
Додаток l
до Нацiонального положення (станларту) бу<галтерського
облiку
l "Загальнi вимоги до фiнансовоi звiтностi"

!ата (piK, мiсяць, число

Пi..tпрttсrtство n|.",]:.::.1-u'"".pHe товарljс,IвО "ЗакритиЙ недиверсtлфiкований венчурниЙ корпоративниЙ 
за €ДРПОУ' lнtsестицliiний t})оtlд "Фiналсовил-t станларт"

Тернторiя м, Киiв, Печерський р-н за КоАТУУ

коди
20201 0l l 0l

378 l 5698

80з8200000

2з0

64.99

Органiзацiйно-правова форма господарювавня акцiонерне товариство за КОПФГ
BилекoнoмiчнoiдiяльвoстiнаданняiншихфiнaнсoвизаКBEД

забезпечення). H.B,i,v..

Серелня кiлькiсть прачiвникiвl

Алреса, телефон YKpaiHa, 03 l50, м. Киiв, вул. [iлова, булинок 2 Б, тел, 044 3708732
ОДИНИЦЯ ВИмiРу: тис, грн, без десяткового знжа (oKpiM роздiлу IV Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупнпй дохiд) (форма N 2), грошовi
показники якого наводяться в гривнях з копiйкши)
Склалено (зробити позначку "v" у вiлповiлнiй клiтинцi)
за положеннями (станлартами) бlхгалтерського облiку
за пt i>rrнародним и стандартам и rPiHaHcoBoi звiтностi

Баланс (Звiт про фiнансовий стан)
на Jl грудня 20 19 р.

ФормаN l кодзаДкУД Гls01001--l

Ак,ги в
Код

рядка

на початок
звiтного
перiоду

На кiнець
звiтного
перiолу

l 2 з 4

I. Необоротнi активи
HeMaTepimtbHi активи l 000

первlсна BapTlcTb 00l
накопичена амортизацlя 002

Не tавершенi капiтмьнi iHBec гицtt 005
OcHoBHi засоби l0

IlepBlcIla вар1 lc],b ll
знос l?

I tlвестицtйна HepyxoMicTb l5
Первiсttа вар,гiсть iнвестицiйноi HepyxoMocTi 16

Знос iнвестицiйноi HepyxoMocTi 17

довгостроковi бiологiчнi активи 020
первiсна BapTicTb довгострокових бiологiчних активiв 021

накопичена амортизачiя довгострокових бiологiчних активiв 022

!овгостроковi фiнансовi iнвестицii:
якi облiковуються за методом участi в капiталr iнших пiдприемств

l 030

iншi (rilrзн69gj iнвестицii 0з5 30364 40245
!овгострокова лебiторська заборгованiсть 040
Вi:строчен i податковi активи 045
['у,rвiл 050
Вiдстроченi аквlзицiйнi витDати 0б0
зацишок коштiв у централiзованих страхових резервних tьсrндах 065
Iншi необоротнi активи 090

Усього:rа роздiлолt I 095 303б4 40245
II. Оборотlli актшви

Запаси l t00
виробничi запаси l0l
Не]авершене виробництво l02
Готова продукцiя l03
Товари 104
поточнi бiологiчнi активи l0
лепозити пеDестDахчвання l5
Векселi одержанi z0
!ебiторська заборгованiсть за продукuiю, товари, роботи, послуги 25

Щебiторська заборгованiсть за розрахунками
за виданими авансами ] 130 6 з
з оюд)кетом 35

у тому числi з податку на прибуток зб

!ебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходlв 40 39004 29628
Щебiторська заборгованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв 45

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 55 439066 609574
Поточнi фiнансовi iнвестицii 160
Грошi та ix еквiваленти 165 1 39
Готiвка 166
Рахунки в банках l6,7 1 з9
Витрати плайбутнiх перiодiв 70

Частка перестраховика у страхових резервах 80

Iншi оборотнi активи l90
}'сього за Dоздiлом II 95 118077 бз9244

I I I. Необороr,пi активll, 1,три пryвапi для прода;+iу!,tа гр1,1l tl вшбуr,гя 200

Баланс J00 50841l 679489

,t5

lc



Пасив
Код

рядка

на початок
звiтного
перiолу

На кrнець

звiтного
перiолу

l 2 з ,l

I. Власпий капiтал
]апесстоований (пайовий) капtтал 400 500000 500000

Внески до незаресстрованого стаryтного капlтму 0l
Капiтал ч дооцiнках 05

додатковий капiтал 4l0 94з1,1 l 62039

Емiсiйний дохiд 4l1

Накопиченi KypcoBi рiзницi 4|2

резервний капiтал 415

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 420 l59925 227040

неоплачений капiтал 425 269984 ) 1)4о2

Вилччений капiтал 430

lншi пезепви 4з5

}'сього за роздiлом I 495 48,1265 676677

II. !овгостроковi зобов'язання i забезпечення
вiдстооченi податковi зобов'язаttня l 500

пенсiйнi зобов'язання 505

Довгостроковi кDедити банкiв 5l0
Iншi довгостроковi зобов'язання 5l5
довгостроковi забезпечення l 520

Довгостроковi забезпечення витрат персонму 52l

I-{iльове фiнансування 525

Благодiйна допомога |526

с,гоаховi оезепви 1 5з0

lнвестицiйнi контракти 1 535

Призовий фонл 1 540

резеов на виплатч джек-потч 1 545

Усього за поздiлом II l 595

III. Поточнi зобов'язання i забезпечення
KonoTKocTDoKoBi кредити банкiв 1 600

векселi виданi l 605

1-1оточ на кредиторська заборгованtсть за:

довгостроковими зобов'язаннями 16l0

товари. роботи. послуги 16l5

розрахyнками з бюдкетом l 620

у тому числi з податку на прибуток l62l
розрахунками зl страхування |625

розрахунками з оплати прац1 l630

Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами бз5

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками 640

Поточна кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв 645

Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю б50

поточнi забезпечення 660

Щохоли майбутнiх перiолiв 665

Вiдстроченi комiсiйнi доходи вiд перестраховикiв 670

Iншi поточнi :lобов'язання 690 24144 2780

}'сьоr,о ,rа роздiлом III 695 21176 28l2

iI; ]lillii}X',1; i х], ]iil"] I i ".',Жtffi "' l 7()()

V. Чисr,а BapTicTb lKTиBiB недеl х)lIл\, l 800

Ба"ла llc /:\-f \2\ l 900 508.1.1l б79489

керiвник f,i
Головний бухгалrер t:{
i ** noo"or, ".roo"n""on}$
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ГIублiчне акцiонерне товариство "Закритий неливерсифiкований
ГI iлприсмство венчурний корпоративний iнвестицiй н ий фонд "Фi нансовий

стандарт"

(найменування)

Звiт про фiнансовi результати (Звiт

!ата (piK. мiсяць, число)

за СflРПОУ

за piк

Форма N 2

I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

про сукупний дохiд)
20 19 р.

Код за ДКУД

Стаття
Код

рядка

за звiтний
перiод

за ана_ltогiчний

перiод
попереднього

року
l 2 J 4

Чистий дохiл вiд реалiзачiТ пролукцiТ (ToBapiB, робiт, послуг) 2000
Чистi заробленi cTpaxoBi премii 20l0
iобiвар,гiс,гь ресlпiзованоТ пролукuiТ (ToBapiB, робiт, послуг) 2050 ) ( )

Чис,гi пtlнесенi збитки за страховими виплатами 2070
Валовий:

прибуток 2090
збиток 2095

Щохiд (витрати вiд змiни у резервах довгострокових зобов'язань 2l05
Щохiл (витрати вul змlни lнtuих страхових резервlв 2ll0
ншl операцlин дохоли 2|20 l 8062

Дохiд вiл зпtiгrи BapTocTi активiв, якi оцiнюtоться за справедливою вартiстю 2121'

Дохiд вiд первiсного визнання бiологiчних активiв i сiльськогосподарськоТ
продукчiТ

2l22

Алмiнiстративнi витрати 2l 30 457 430 )

Витрати на збут 2l50 )

Iншi операчiйнi витрати 2l80 2з446 ) ( l )

Витрат вiд змiни BapTocTi активiв, якi оцiнюються за справедливою
вартiстю 2l8l

Витрат вiд первiсного визнання бiологiчних активiЬ i сiльськогосподарськоТ
продукчii 2182

Фiнансовий результат
прибуток

вiд операцiйноi дiяльностi:
2l90

збиток 2195 ( 584l 4зl
дохiд вiд участi в капiталi 2200
[ншi фiнансовi доходи 2220 127 148 7442з
Iншi доходи 2240
дохiд вiд благодiйнот допомоги 2241
Фiнансовi витрати 225о 54072 ) ( )

Втрати вiл участi в капiталi 2255 ( ) ( )

lншi витрати 2270 ( 120 ) ( бl
Прибуток (збиток) вiд впливу iнфляцiТ на MoHeTapHi cTaTTi 2275
Фiнансовий результат до оподаткування:

прибуток 2290
671 15 7з931

збиток 2295 ( ) ( )

Витрати (лохiл) з податку на прибуток 2з00
Прибу,r,ок (збиток) вiд припиненоТ дiяльностi пiсля оподаткування 2305
Чистий фiнансовий результат:

прибl,ток 2з50
67115 7393l

збиток 2з55 )

Z0



С,гаття
Код

рядка

За звir,ний
перiол

за аналогiчний
перiол

попереднього

року

1 2 J 4

Дооцiнка (yuirlKa) необоротних активiв 2400

Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iHcTpyMeHTiB 2405

Накопиченi KypcoBi рiзницi 2410

Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних пiдприемств 2415

Iнший сукyпний дохiд 2445

Iншиti сукупний дохiд до оподаткування 2450

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

Iнший сyкyпний дохiд пiсля оподаткування 2460

Счкупний лохiл (сума рялкiв 2350, 2355 та 24б0) 2465 67l l5 7393l

II. СУКУПНИЙ ДОХIД

III. ЕлЕмЕнти опЕрАцlЙних витрА,г

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI АКЦIЙ

Назва cTaTTi
Код

рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiол

попереднього

року

l 2 J 4

Матерiальнi затрати 2500

Виr,рати на оплату працi 2505

вiдрахування на соцiальнi заходи 25l0
Амсlртизачiя 2515

Iнrшi операцiйнi витрати 2520 2з9Oз 4з1

Разом 2550 23903 431

Назва cTaTTi
Код

рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього

року

l 2 J 4

ередньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2600 261699,798 202968768

Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2605 26]'699798 202968,161\

Чис,гий прибуток (збиток) на одну просту акчiю 26l 0 0,2565 0,з642

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акчiю 2615 0.2565 0,з642

!ивiдеrrли на одну просту акцiю lrdc'b_ 2650

Керiвник

Головний бухгалтер

,fitраiн
Трофимов О.В.

Трофимов О,В.
dйjl BEl

,),
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.Щата (piK, мiсяць, число

Публiчне акцiонерне товариство "Закритий недиверсифiкований
Пiлприсмство венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд "Фiнансовий за е,ЩРПОУ

стандарт"

(найменування)

Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

за 20 19 р.

коди
202( 0l 0l

з78 1 5698

ФормаN З Код за ДкУД Г 's0'0И--l

Стаття
Код

рядка
За звiтний перiол

За аналогiчний перiол
попереднього року

l 2 J 4

l. Рух коштiв у результатi операцiйно[дiяльностi
надходження вiл:

РеалiзацiI продукчiТ (ToBapiB, робiт, послуг) 3000
Повернення податкiв i зборiв з005

у тому числi податку на додану BapTicTb 3006
I{iл ьового фiнансування 30l0
Надходя<ення вiд отримання субсидiй, дотацiй 30l l

надходясення aBaHciB вiд покупцiв i замовникiв 30l5
Надходiкення вiл повернення aBaHciB 3020
надходження вiд вiдсоткiв за заltишками коштiв на поточних

l1ac<yHKax
з025

Надходження вiд боржникiв неустойки (штрафiв, пенi) 3035
Надходження вiл операцiйноI оренди 3040

Надходження вiд отримання роялтi, авторських винагород з045

llадходження вiл страхових премiй 3050
надходження фiнансових установ вiд повернення позик 3055
Iншi надходження 3095
Витрачання на оплату:

ToBapiB (робiт, послуг) 3 100 455 4з2
li1,1tui J 05 (

вiдрахувань на соцiальнi заходи J l0
зобов'язань з податкiв i зборiв J l5 (

Виr,рачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток J lб (

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
BapTicTb

з l l7
( )

Витрачання на оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв 31l8
(

Витрачання на оплату aBaHciB зl35
Витрачання на оплату повернення aBaHciB з l40 ( )
Витрачання на оплату цiльових BHecKiB з l45

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150
)

Витрачання фiнансових установ на надання позик з l55 ( ) ( )
Iншi витрачання з l90 ( ) ( )

Ч rlcTrt l"t рух коштiв вiд опера чiй ноТ дiяльностi з l95 -455 -432
II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйноТдiяльностi

Надходження вiл реалiзацiI:

фiнансових iнвестицiй з200

2|



необоротних активiв з205

Надходження вiд отриманих:

вiдсоткiв 32l 5 8l236 43955

дивlдендlв з220

Надходження вiд деривативiв з225

Надходження вiд погашення позик з2з0 lll50
Надходження вiд вибуття дочiрнього пiдприемства та iншоi

господарськоi одиницi
з2з5

Iншi надходження з250

Витрачання на придбання:

фiнансових iнвестицiй з255 з4 l45 ( 6200

неоOоротних активlв з260

в иплати за деривативам и з2,70 (

Витрачання на надання позик з2,75 1 85825 ) l44190

Витрачання на придбання дочiрнього пiдприсмства та iншоi
господарськоТ одиницi

3280
( )

lнuli пла,геrкi з290 (

Чис,гий рух коштiв вiд iнвестицiйноТ дiяльностi 3295 l27584 l06435

III. Рух коштiв у результатi фiнансовоi дiяльностi
Надходження вiд:

Власного капiталу зз00 12529,| l 06866

Отримання позик з305

Надходження вiд продажу частки в дочiрньому пiлприемствi JJ 10

Iншi надходження з340 2780

Витрачання на:

Викуп власних акцiй зз45 (

погашення позик зз 50 )

плату дивlдендlв 33 55 )

Витрачання на сплату вiдсоткiв з360 )

Витрачання на сплату заборгованостi з фiнансовоТ оренли 3365
)

Витрачання на придбання частки в дочiрньому пiдприемствi зз70

зз,75

Iншi платежi зз90 (

Чистий рух коштiв вiд фiнансовоi дiяльностi 3395 128077 l068бб

Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiол 3400 38 1

Залишок коштiв на початок року з405 l 2

Вплив змiни валютних KypciB на заJIишок коштiв 34l0

залишок коштiв на кiнець Року-re* з4l 5 39 l

Керiвник

Головний бухгалтер

Трофимов О.В.

Трофимов О.В.

)

)

ffiffiW



Публiчне акцiонерне товариство "Закритий недиверсифiкований
Гliлприсмство венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд "Фiнансовий

стандарт"

(найменування)

Звiт про власний

за piк

Щата (piK, мiсяцьо число)

за С.ЩРПОУ

капiтал

20 19 р.

Форма N 4 Код за ДltУД 1801005

Капiтал у
дооцiн-

ках

Нерозпо-
дiлений

прибуток
(непокри-

тий збиток)

Коригування:
зrriна облiковоi
пол il,и ки

Виправлення
помилок

Iншi змiни

Скоригований
залишок на початок

року
Чистий прибуток
(;онток) за звiтний
lrерiол

67l l5

lнurий сукупний
дохiд за звiтний
перiол

uiHKa (yuiHKa)

необоротних активiв

нка (уuiнка)

фiнансових
itrr:TpyMeHTiB

Накопиченi KypcoBi

рiзничi

LIacTlta iншоt,о

укупного доходу
асоцlиованих I

iльних пiдприсмств

Iнший сукупний

Розподiл прибутку:

виплати власникам

прямування
прибутку ло
заре€строваного
капiталу

Всього

472589

l676

484265

L,L



l0

Вiдрахування до

резервного капiта,чу

Сума чистого
прибутку, належна до
юджету вtдповlдно

до законодавства

Сума чистого
прибутку на

:пецiальних

чiльових) фонлiв

прибутку на

матерiальне
заохочення

Внески учасникiв:
Внески до капiта",Iу

67,7l5

Вилучення
капiталу:
Викуп акчiй (часток)

Перепролаж
викуплених акцiй
(часток)

Анулювання
викуплених акцiй
(часток)

вилччення частки в

капiталi

зменшенtlя
номiнальноТ BapTocтi

IгtItli зп,tittи в капiталi

Iншi змiни в капiталi

67l l5677 |5

ъБ- " 
] :л:,:;;.;,*Jьý !'v\ w"у9YЧ2ЕЕtlзо\ rод378159tЁ(/-ý

ё_lr+*с*rr{or а н

|25297

l924l'2

616617

Керiвник

Головний бухгалтер

Трофимов О.В.

Трофимов О.В.



Публiчне акцiонерне товариство "Закритий неливерсифiкований
Пiдприспrство венчурний корпоративний iнвестицiйнийфонл "Фiнансовий

стандарт"

!ата (piK, мiсяць, число)

за е!РПОУ

(найменування)

Звiт про власний

за piк

капiтал

20 18 р.

Форма N 4 Кол за.Ц,КУfi

Сr,а,гтя
Код

рялка

Заресстро-
ваний

капiтал

Капiтал у
дооцiн-

ках

Додатко-
вий капiтаr

Резерв-

ний
капiта,r

Нерозпо-

дiлений
прибуток
(непокри-

тий збиток)

fIеопла-
чеlлий капiтzul

Вилу-
чений
капiтм

Всього

l 2 J 4 5 6
,7

8 9 l0
'Jiгrtrшок

на Ilочаток року
4000 500000 45l49 74з18 -328070 29lз9,7

Корllгчвання:

зшtiна облiковот
полiтики

4005

Влlправленl-tя

по]чlилок
40l 0

Iншi змiни 4090

Скорlrгованиit
за.пIlшок на початок

року

.l095 500000 45l49 743l8 -з28070 29lз9,7

Чltстllil прибу-гок
(збlrток) за звiгtlllй
fi:]liiод

4l00 739з l 7393 l

l н tllltii сt,кl,п ltllгr
jttrхiд rа звiтtttlй
rlcpitlll

r1l |0

Дооцiнка (уцiнка)
необоротних активiв

4l l l

loorriHKa (уцiнка)

фiнансових
iHcTpyMeHTiB

4| |2

ll::l;опиченi KypcoBi

рiЗrlицi
4l lз

частка iншого
сукупного доходу
асоцiйованих i

спiльних пiлприсмств

4l l4

lrlший сукуrIний дохiд 4l lб

1',r r,111,,1i. t lr рttбr, t'K1':

виплати власникам
(ливiленли)

4200

Спрямування
прибутку ло
заресстрованого
капiталу

4205

1)



зервного капiталу

Сума чистого
прибутку на

створення
спецiатtьних
(цiльових) фонлiв

Внески учасникiв:
Внески до капiталу

I072(l l491,15

Перепролаж
викуплених акцiй
(часток)

Анулювання
викуплених акцlи

ви;tччення частки в

капiталi

зменшення
номiнальноi BapTocTi

акцiй

lHшri змiни в капiталi

lltttti змiни в капiталi

l8l l92разом змiн
капiталi

ffi

Керiвник

Головний бух

Трофимов О.В.

Трофимов О.В.


