
Додаток l

до Нацiонального поло)t(ення (стандарту) бухгаптерського
облiку
1 "Загальнi вимоги до фiнансовоi звiтностi"

.Щата (piK, мiсячь,

Територiя м, Киiв, Печерський р-н
Органiзачiйно-правова форма господарювання

вид економiчноi дiяльностi

Середня кiлькiсть прачiвникiвI

Алреса, телефон YKpaj'Ha, 03 l 50, м. Киiв, вул, !iлова, булинок М 2 Б, 044 370 87 33

показники якого наводяться в гривнях з копiйками)
Складено (зробити позначку "ч" у вiлповiлrriй клiтинчi):
за положеннями (стаlrлартами ) бухгалтерськrrго облiку
за мiлtнародними стандартами tPiHaHcoBoi звiтностi

Ба;rанс (Звiт про фiнансовшй стап)
на 31 грудня 20 19 р.

Форма N l код за дкуд Г 1s0l0ТГ-l

за е[РПОУ

за коАТУУ
за КоПФГ

за КВЕДзабезпечýння )

Актив Код

рядка

на початок
зв iтного
перiоду

На кiнець
звiтного
перiоду

1 2 3 4

I. I Iеоборотпi ак,гиви
Нематерiальнi активи ] 000

первlсна BapтlcTb 001
накопичена амортизацlя 002

Не tuвершенi капiтальнi iHBecr ицii 005
CcttoBHi засоби 0l0

первlсна BapтlcTb 0ll
,]нос 0l2

Iнвестицiйна HepyxoMicTb 0l5
Первiсна BapTicTb iнвестицiйноi HepptoMocTi 10l 6
Знос iнвестицiйноi HepyxoMocTi 10l7

,Щовгостроковi бiологiчнi активи 1 020
Первiсна BapTicTb довгtlстрокових бiологiчних активiв l02 1

Накопичена амортизачiя довгос,l,рокових бiологiчних активiв |022
.Д,овгостроковi фiнансовi iнвестицii:
якi облiковуються за методом участi в t(апiталi iнших пiдприсмств

l 030

irrшr фiнансовi iнвестицii l 035 з2 4J
ЛовIострокова деб iTopcbKa заборгован icTb l 040
вiдстроченi податковi активи l 045
Гулвiл l 050
вiдстроченi аквiзицlйнi витрати l 060
Запишокхоштiв у центрмiзованих страхових резервних фондах l 0б5
lнrдt необоротнi активи l 090
Усього за роrлi.попr I l 095 32 43

II. Оборотнi активш
Запаси ,l 

100
Виробничi запаси l0l
Незавершене виробничтво l02
Готова продукчiя l03
Товари l04
по,гочнi бiологiчнi активи 1l0
Цепозити перестрахування ll5
Векселi олеря<анi 120

Щебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, tlоgлуги l25
Щебiторська заборгованiсть за розрахунками:

за виданими авансами I30 5 4
з оюдI(етом 1]5

у тому числl з податку на rIрибуток 136

l\ебiторська заборгованiсть за розрахунка]\,lи з нараховаtlих доходiв 140 8 97l ll517
{ебiторська заборгованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв i45

Itlша tlоtочна лебl горська заборt oBaHicTb l55 513 406 58l 72l]
Поточнi tPiHaHcoBi iнвестицii 160
Грошi та ix еквiва_ленти 65 2 з5

oTlBKa бб
Рахунки в банках 67 2 з5
Витрати майбутнiх перiодiв ,70

Частка перестраховика у страхових резервах 80
Iншi оборотнi активи 90
Усього зд роrдiлом Il 95 522 384 593 284

llI. Необоротrri актиtslt, утрипtуванi для пролажy! та груllл! вибуття 200
Ба.rапс 300 522 1lб 593 327



Паси в
Код

рядка

на початок
звi,гного

перrолу

На кiнець
звiтногtl
перiоду

l з 4

I. Власний капiта.lI

Заресстрований (пайовий) капiтал l 400 500 000 500 000

Внески ло незаре€строваного статутного капlталу l40l
Капiтал у дооцiнках ] 405

1одатковий капiтал 14 l0 51 61l 5l бl1

Емiсiйний дохiд 14l l

Накопиченi KypcoBi рiзницi l4l2
резеовний капiтал

,l4l 
5

неоозподiлений прибуток (непокритий збиток) 20 2l5 l56 286 067

неоплачений капiтал 25 244 445 244 445 )

Вилучений капiтал з0 ) )

Iншi резерви 35

Усього за роздiлом l ,l95 522 322 593 233

l 500

пенсiйнr зобов'язання l 505

Щовгостроковi крелити банкiв l510

ншi довгостроковi зобов'язання 515

l\овгостроковi забезпечення 520

,Щовгостроковi забезпечення витрат персоналу 52l

Iiльове фiнансування 525

Благодiйна допомога 526

3TpaxoBi резерви 1 5з0

н вестицiйнi коIjтракти 535

Iризовий фонд 540

РезеDв на виплату джек-поту 545

Усього за роздiлом II 595

III. Поточнi зобов'язання i забезпеченпя
KoooTKocTDoKoBi кDедити бан KiB l 600

1605векселi виданi
Поточна кредиторська заборгованtсть за:

-повгостDоковими зобrrв'язаннями lбl0
побrrти lбl5 з7 з1

Dозоахунками з бюджетом l 620

ч топлу числi з податку на при уток l621

DозDахчнками зl страхчвання l625

Dозрахунками з оплати працl l 630

IIо,гочна кредиторська заборгованrсть за одержаними авансами l бз5

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками l 640

Поточна кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункIв l 645 5,7 57

Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дlяльнlстю l 650

поточнt забезпечення 1 660

доходи майбутнiх перiодiв 1 665

вiдстроченi комiсiйнi доходи вiд перестраховикiв l 670

Iншi поточнi зобов'язання 1 690

Усього за rlоздiлом IIl lб95 94 9,1

lV.'}обов'язання, пов'язанi з необоротни мп ак,|,и вами,
ч,r,Dш}!уваними для про,llажу, та групямп вибуття

l 700

V. Ч п с,га вп pTi сть а кти Bi в н еде рrка в lt ого цllвсiфшо191фдду l 800

Баланс --1 l 90() 522 .1l б 593 327

Керiвник

Головний бцгr

Ъ*i*по,
виконавчоi влци, щ

мтер

ffiЪцооо"Ь.П
- /ýn%""

)ядку, встановленому центршьним
о ремiзуa державяу полiтиrу у сфе1 W



, Дата

Публiчного акцiонерного товариства (ЗАКРИТИЙ
Пiдприемство нЕдивЕрсиФIковАниЙ вЕнчурниЙ корпорАтивниЙ

IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД (ПРОФЕСIЙНИЙ IHBECTOP))

(piK, мiсяць, число)

за €[РПОУ

Звiт про

(найменування)

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

Форма N 2 Код за ДКУД

I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття
Код

рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiол

попереднього

року
1 2 _) 4

Чистий дохiд вiд реалiзаuiТ продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) 2000
Чистi заробленi cTpaxoBi премiТ 201 0

Собiвартiсть ремiзованоТ пролукчiТ (ToBapiB, робiт, послуг) 2050 ( ) )

Чистi понесенi збитки за страховими виflлатами 2070
Валовий:

прибуток 2090
збиток 2095 (

.)

Дохiд (витрати) вiд змiни у резервах довгоотрокових зобов'язань 2105

flохiд (ви,грати) вiд змiни iнших страхових резервiв 2l l0
Irrrr-ri операцiйнi дохоли 2|20 6

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

flохiл вiл первiсного визнання бiологiчних активiв i сiльськогосподарськоТ
пролукчii 2|22

Алмi н iстративн i витра,rи 2130 ( 427 409
Виr,рати на збуr, 21 50 (

Iншi операuiйнi витрати 2l 80 ( lз 52

Витрат вiд змiни BapTocTi активiв,
вартiстю

якi оцiнюються за справедливою
218l

Витрат вiл первiсНого визнання бiологiчних активiв i сiльськогосподарськоТ
продукцii

2l82

Фiнансовий результат вiл операчiйlrоi дiяльностi:
прибl,ток 2190
збиток 2l95 ( 4з4 461

flохiд вiл участi в капiталi 2200
Iншi фiнансовi доходи 2220 l50267 lз7 157

Iнш доходи 2240

дохiд вiд благодiйнот допомоги 2241
Фiнансовi витрати 2250 ( 78922 ) 51203
[З,l,рати вiл участi в капiтсt-пi 2255 ( )

Iншi витрати 2270
Прибуток (збиток) вiд впливу iнфлячiТ на MoHeTapHi cTaTTi 2275
Фiнансовий результат до оподаткування:

прибуток 2290
709l l 8549з

збиток 2295 ( ) (

Витрати (лохiд) з податку на прибуток 2300
Прибуток (збиток) вiд припиненоi дiяльностi пiсля оподаткування 2з05
Чистий фiнансовий результат:

прибl,ток 2з50
709t l 85493

збиток 2355

1t



Стаття
Код

рядка

за звiтний
перiол

за аналогiчний
перiол

попереднього

року
l 2 J 4

Дооцiнка (yuiHKa) необоротних активiв 2400

Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iHcTpyMeHTiB 2405

накопиченi kypcoBi рiзницi 2410

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

Iнший сукyпний дохiд до оподаткyвання 2450

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

Iнший сyкyпний дохiд пiсля оподаткyвання 2460

Счкупний дохiд (сума рялкiв 2350, 2355 та 2460) 2465 7091 1 85493

lt. сукупниЙ дохIд

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНLlХ ВИТРАТ

Iv. розрАхунок покАзI{икlв приБутковостl Акцlii

Назва cTaTTi
Код

рядка

за звiтний
перiол

за аналогiчний
перiод

попереднього

року

l 2 J 4

Матерiальнi затрати 2500

Витрати на оплату працi 2505

Вiдрахування на соцiальнi заходи 2510

Амортизачiя 2515

IHrrri операuiйнi витрати 2520 440 46l

Разом 2550 ,l40 46l

Назва cTaTTi
Код

рядка

за звiтний
перiол

за аналогiчний
перiод

попереднього

року

l 2 3 4

Серелньорiчrrа кiлькiсть простих акцiй 2600 25 555 5 550 2з89зз286

Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2605 25 5 555 550 2389зз286

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю 261 0 0,27,75 0,з 578

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну щqцмБд.ц 261'5 0.2775 0.з 578

Дивiденди на одну просту акцiю_-. лff"Деih 2650

Керiвник

Головний бухгалтер 7.W Толоров Б. П.

Толоров Б. П.



,Щата (piK, мiсяць, число)

Публiчного акцiонерного товариства кЗАКРИТИЙ
Пiлприсмство НЕ[ИВЕРСиФIковАниЙвЕнчурниЙкорпордтивниЙ зае,щрпоу

IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД (ПРОФЕСIЙНИЙ IHBECTOP)
(найменування)

Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
" за 20|9 р.

коди
2020| 0l 0l

3 800603 5

Форма N З Код за ДКУД ГlS0 ЮП_l

Стаття
Код

рядка
За звiтний перiод

За аналогiчний перiод
попереднього року

l 2 J 4

l. Рух коштiв у результатi операчiйноТдiяльностi
надходження вiд:

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

у тому числi податку на додану BapTicTb 3006
I {iльового фiнансування 3010
надходження вiд отримання субсилiй, дотацiй. з0l l
Надходження aBaHciB вiд покупцiв i замовникiв з0l5
Надходження вiд повернення aBaHciB 3020
}]алходження вiд вiдсоткiв за залишками коштlв на поточних

рахунках
з025

Надходження вiл боржникiв неустойки (штрафiв, пенi) 3035
надходження вiд операцiйноi оренли з040

надходження вiд отримання роялтi, авторських винагород з045

надходження вiд страхових премiй з050
Надходження фiнансових установ вiд повернення позик з055
lншi надходження 3095
Витрачання на оплату:
'Гов,арiв (робiт, послуг) з 100 426 409 )
Гlраrri J 05

Вiлрахувань 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

зl17
) ( )

Витра.rання на оплату зобов'язань з iнших пода,гкiв i зборiв зl18

Витрачання на оплату aBaHciB 3 l35 ) )
Витрачання на оплату повернення aBaHciB з 140
Витрачання на оплату цiльових BHecKiB 3 145

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами з 150
( ( )

Витрачання фiнансових установ на надання позик 3 155

lншi витрачання з l90 (

ч ltcTlll"l рух коштiв вiд операцiйrlоi дiяльностi зl95 -426 _409

lI. Рух коштiв у результатi iнвестицiйноТдiяльностi
надходження вiд реалiзацiт;

фiнансових iнвестицiй 3200

,t8



их активlв з205

Надходження вiд отриманих:

вiдсоткiв з2l5 1 1 9052 844,7,7

дивlдендlв з220

Надходження вiд деривативiв з225

I-Iадходження вiд погаr,lення позик 3230

Надходження вiд вибутгя дочiрнього пiдприсмства та iншоТ

господарськоТ одиницi
з2з5

Iншi надходження з250

Витрачання на придбання:

фiнансових iнвестицiй з255 1l ) ( зl )

необоротних активiв з260

Виплати за деривативами з2,70

Витрачання на надання позик з27 5 1 1 8582 lз6506 )

Витрачання на придбання дочiрнього пiдприемства та iншоi
господарськот одиницi

3280
) ( )

Iншi платежi з290 ( ) ( )

LIистий рух коштiв вiд iнвестицiйноi дiяльностi 3295 459 -520б0

IIl. Рух коштiв у результатi фiнансовоТ дiяльностi
Надходження вiд:

Власного капiталу зз00 52410

Отримання позик зз05

Надходження вiд продажу частки в дочiрньому пiдприемствi JJ 10

Iншi надходження 3 з40

Витрачання на:

Викуп власних акцiй зз45
погашення позик зз 50 (

Сплату дивiдендiв зз55 ) (

Витрачання на сплату вiдсоткiв зз60 ) (

Витрачання на сплату заборгованостi з фiнансовоТ оренди 3365
) ( )

Витрачання на придбання частки в дочiрньому пiдприемствi зз70
) )

Витрачання на виплати неконтрольоваЕим часткам у почiрнiх
пiдприсмствах

зз,7 5
)(

Iншi платежi зз90 )

Чистлtйt рyх коштiв вiд фiнансовоi дiяльностi 3395 52470

чистий рyх грошових коштiв за звiтний перiол 3400 33 l

Залишок коштiв на початок року з405 2 ]

Вплив змiни валютних KypciB на заJIишок коштiв 34l0
Залишок коштiв на KjrfiTбoTfu 34l 5 35 1

Керiвник

Головний бух А

Тодоров Б. П.

Тодоров Б. П.
йw,ffi
wý#,Чй;fr"У



Публ iчного акцiонерногtr товариства (ЗАКРИТИЙ
Iliлприсмство нЕдиl]ЕрсиФlковАниЙ вЕнчурниЙ коргlорАтивниЙ

IнвЕстицIЙниЙ Фонд (ЛроФЕсIЙниЙ IнвЕс,гор)
(найменування)

Звiт про

за

l]aTa (piK, рtiсяць, чис.цо)

за С!РПОУ

власний капiтал

piк 20 |9 р.

Форма N 4 Код за llКУД

коригований
залишок на початок

року

Зареестро-
ваяий

капiтсш

Нерозпо-
лiлений

прибуток
(непокри-

тий збиток)

Вилу-
чений

капiтаq

5lбll 2l5l56

Коригування:
змiна облiковот
t-lолiтики

Irttlti злtittи

5lбll 2l5l56 -244445 522з22

tl-Истий прибуr,ок
збиток) за звiтниl-r

l tlпlиri сукупний
lд за звlтнии

ffооцiнка (уцiнка)
необоротних активiв

!,ооцiнка (уцiнка)

фiнансових
i+iTpyMeHTiB

Накопиченi KypcoBi

рiзн ичi

частка iншого
сукупного доходу
асоцiйованих i

спiльних пiдприсмств

Розподiл прибутку:

виплати власникам
(ливiленли)

Спрямування
прибутку ло
заре€строваного
капiтму

,t5

Стаття
Код

Капiтал у
дооцiн-

ках

Додатко-
Резерв-

ний
капiтал

Неопла-
чений

капiтал
Всього

l 2 J 1 5 6 7 8 9 l0
Jалишtlк
на початок Dокч

4000 500000 -244445 522322

4005

Виправлення
помиJIок

40l 0

4090

4095 500000

,{ l00 709l 1 709l l

4l l0

4lll

4\12

4l lз

4l l4

Iнший сукупний
дохiд

4llб

4200

4205



Вiдрахування до

резервного капiталу

Сума чистого
прибутку, наJlежна до
бюлжету вiдповiдно

законодавства

vМa чистого
лрибутку на

спецiальних
(rri.lrьових) (lонлiв

Внески учасникiв:
Внески до капiталу

Вилучення
капiталу:
Викуп акuiй (часток)

Анулювання
викуплених акцiй
(часток)

ВилччеIlня частки в

капiталi
зменшення
номiнальноi BapTocTi

акцiй

IHп-li змiни в капiталi

Iншi змiни в капiталi

ъ\,""фi!!еся !!,ФЖ "oo:r.-/oA, -l,:,o.\-".r'+lr-Yd
d/;l*ýr.t'{c
ь_' U а н Lr t lt j<

\
ltерiвник

Головний бухгалтер



Публiчного акцiонерного товариства (ЗАКРИТИИ
пiдприсмство нЕдивЕрсиФlковАниЙ вЕнчурниЙ корпорАтивниЙ

IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД (ПРОФЕСIЙНИЙ IHBECTOP>

( найменування )

Звiт про власний капiтал

за piк 20 18

Щата (piK, мiсяць, число)

за е!РПОУ

р.

Форма N 4 код за Дкуд

Капiта,T у
дооцiн-

ках

Нерозпо-
дiлений

прибуток
(непокри-

тий збиток)

Неопла-
чений

капi,гал

Залишок
lla початок року

373l5 l 5332

Коригування:
змiна облiковот
полiтики

ll433l ll433l

Виправлення
поl\4 илок

Iншi зплiни

Скоригований
]алишок на початок

року
tfrrСтий прибуток
(збиток) за звiтний
перiол

373l5 -2826|9

Iнший сукупний
хlд за звlтнии

нка (yuiHKa)
необоротних аtсгивiв

Накопиченi KypcoBi

рiзни ui

Llac,t Klt itttltilго
КУIIНОГО ДОХОДУ

асоцlиованих l

iльних пiдприемств

lнший сукупний

Розподiл прибутку:

виплати власникам
(ливiлсн.ли)

пряN{уванIlя

прибутку ло
заресстрованого
капiталу

нка (учiнка)

L0



Вiлрахування ло

резервного капiталу

ума чистого
прибутку, належна до

законодавства

Сума чистого
прибутку на

створення
спецiальних
(чiльових) фондiв

Сума чистого
прибутку на

матерiальне
заохочення

38l74
Внески учасникiв:
IJнески до капiталу

Вилучення
капiталу:
I}икуп акшiй (часток)

Перепродаж
викуплених акцiй
(часток)

Анулювання
викуплених акцiй
(часток)

вилччення частки в

капiтмi
зменшення
номiнальноТ BapTocTi

акцiй

lHrui змiни в капiталi

Iншi змiни в капiталi

215l5б5lб11

ffi
дtJQцбgf,1:
i]dбg.rlr\,4

Керiвник

Головний бухгалтер


