
!олаток l
до Нацiонmьного положення (сталдарту) б}хrштерського
облiку
l "Загальнi вимоги до фiнансовоi звiтностi"

.Щата (piK, мiсячь,

Оргаlliзаrriйrrо-правова t|topMa господарювання lншi органiзацiйнолrравовi форми за КОIlФl.
Вид економiчноi дiяльностi Трасти, фонди та подiбнi фiнансовi суб'сmи за КВЕД

Серелня кiлькiсть прачiвникiвl
Алреса, теlIефон YKpaiHa,04070, MicTo Киiв, Подiльський район, вулиця Боричiв TiK, булинок 35А

Одиниrц вимiру: тис. грн. без десяткового знака (oкpiNl роздiлу IV Звiry про фiнансовi результатя (Звiry про сукугrний дохiд) (форма N 2), грошовi

пок?вники якого наводяться в гривнях з копiйками)

Сшадено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй шiтинцi)
:la положенtrялtи (станлартами) бухгаlтерського облiку
]а мlжнародни[!и сlандартами фiнансовоi lBiTHocTi

Баланс (Звiт про фiвrllсовtrйt cтaH)
на Jl грулпя 20 19 р.

ФормаN l КодзаДКУД Г-]Sjj0Г--]

за еДРПОУ

кодLl
2020 I 0l 0l

4зз64068

80з8500000

900

64.30

Актив
Код

рядка

на початок

з вiтного
перiоду

На кiнець
звl,t,ного перlоду

l 2 з 4

I. НеоборотIli активи
}lематерiальнi активи l 000

первlсна BapтlcTb 00l

накопичена амортизацlя 002

}{езавершенi капiтальнi iнвестицii 005

эсновнi засоби l0
IIepBIcHa BapTlc,Ib ll
] н ()(.] l2

[нвес,гицiйна HepvxoMicTb l5

Г[ервIсна BapтicTb. iнвестицiйноТ Hepyxoil{ocTi lб
Знос iнвестицiйноТ HepyxoмocTl l7

Довгострокttвi бiологiчнi активи l 020

Пеt-lвiсна вартiс,гь ловгострокових бiологiчних активiв 02l
Накопичена амортизаuiя довгострокових бiологiчних активiв 22

!овгостроковi фiнансовi iнвестицii:
якi облiковчюгься за методоv ччастi в капiталi iнших пiдприсмств

l 0з0

iншi фiнансовi iнвестицii l0з5
/-lовгостDокова дебiтоrlська заборгованiсть l 040

Вiдстроченi податкt,lвi активи l 045

Г\,двiл l 050

L}t_lcr рочснt аквtзицtйнi витрати l 060

Змишок коштiв ч централiзованих страхових резервних (lондах l 0б5

Iншi необоротнi аrгиви l 090

Усього,lа роздiлопr I l095
Il. Оборотпi актшви

Запаси 1 l00
I3иробничi запаси l 10l

незавеDшене виDобництво l l02
отова лDолчкtllя l 10]

Товари l l04
поточнi бiологiчнi активи l0
делозити пеDестрахyвання l5
Вексе.чt одертtан 20

Щебilорська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги
Щебiторська заборгован icTb за розрахун ками :

за виданими авансами l 130

з бюджетом 35

у томч числt з податку на пDиб\.Tок зб

Дебiтопська забоDгованiсть за DозDахунками з наDахованих доходlв 40

Цебiторська забоDгованiсть за розрахчнками iз вн\трtшнtх розрахункlв 45

lнша поточна дебiторська заборгованiсть 55

lIоточнi (riHaHcoBl iнвестицii 60

рошl та lx еквlваленти 65 5 400

Го гiвка 66

рахчнки в банках 6,7 5 400

IJитDа,t,и маitбчтнiх перiодiв 70

Частка перестраховика у страхових резервах 80

lншi оборотнi активи 90

Усього за роздiлоlt I l95 5 400

III. Необоротшi активl|l утrlимуванi для продажу, та групи впбуття 200

Баltанс l]00 5 400

49



На кiнеuь
звiтного перiолу

ий (пайовий) капiтал

ии капlтаJ,I

ll}lи калlтал

II. rЦ,овгостроковi зобов'язапня i забезпечення

iIl. Поточнi зобов'язапня i забезпечення

Поточна кредиторська заборгованtсть за:

и зобов'язаннями

lx розрахункlв

поточнi забезпечення

i комiсiйнi доходи вiд перестраховикlв
Iншli поточнi зобов'язання

I\L']"б""'"**"", 
"ов'язанi 

з необоротнипrи актш вами,

тDимчвппиiltи для пролажy! та групамll в

Г'Зlл cT,l ва pTicTb а ктя BiB недержавного пенсiй ного

Керiвник

Головний бухгалтер

Б**li."II-поо"дiq. вФанощеному

ЛИСИЦЬКИЙ А, Г

S
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Ф
о/

виконавчоi влщи. що реепiзус державцч по-rl



!,ата (piK, мiсяць, число)

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ
пiдприсмство нЕдивЕрсиФIковАниЙвЕнчурниЙкорпорАтивниЙ за€.щрпоу

IнвЕстицIЙниЙ Фонд,,ФАрм lHBEcT,,

( най лtенування )

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)
за перiод з22.11.201.9 року по 31.12.2019 року

Форма N 2 Код за ДКУД

I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Г-коди -l
Izozo| ot l ot 

I

l o,,oono, lll

Гl80юOз --l

Стаття Код

рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiол

попереднього

року
l 2 J 4

Чистий дохiд вiд реалiзаuiТ продукчii (ToBapiB, робiт, послуг 2000
Чистi заробленi cTpaxoBi премiТ 20l 0

обiвартiсть реалiзованоТ продукцiТ (ToBapiB, робiт, послуг) 2050 ( ) ( )

Чистi понесеtti збитки за страховими виплатами 2070
Валовий:

Irрибуток 2090
збиток 2095 ) )

Дох д (ви,t,ра,ги вiд змiни у резервах довгос,l,рокових зобов'язань 2l05
Д,охiл (витрати вiд змitrи iнtllих страхових резервiв 2l l0
нш операчiйнi доходи 2120

Дохiд вiд змiни BapTocTi активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю 212l.

Дохiд вiд первiсного визнання бiологiчних активiв i сiльськогосподарськоТ
продукцii 2l22

Алмi н iстративнi витрати 2l30 ( 6 ) )

Ви,грати на збут 2l50 (

IHrrri операчiйнi витрати 21 80
Витрат вiд змiни BapTocTi активiв, якi оцiнюються за справедливою
вартiстю 2l8l

Витрат вiд первiсного визнання бiологiчних активiв i сiльськогосподарськоТ
пролукшiТ

2182

Фiнансовий результат вiл операчiйноТ дiяльностi:
прибуток 2190
збиток 2195 6 )

l{охiд вiл учасr,i в капiталi 2200
Iншi фiнансовi доходи 2220
IHrui доходи 2210

floxi,l вiл благодiйноТ допомоги 2241
Фiнансовi витрати 2250 (

Втрати вiд участi в капiталi 2255 (

Itrшi витрати 2270 ( ( )

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

прибуток 2290
збиток 2295 ( 6 ) ( )

Витрати (дохiд) з податку на прибуток 2300
Прибуток (збйток) вiд припиненоТ дiяльностi пiсля оподаткування 2з05

2з50
збиток 2355 ( 6 ) ( )

Zo



С,гаття
Код

рядка

за звiтний
перiол

за аналогiчний
перiол

попереднього

Року

1 2 J 4

Цооцiнка (yuiHKa) необоротних активiв 2400

Дооцiнка (yuiHKa) фiнансових iHcTpyMeHTiB 2405

Накопиченi KypcoBi рiзничi 2410

Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних пiдприсмств 24l5
Iнший сукупний дохiд 2445

Iнший сукупний дохiд до оподаткування 2450

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

Iнший сукчпний дохiд пiсля оподаткуванtlя 2460

Сукупний дохiд (сума рялкiв 2350, 2355 та 24б0) 2465 -6

lI. сукупниЙ дохIд

IlI. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ

IV. РОЗРАХУНОК ПОКЛЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI АКЦIЙ

Назва cTaTTi
Код

рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiол

попереднього

року

l 2 з 4

Матерiальнi затрати 2500

Витрати на оплату працi 2505

Вiдрахування на соцiальнi заходи 2510

Ашrtlртизацiя 25 l5

[ншi операцiйнi витрати 2520 6

Разом 2550 6

Назва cTaTTi
Код

рялка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього

року

l 2 3 1

Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2600 695

Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2605 695

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю 2610 _8,63з l

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акчiry 2615 -8.633 l

Дивiденди на одну просту акцiю -дзв.lл 2650

Керiвник

Головний бухгалтер
r,ri_щ,d

Wr:Mb
- .-,-.-,,:::и l

i;;й* А9"Ё ,(/,тw

Лисицький А. Г.



Щата (piK, мiсяць, ,1цgл9

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ
ГIiлприемство НЕщивЕрсиФlковАниЙвЕнчурниЙкорпордтивниЙ зас,щрпоу

щтицtЙниЙ Фонд "ФАрм lHBEcT,,
Ф"й"*,у"**r)

Звiт про рух грошових KorrrTiB (за прямим методом)

:la перiол ,з 22.||.2019 року по Зl.|2.2019 року

коди
0l | 0I

4зз64068

ФормаN 3 КодзаДКУД Г 's0'0И l

Стаття
Код

рядка
за звiтний перiол

За аналогiчний перiод
попереднього року

l 2 з 4

l. Рух коштiв у результатi операчiйноТдiяльностi
Надходження вiд:

РеалiзацiТ пролукuii (ToBapiB, робiт, послуг) з000
Повернення податкiв i зборiв 3005

у тому .lислi податку на додану BapTicTb 3006
L{iл ьового фiнансуван ня 30l0
Надходження вiд отримання субсидiй, дотацiй з0l l
Ilадходл<ення aBaHciB вiл покупцiв i замовникiв 3015
FIl дходження вiд повернення aBaHciB 3020
Надходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних

рахунках
з025

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

Надходження вiд отримання роялтi, авторських винагород з 045

Надходження вiд страхових премiй 3050
Надходження фiнансових установ вiд повернення позик з055
HIUl надходження 3095

Бrа,грачання на оплату:
'Говарiв (робiт, послуг) з l00
11paui з 05

Вiлрахувань на соцiальнi заходи з 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

з|1,7

Витрачання на оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв зll8
( ( )

Витрачання на оплату aBaHciB зlз5
Витрачання на оплату повернення aBaHciB 3 140 ( ( )
Витрачання на оплату цiльових BHecKiB з145

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами з l50
)

Витрачання фiнансових yстанов на надання позик з l55
Iншi витрачання з 190

Ч ltcTlt I"t рух коштiв вiд операцiйноТ дiяльностi 3195
lI. Рух коштiв у результатi iнвестицiйноТдiяльностi

Надходження вiл реалiзачiТ:

фiнансових iнвестицiй з200

2l



необоротних активiв з205

Надходження вiд отриманих;

вiдсоткiв 3215

дивiдендiв з220

Надходження вiд деривативiв з225

Надходrкення вiд погашення позик з2з0

надходження вiд вибуття дочiрнього пiдприемства та iншот

господарськоТ одиницi
з2з5

Iншi надходrкення з250

Витрачання на придбання:

фiнансових iнвестицiй з255 )

необоротних активiв з260

Виплати за деривативами з2,70

Витрачання на надання позик з2,75

з280

lншi платежi з290

Чистий рух коштiв вiд iнвестицiл:iноI дiяльностi 3295

III. Рух коштiв у результатi фiнансовоI дiяльностi
надходження вiд:

Власного капiталу зз00 5400

Отримання позик зз05

Надходження вiд продажу частки в дочiрньому пiдприемствt 3310

Iншi надходження з з40

Витрачання на;

Викуп власних акцiй зз45 ) ( )

погашення позик JJ)U ( ) (

Сплату дивiдендiв з 355 ( ( )

Витрачання на сплату вiдсоткiв зз60 ( ( )

Витрачання на сплаry заборгованостi з фiнансовоТ оренди зз65
)( ( )

Витрачання на придбання частки в дочiрньому пiдприсмствi зз70
(

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у лочiрнiх
п iдприсмствах

зз,75
(

lншi платежi з390

Чистий rryx коштiв вiд фiнансовоТдiяльностi 3395 5400

чистиit рух грошових коштiв за звiтний
залишок коштiв на початок

Вплив змiни валютних KypciB на залишок коштlв

ишок коштlв на кlнець

*
Лисицький А. Г.Керiвник

Головний бцгмтер .4\А
\,,оt
t\f,

)



АКЦIОНЕРFIЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ
пiлприсмс,гво нЕдивЕрсиФIковАниЙ вЕt{чурt{иЙ корпорАтивниЙ

IнвЕстицIЙниЙ Фонд,|Фд)м IIlBECT"

!ата (piK, мiсяць, число)

за еЩРПОУ

(найменYвання)

Звiт про власний капiтал

за перiод з 22.11.2019 року по 31.12.2019 року

Форшrа N 4 Кол за !,KYl|

Вилу-
.tений

капiтал

Коригуванtlя:
змiна облiково'i
полiтики

Koplll oB:ttlItii
:]a.ilиllloK tla поча,|,ок

року
tlI,стий прибуток
збrl lrlK) la зBiтtlltl"t

I ttlllllй сl,купtttlй

ilrKa (yuiHKa)

Flакопrlчеlri KypcoBi

Частка iншоI,о
купнOго доходу

c()llllI0BllllItx l

i.,l tt р tl t,rl c,t,tl

l н tш ltГI cv Kvlt lt lI l"t

пряilrування

illKa (yuiHKa)
l а ll col}ll х

грумсll гiв

2Z



прибутку] належна до

Сума чистого
прибутку на

цiльових) фондiв

Внески учасникiв:
Вltески до капiталу

говаII()стl:l

l}lt.пучеlt ltя

ка п iта.пу:

Викуп акцiй (часток)

|ИКУПЛСНИХ аКЦlИ

часr,ок)

ДнуlIюванttя
викуплених акцiй
( часток)

вилччення частки в

капiталi

зменшення
tlомiнальноi BapтocTi

акцiй

IнIпi змiни в капiталi

IHLrri зрriни в капiталi

цýi
Керiвник

Голо вний бухгil_,lт,ер

Лисицький А. Г.


