
Додаток l
до Нацiонального положення (стакдарту) б}хгалт€рського
облiку
l "3агальнi вимоги до фiншсовоi звiтностi"

Дата (piK, мiсяць,

Територiя ГOлосiiвськийрайонлt,Кисва за КоАТУ'
за коПФГ

за КВЕД

Орган iзачiйно-п равова форма господарюва}Iня акцlо}!ерне ]!варис],в0

Вид економiчноi дiяльностi трасти, фонди та полiбнi фiнансовi суб"скти

коди
2020l 0l l 01

у

4з022з,7з

8036 l 00000

2]0

б4.30

Серелня кiлькiсть праuiвникiв l

A,ttpeca. телефон }/црqцц,03045, MicTo Киiв, Голосiiвський район, провулок Вiто-Литовський, булинок l0" (044) 525_60-45

поканиклI якого наводlться в гривнях з копiйками)
Складено (зроби,ги позначку "ч" у вiдпоRiднiй клiтинчi)
за IIоло)(енняNIи (сталдартами) бухгалтерського облiку
за лtiяснароднипtи стандартаý,и фiнансовоi звiтtlостi

Баланс (Звiт про фiнансовий стан)
на 31 груднЯ 20 19 р' 

ФормаNl КодзаffКУД Г ls0l00l 
_l

Акти в
Код

рядка

на початок
звiтного
перiоду

На кiнець
звiтного
перiоду

l 2 з 4

. Необоротнi ак,гивш
нематерiальнi активи ] 000

первiсна BapTicTb 00l
накопичена амортизацiя 1002

Гlезавершенi капiтальнi iнвестнцti 005
OcHoBHi засоби 10l0

первiсна BapTicTb ll
знос l2

ltt вестицiйrrа HepyxtlпticTb l5
Первiсна BapTicr ь tHBec l и цi йноi Hepyxoмocl i lб
Знос iнвестицiйноi HepyxoMocTi 1,7

J{овгосrроковi бtо;lоt iчtti активи 020
[1epBicHa BapTicTb довгострокових бiологiчних активiв 02l
Накопичена амор,гизацiя довгострокових бiологiчних активjв 022

l]овгостроковi фiнансовi iнвестицii:
якi облiковуються за методом участi в капiтмt iнших пiдприемств

l 030

iншi фiнансовi iнвестицii l0з5 00
Щовгосr,рокtlва лебiторська заборгованiсть l 040
Вiлс,гроченi полатковi активи l 045
Гчдвirl 1 050
вijtстроченi аквiзицiйнi витрати l 060
За_лишок коштiв у чентралiзованих страхових резервних фондах l 065
lншi необоротнi активи l 090
Усього за роздiлом l l 095 100

II. С)боротrri активи
Запаси l l00
Виробничi запаси l0l
lJезавершене виробництво l02
Го,гова продукцiя l0з

оt}ари 104
l]оточнr бiологiчнi активи l0
Д,епозити Ilерестрахуван ня l5
Векселi олержанi 20

Щебiторська заборгованiсl,ь за продукuiю, товари, роботи, послуги 25

Щебiторська заборгованiсть за розрахунками:
за виданими авансами l lз0 l
з бюдх(етом 35
v тому числl з податкч на пDибчток 36

Щебi,горська забсlргованiсть за розрахунками з нарахованих лоходiв 40 43
l]ебirrlрська заборl,ованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх poзpaxyHKiB ,15

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 55 4 915
Поточнi <biHaHcoBi iнвестицiТ 60

рошl та lx еквlваIенти б5 2
oTlBKa 66

рахчнки в банках 6,7 2
Витрати майбутнlх перiодiв 70
Частка перестраховика у страхових резервах 80
Iншi оборотнi активи 90
}'сього за rlоздiлом ll 95 ,l9б1

IlI. Необоротlli актнвиJ yTpшMvBatli дJlя продажy, та грyпп вибyття 200
Ба.,lанс 300 50б1

+N-



L власший капirаlt
ваний (пайовий) капiтал

ении капlтал

Il. Щовгостроковi зобов'язаrrня i забезпечення
i податковi зобов'язання

Благодiйна допомога

Iнвестиuiйнi

III. Поточнi зобов'язання
бан KiB

Ilоточна кредиторська заборгованiсть за:

и зобов'язаняями

1,oNly числl з податку на п

ками з учаснпками

за cтpaxoBolo дlяJIыllстю

Hl комlсlинl доходи вlд

Iншi поточнi зобов'язання

I!', l}обов'язання, пов'язанi з

V. Чвста BaTrTicTb актшвiв

W
Керiвник

Головний бухгалтер

Бl]]i.*оощку, встшовлеиому
впкоltавчоi влцп. що реulзу€ державну полlтику у

Яворська А. Б

Яворська А. Б



Звiт про

( найпленуван ня)

фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)

за перiод з 28.05.2019 по 31.12.2019 р.

Форма N 2

I. ФlНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Код за ДКУД

Стаття
Код

рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього

року
l 2 _) 1

LIистий дохiд вiд реалiзаuiТ пролукчiТ (ToBapiB, робiт. послуг) 2000
Чистi заробленi cTpaxoBi премii 201 0

Собiвартiсть реалiзованоi пролукuii (ToBapiB, робiт, послуг) 2050 )

Чистi понесенi збитки за страховими виплатами 2070
Валовий:

прибуток 2090
збиток 2095

Щохiд (витрати) вiд змiни у резервах довгострокових зобов'язань 2105

Дохiд (витрати) вiд змiни iнших страхових резервiв 21l0
Iншi операцiйнi доходи 2120

щохiл вiл змiни BapTocTi активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю 2121

дохiд вiд первiсного визнання бiологiчних активiв i сiльськогосподарськоi
продукцiТ

2|22

Алмiгriстративн i витрати 2l30 ( 231 )

Витрати на збут 2l 50 ( )

lншi операuiйнi витрати 21 80 l )

Витрат вiд зрliни BapTocTi активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю 2l 81

Витрат вiл первiсного визнання бiологiчних активiв i сiльськогосполарськоТ
продукцiТ

2|82

Фiнансовий результат
прибl"гок

вiд операцiйноi лiяльностi:
2190

збиток 2195 2з2

Дохiд вiд участi в капiталi 2200
нш фiнансовi доходи 2220 16l
HIlI лоходи 2240 5448

дохiд вiд благодiйнот допомоги 2241
Фiнансовi tsи],ра,ги 2250 з94 ( )

Втрати вiл участi в капir,алi 2255 ( ) ( )

Iншi витрати 2270 5448 ( )

Прибуток (збиток) вiд впливу iнфляцiТ на MoHeTapHi cTaTTi 2275

Фiнансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290
збиток 2295 465 ( )

Витрати (лохiл) з податку на прибуток 2300
Прибуток (збиток) вiд припиненоi дiяльностi пiсля оподаткування 2305
Чистий фirtансовий результат:

прибу,ток 2з50
збиток 2з55 465 )

"t!



Стаття
Код

рядка

за звiтний
перiоrr

за аналогiчний
перiол

попереднього

рок},

l 2 J 4

Дооцiнка (yuiHKa) необоротних активiв 2400

ffооцiнка (yuiHKa) фiнансових iHcTpyMeHTiB 24о5

накопиченi kypcoBi рiзницi 2410

Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних пiдприсмств 2415

Iнший сукупний дохiд 2445

Iнший сукyпний дохiд до оподаткування 2450

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

lнший сукyпний дохiд пiсля оподаткyвання 2460

Сукупний дохiд (сума рялкiв 2350, 2355 та 2460) 2165 _.l65

ll. сукупний дохlд

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦlЙНИХ ВИТРАТ

lч. розрАхунок покАзникlв приБутковостl Акцlli

Назва cTaTTi
Код

рядка

за звiтний
перiол

за аналогiчний
перiол

попереднього

року
1 2 J 4

MaтepiaлbHi затрати 2500

Ви,грати на оплату працi 2505

Вiдрахування на соцiальнi заходи 25l0
Амортизацiя 2515

Iншi операцiйнi витрати 2520 2з2

Разом 2550 232

Назва cTaTTi
Код

рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiол

попереднього

року
l 2 J 4

Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2600 з2,700

Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2605 з2,700

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю 261о 14.2202

Скори гован и й чисти й прибуток 1збиток),jffiffifuqкчiю 26l5 l4,2202

Дивiденди на одну просту акцiю ./+gýi,ifл\ 2650

Керiвник

Головний бухгалтер

Яворська А. Б.

Яворська А. Б.
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,Щата (piK, мiсяць, число)

пiдприсмство AkrrioHepHe товариство "закритий неливерсифiкований венчуDний
' корпоративний iнвестицiйний фонд "НЕРА" За СДРПОУ

(найменування)

Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

за перiод з 28.05.2019 по 31.12.2019 року

коди
202( 0l 01

4з022з7з

Форма N 3 Код за ДКУД Гls0l004l

Стаття
Код

рядка
За звiтний перiод

За аналогiчний лерiол
попереднього року

l 2 J 4
I. Рух коштiв у результатi операцiйно[дiяльностi

надходження вiд:

Реалiзацii продукцiТ (ToBapiB, робiт, послуг) 3000
повернення податкiв i зборiв 3005

у тому.rислi податку на додану BapTicTb 3006
I {iльового фiнансування з0l0
надходження вiд отримання субсилiй, дотацiй 301 l
Надходження aBaHciB вiл покупчiв i замовникiв з0l5
ilацходження вiд повернення aBaHciB 3020
надходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних

рахунках
з025

Надходженt-tя вiд боржникiв неустойки (штрафiв, пенi) зOз5
надходження вiд операцiйнот оренди з040

Надход;кення вiл отримання роялтi, авторських винагород з045

I-1адходження вiд страхових премiй 3050
Надход;кення фiнансових установ вiд повернення позик 3055
Iншi надходження 3 095
Ви,грачання на оплату:
'I oBapiB (робiт, послуг) з 100 54 )
IIрачi э 05 )
Вiлрахувань на соцiальнi заходи J l'0 )
зобов'язань з податкiв i зборiв J l5 96 ) ( )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток э lб )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додаtry
BapTicTb

зl 1,7
( )

Витрачання на оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв зl l8
96 )

Виr,ра,tання на оплату aBaHciB з lз5 ) ( )
Вит,рачання на оплату повернення aBaHciB з 140 ( ) ( )
Витрачання на оплату цiльових BHecKiB з l45 ( )

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3 l50
) (

Витрачання фiнансових установ на надання позик з l55 ) (

Iншi витрачання 3 l90 ( 6 ) (

Ч llcTlt l"t рух коштiв вiд операцiй HoI дiяльностi 3195 -15б
ll. Рух коштiв у результатi iнвестицiйноiдiяльностi

НадходNtення вiл реалiзачiТ:

фiнансових iнвестицiй з200 5448

,t9



необоротних активiв з205

Надходження вiд отриманих:

вiдсоткiв з2l5 22

дивiдендiв з220

Надходження вiд деривативiв з225

надходження вiд погашення позик з2з0

Надходження вiд вибуття дочiрнього пiдприемства та iншоТ

господарськоТ одиницi
з2з5

Iншi надходження з250 5з l8
Витрачання на придбання;

фiнансових iнвестицiй з255 ( 5548 420,7

необоротних активiв з260 (

Виплати за деривативами з2,70 )

Витрачання на надання позик з2,75 ( 5214 255400 )

Витрачання на придбання дочiрнього пiдприемства та iншоТ

господарськоТ одиницi
3280

( ) )

IHrrli платежi з290 ( 5318 ) )

чис,тий рух коштiв вiд iнвестицiйнот дiяльностi 3295 -ý)q, _259б07

III. Рух коштiв у результатi фiнансовоТ дiяльностi
Надходження вiд:

Власного капiталу 3300 5450

Отримання позик зз05

Надходження вiд продажу частки в дочiрньому пiдприемствi 3310

Iншi надходження зз40

Витрачання на:

Викуп власних акцiй зз45 )

ГIогашення позик зз50 (

сплату дивiдендiв зз55 ( )

Витрачання на сплату вiдсоткiв зз60 ( )

Витрачання на сплату заборгованостi з фiнансовоi оренди з365
(

витрачання на придбання частки в дочiрньому пiдприемствi зз70
( )

зз,7 5
)

IHrпi гtлатежi з390 (

Чистий рух коштiв вiл фiнансовоiдiяльностi 3395 5450

чистий рух грошових коштiв за звiтний перtод 3400 2 -259607

За;tишок коштiв на початок року з405

Вплив змiни валютних KypciB на заJIишок коштlв , з4l0
Залишок коштiв на кiнець року з415 1 -259607

Керiвник

Головний бlхгалтер

ý(
{

\*

Уч.-,-_;];;;щft*

(НЕ[1\))

Яворська А. Б.

Яворська А. Б.

)

)



п:.,.,л..л,.,__.лл AKrtioHepHe товариство "Закритий неливерсифiкований венчурнийl llJппи€мс,l,во' корпоративний iнвестицiйний фонд ''НЕРА''

!ата (piK. мiсяць. число)

за €!РПОУ

( наirменуван llя)

Звiт rrpo власний капiтал

за перiод з 28.05.2019 по 31.12.2019 року

Форма N 4 Код за ДКУД

4з02237з

Всього

}алишок
початок

Коригування:
iHa облiковоi

полlтики

Виправлення
помилок

lншi змiни

Скоригований
залиlllок на початок

tiлiстий прибуток
збиток) за звiтний

lrrtrrиii сукупний
iд за звiтний

flооцiнка (yuiHKa)
необоротних активiв

!ооцiнка (yuiHKa)
()i l Iансових
iliтpyMeHTiB

[]акопиченi KypcoBi

рiзlr иrli

частка iншого
сукупного доходу
асоцiйоваtlих i

lльних пlдлри€мств

lнший сукупний

Розподiл прибутку:

виплати власникам
(ливiленли)

Спрямування
прибутку ло
зареестрованого
капiталу

Zo

l801005



10

Вiлрахування ло

резервного капiталу

Сума чистого
прибутку, належна до
бюлжету вiдповiдно

законодавства

vМtl чистого
прибlтку на

:пецiальних

цiльових) фонлiв

Внески учасникiвl
Внески до капiталу

Вилучення
капiталу:
Викуп акчiй (часток)

Перепродаж
викуплених акцiй

Анулювання
викуплених акцiй
(часток)

вилччення частки в

капiта"lti

зменшення
HoMi н a.ltbHoi BapTocTi

акrriй

Iншi змiни в капiталi

lншi змiни в капiталi

тов;;

5450

4985

Керiвник

Головний бухгалтер

Яворська А. Б.

Яворська А. Б.


