезгlечення l 660

Цоходи майбчтнiх перiодiв 1665

Вiдстроченi комiсiйнi доходи вiд перестраховикiв 1 б70

IHrrri поточнi зобов'язання l б90 2

Усього :la tlоздiлом IlI l 695 J,l 32
IV. Зобов'язання, пов'язанi з необоротппми активами,
чтDпмуваннilrи для пDодджч. та гDyпапlи вибч,гтя

l700

V. Чисr,а BaDTicTb активiв недержавll9го пспсiiiпого фонду l lt00

Баланс ----12 l 900 l8l8l l 2l7314

Керiвник -rr'_ С__---
l оловнии о}о(гмтер 
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!ата (piK. мiсяць. ,rисло)

за С/lРПОУ

(най MeHyBatr ttя )

Звiт llpo фiнаllсовi результати (Звiт про сукупний дохiд)
за piк 20 19 р.

Форма N 2 Код за ДКУД

l. ФlнАнсовl рЕзультАт1,1

Стаття
Код

рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього

року
l 2 _) 4

Чистий дохiд вiд реа,,riзачii пролукцiТ (ToBapiB, робiт, послуг) 2000
Чистi зароблеlri cTpaxoBi rrpervrii 2010
Собiвартiсть реалiзованоТ пролукuiI (ToBapiB. робiт. послуr.) 2050
Чистi понесенi збитки за страховими виплатами 2070
Валовий:

п ри бl,тоr< 2090
збиток 2095 ( ) ( )

Дох л (витрати) вiд змiни у резервах довгострокових зобов'язань 2l05
Дох л (виr,рати) вiд змiни iнших страхових резервiв 2l l0
Iншi операuiйнi доходи 2120 7880

Дохiд вiд змiни BapTocTi активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю 2121

дохiд вiд первiсного визнання бiологiчних активiв i сiльськогосподарськоi
продукцiТ

2l22

Адмiнiстративнi витрати 2l30 430 ( 4l7
Витрати на збут 2l50 (

lншi операцiйнi витрати 21 80 2080 ( 5822
Витрат вiд змiни BapTocTi активiв, якi оцiнюються за справедливою
вартiстю 2 l8l

Витрат вiл первiсного визнання бiологiчних активiв i сiльськогосподарськоТ
продукчiТ

2l82

Фiнансовий результат вiл операчiйно[дiяльностi:
прибуток 2l90

5370

збиток 2195 ( ) ( 62з9 )

дохiд вiд участi в капiталi 2200
Iншi фiнансовi доходи 2220 28з06 l959l
Iншi доходи 2240 30603

!охiл вiл благодiйноТ допомоги 2241
ФiHarrcoBi витрати 2250 3334 ,7469 

)
Втрати вiд участi в капiталi 2255 ) ( )

Iншi витрати 2270 ( 10603 ) ( 3215 )

Прибуток (збиток) вiд впливу iнфляцiТ на MoHeTapHi cTaTTi 2275
Фiнансовий результат до оподаткування :

rrрибуток 2290
50з42 2668

збиток 2295 ( ) )

Витраr,и (лохiд; з полагку на прибуток 2300
IIрибу-r,ок (збцток) вiд п рил иненоТ дiяльнtlстi п iсля опода,гкування 2з05
Чистий фiнансовий результат:

прибуток 2350
50342 2668

збиток 2355 )

r8

(



Керiвник

Головний бухгалтер

II. СУКУПНИЙ ДОХIД

IIt. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ

lv. розрАхунок покАзI{икlв приБутковостI АкцIи

плотнiкова

плотнiкова

о.

о.

Стаття
Код

рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiол

попереднього

рокY
1 2 3 4

Дооцiнка (vuiHKa) необоротних активiв 2400

.Щоочiнка (уцiнка) фiнансових iHcTpyMeHTiB 2405
Накопиченi KypcoBi рiзницi 241 0

Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних пiдприемств 2415
[нLrrий сукупний дохiд 2445

lнший сукупний дохiд до оподаткування 2.150

Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455

Iнший сyкyпний дохiд пiсля оподаткyвання 2460

Сукyпнrtй дохiд (сума рялкiв 2350, 2355 та 2460) 2465 50342 2668

Назва cTaTTi
Код

рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiол

попереднього

року
1 2 J 4

Матсрiальнi затрати 2500

Витрати на оплату працi 2505

IJ iлрахування на соцiа,тьн i заходи 25l0
Амортизацiя 25l5
lншi операrriйнi витрати 2520 2510 62з9

Разопr 2550 25l 0 6239

Назва cTaTTi

чна кlлькlсть простих акцlи l4214l876 17 512267 6

14214l876 1,751226,76чна кiлькiсть простих акцiй
0.0l 52Чистий збиток) на одну просту акцiю
0.0l 52иговании чистии п (збиток) на одну п

вiденди на одну п



,Щата (piK, мiсяць, число)

за С[РПОУ

Звiт про рух

(найменування)

грошових коштiв (за

за 20 19 р.

прямим методом)

Форма N 3 Код за ДКУД

Стаття
Код

рядка
За звiтний перiол

За аналогiчний перiол
попереднього року

l 2 J 4

I. Рух коштiв у результатi операuiйноiдiяльностi
надходження вiд:

РеалiзацiТ продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) з000
Повернення податкiв i зборiв з005

у тому числi податку на додану BapTicTb з006
[{iльового фiнансування з0l0
I Iадходrкення вiд отримання субсидiй, дотацiй 30l l

[{алходrкення aBaHciB вiл покупчiв i замовникiв з0l5
Llадходження вiд повернення aBaHciB 3020
надходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних
рахунках

з025

Надходження вiл боржникiв неустойки (штрафiв, ленi) 3035
Надходження вiд операцiйноТ оренди 3040

Надходження вiл отримання роялтi, авторських винагород з045

надходження вiд страхових премiй 3050
Llадходження фiнансових установ вiд повернення позик 3055
Ilml надходяtення 3095

Витрачання на оплату:

ToBapiB (робiт, послуг) 3 l00 427 41,7

Прачi J 05 ( )
вiдрахувань на соцiальнi заходи J l0 )
Зобов'язань з податкiв i зборiв J l5 ( )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток J lб ) ( )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
BapTicTb

зl 11
) ( )

Витрачання на оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв зl l8
( (

Витрачання на оплату aBaHciB 3135
Витрачання на оплату повернення aBaHciB з 140 ( )
витрачання на оплату цiльових BHeckiB з l45 ( ) (

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами з 150

Витрачання фiнансових установ на I{адання позик з l55 ( )
Iншi витрачання 3 l90 ) ( l )
Ч llcTll l"t рух кошrтiв вiд опера цiйноi дiял bltocTi з l95 -4z1 -418

lI. Рух коштiв у результатi iнвестицiйноiдiяльностi
Надходження вiл реалiзаuiТ:

фiнансових iнвестицiй з200 3060з

15



необоротних активiв з205
Надходження вiд отриманих:

вiдсоткiв з215 39580 980 l

дивlдендlв з220
Надходження вiд деривативiв з225

Надходження вiд погашення позик з2з0 l l4611 9680,4

Надходження вiд вибутгя дочiрнього пiдприемства та iншоТ

господарськоi одиницi
з235

Iншi надходження з250
Витрачання на придбання:

фiнансових iнвестицiй з255 542,7 8299
необоротних активiв з260 )

Виплати за деривативами з2,70

Витрачання на надання позик з2,75 \641'зб 6,7,7 |,7 )

Витрачання на придбання дочiрнього пiдприемства та iншоi
господарськот одиницi

з280
)

lншi платежi з290
Чrrстий рух коlлтiв вiд iнвестtrцiйноТ дiяльностi 3295 1523l 30589

III. Рух коштiв у результатi фiнансовоI дiяльностi
надходження вiд:

Власного капiталу з 300 700 l зOз0

Отримання позик зз05

I lадходження вiд продажу частки в дочiрньому пiдприсмствi зз l0

Iншi надходження зз40
Витрачання на:

Викуп власних акцiй зз45 ( 15505 4з20|
погашення позик зз 50 ( (

Сплаry дивiдендiв 3355 ) (

Витрачання на сплату вiдсоткiв зз60 ) (

Витрачання на сплату заборгованостi з фiнансовоТ оренди зз65
) (

Витрачання на придбання частки в дочiрньому пiдприемствi з370
(

зз1 5
(

Iншi платежi 3390

ЧистиГt рух коштiв вiд фiнансовоiдiяльностi 3395 -l 4805 -30l7l
Чистий рух грошових коштiв за звiтниli перiод 3400 _l

Залишок коштiв на початок року 3405 2 2

Вплив змiни валютних KypciB на залишок коштiв з4 l0
Залишок коштiв на кiнець року ,/' 34l 5 1 2

Керiвник

Головний бухгалтер
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!,ата (piK. мiсяць. число)

за €{РПОУ

(найменування)

Звiт про власний капiтал

за piк 20 19 р.

Форма N 4 Код за ДКУД

С,гаrтя
Код

рядка

Заресстро-
ваний

капiтал

Капiта,r у
дооцiн-

ках

Додатко-
вий капiта.lt

Резерв-
ний

капiтал

I-1ерозпо-

дiлений
прибlток
(непокри-

тий збиток)

Неопла-
чений

капiтал

Вилу-
чений
капiтал

Всьогrl

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0
Залишок
на початок року

4000 l 90000 l3481 25563 -4,7446 l8l598

Коригування:
змiна облiковот
полiтики

4005

Ви прав.пення

помилок
40l0

[ншi змiни 4090

Сl:оригований
jrjlиlхок на початок

року

4095 l 90000 lз48l 25563 -4,7 446 l8l598

Чrtстий прибуток
(збиток) за звiтний
lrерiол

4l00 50312 50342

lнrчий сукупний
дохiд за звiтний
перiол

4l l0

ffооцiнка (уцiнка)
необоротних активiв

4lll

2]oouiHKa (yuiHKa)

tРiнансових
iHcTpyMeHTiB

4l12

Накопиченi KypcoBi

рiзничi
4l lз

частка iншого
сукупного доходу
асоцiйованих i

спiльних пiдприсмств

4114

lнший сукупний
;tохiд

4l lб

Розподiл прибутку:

виплати власникам
(дивiденди)

4200

Спрямування
прибчтку ло
заре€строваного

капiталу

4205

20



Вiдрахування до

резервного калiталу

Сума чистого
прибутку, належна до
бюджету вiдповiдно
до законодавства

Сума чистого
прибутку на
створення
спецiальних
(чiльових) фондiв

Сума чистого
прибутку на
матерiаlыlе
заохочення

Внески учасникiв:
Внески ло капiталу

погашення
заборгованостi з

капiталу

Вилучення
капiталу;
Викуп акцiй (часток)

Перепродаж
викуплених акцiй
(часток)

Анулювання
викуплених акцiй
(часток)

Вилу.tення частки в

ll]альноl Bapтocтl

Iншi змiни в капiталi

Iншi змiни в капiталi

разом змiн v
капiталi

2l7lJ5

йФ

Керiвник

I-оловний бухгалтер

Плотнiкова С). М,

Плотнiкова О. М.



!,ата (piK. мiсяltь. .Iисло)

за СflРПОУ

( найменування)

Звiт про власний капiтал

за piк 20 18 р.

Форма N 4 Код за ДКУД

Статгя

Сrсориговаrlий
lиulок на початок

року

IJерt,lзtltl-

дiлений
прибl"гок
(непокри-

тий збиток)

}lеолла-
чений
капiтал

Коригування:
змiна облiковот
полiтики

Виправлення
ломилок

lншi змiни

-l7324

Чистий прибуток
(збиток) за звiтний
перiол

Iншrtti сукупний

rlKa (учiнка)

нка (уцiнка)
(liнансових
iHc,t,pyMeHTiB

Накопиченi KypcoBi

рiзничi

частка iншого

укупного доходу

пiльних пiдприсмств

Розподiл прибутку:

виплати власникам
(ливiленли)

Z-{

Код

рядка

Заресстро-
ваний

капiтал

Капiтал у
дооцiн-

ках

Долатко-
вий капiтал

Резерв-

ний
капiта,r

Вилу-
чений

капiтал
Всього

l 2 _, 4 5 6 7 8 9 l0
Заллlшок

на початок рокy
4000 l 90000 l 3530 20893 -1,7з24 207099

4005 2002 2002

40l0

4090

4095 l 90000 l 3530 22895 209l0l

4 l00 2668 2668

4l l0

4l ll

4||2

4l lз

1l l4

[нший сукупний
rохiд

4l lб

4200

Спрямування
прибутку ло
заресстрованого
капiталу

4205



Вiлрахування до

резервного капiтатIу

Сума чистого
прибутку, належна до
бrоджету вiдповiдно
до законодавства

Сума чистого
прибутку на
створення
:пецiальних

цiльових) фонлiв

прибlтку на

магерifu,tьне

Внески учасникiв:
Внески до капiталу

погашення
заборгованостi
капiталу

Вилучення
капiталу:
Викуп акцiй (часток)

Анулювання
викуплених акцiй
(часток)

Вилучення частки в

капiталi
зменшення
номiнальноТ BapтocTi

Iнrпi змiни в капiталi

Ilлшi змiни в капiталi

Разом змiн у
капiталi

k* 9

-4320 l

l3030

Керiвник

Головl-tий бухгалтер

о. м.

лотнiкова о. М.


