
,Щолаток l

до Нацiонального положення (станларry) бухгштерського
облiку
l "Загальнi вимоги до фiнансовоi звiтностi"

!ата (piK, лriсяuь,

Територiя l]нiпровськийрайонм,Кисва за КоАТУ
за КоПФГ

за КВЕ!

коди
2020l 0l | 0l

у

40952752

80з6600000
230

б4,30

Органiзаrriйно-правова форма господарIоваlrня

Вид економiчноi лiяльностi трасти, фонли та подiбнi фiнансовi суб"скти

Сереltня кiлькiсть лрачiвникiвl

A.itpeca, те:tефон YKpaiHa, 02002, м.Киiв, вул, Свгена Сверстюка, бул,2_А, офiс 5 l 0, (044) 338_ 1 3-9 1

Одиниця вимiрч: тис, грн, без десяткового знака (oKpiM роздiлу IV Звiту про t|liHaHcoBi результа]и (Звiту про сукупний дохiд) (форма N 2), грошовi
покапнIlки якого наводяться в гривнях ] копiйкалtи)

Склалено (зробити позначку "v" у вiлповi.rнiй клiтинчi)
за поло)l(0ннями (стандартам и ) бухгалтерського облiку
за мiлснароднимл стандартами фiнансовоi звiтностi

Баланс (Звiт про фiнансовий стан)
на 31 грудня 20 19 р.

ФормаNl КодзаДКУД Г lбl00l--l

Актив
Код

рядка

на початок
звiтного
перiолу

На кiнець
з в lTH ого

перiолу
l 2. ] 4

I. I It,oбtlptrгlli акr,ш вп
I{eMaTepia,rыti активи l 000 3 5

rIepBlcHa Bai]TlcTb 00l 10 l4
нак()llичена амор1 изацlя 002 1 9

Не tавсрtленi каrtttальнi iHBec гицtt 005

эсttовнi засоби l0
первlсна BapтIcTb ll
знос 12

Iнвестицiйна HepyxoMicTb l5
Первiсна BapTicTb i нвестицiйноi HeplxoMocTi 16

Знос iнвестицiйноi HepyxoMocTi 1,7

Щовгостроковi бiологiчнi активи 020

Первiсна BapTicTb довгосr,Dокових бiологiчних активiв 02l
накопичеltа амортизацiя довгострокових бiологiчних активiв 022

,Щовгtlстроковi фiнансовi iнвестицii:
якi облiковчються за методом ччастi в капiталi iнших пiдприсмств

l 0з0

iHrrri фiнансовi iнвестицii 0]5 4Jбб 4з66
Д,овгострокова дебiторська заборгован icтb 040

вiдстроченi податковi активи 045

\двlл 050

Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати 060

Запишок коштiв у центрапiзованих страхових резервних фондах 065

Iншi необоротнi активи 090

}'сього ra роrлi.rопl I l095 4369 431 l
lI. Оборотнi активи

l l00
виробничi запаси 0l
Не]авершене ви роОництво 02
Готова продукцiя 03

ТоваDи 04
поточнi бiологiчнi активи 10

лепозити перестрахчвання 15

Векселi одержанi 20

Щебiторська заборгсlванiсr,ь за продукцiю, товари, роботи, послуги 25

Щебiторська заборгованiсть за розрахунками
за виданими ава}lсами l30 l
з бtодrItе гом з5

v тoмv числl з податкV на пDибVток 36

Щебrторська заб<lргованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв 40 8з704 l 9079з
Щебiторська заборгованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв 45

Itlша поточна дебiторська заборгованiсть 55 2-1l l47 з20928
Поточнi фiнансовi iнвестицii 60

I-рошi та ix еквiваленти 65 1lб /)
I-о,гi вка бб

Рахунки в банках 6,7 1lб 2з
Витрати майбчтнiх перiодlв ,70

Частка перестраховика у страхових резервах 80

Iншi оборотнi активи 90

}'cbot,o за Dоздiлом Il 95 354968 5l l7,15

lIl, Необоротlri aKTиBl|, утримyванi для продажуt та групш вибуr-гя 200
Балаltс 300 359337 5lбl |6

/ь

акцlонеDIlе ToBaDIrcTBo



Пitсив
Код

рядка

на початок
звiтного
перiоду

На кiнець
звiтного
перiолу

l 2 3 4

l. ll"цurcHrrii капil,а"l
Заресстрований (пайсlвий) капtтал l 400 1 ]0000 l ]0000
Внески до незаре€строваного статутного капiталу 0l
Капiтшl у дооцiнках 05

Лодатковий капlтал l0
Еплrсrйний дохiд ll
Накопиченi KypcoBi рiзницi 4l2
Резервний капiтал 4l5
Нерозпод iлеl l и й п рибуток ( llспtlкрити й збиток) 420 з552з4 5l2l82
неоплачений капiтал 425 l26l00 l26100 )

Вилучений капiтал 4з0

lншi резерви 4з5

Усього за роздiлом I 495 359 l 34 5l 60fi2
II. flовгостроковi зобов'язанltя i забезпеченшя

ВIдстроченi податковi зобов'язання 1 500
пенсiйlr i зобов'язання 505

l]овгостроковi кредити банкiв 5]0
IHIлi дrrвгостроковi зобов'язання 515 14з

,Щовгtlстроковi забезпечен l;я 520

,Д,овгостроковi забезпечення витрат персо1.1сu]у 521

Цiльове t!iнансування 525

Благодiйна допомога 526

С,граховi уlезерви 5]0
Iнвестицiйнi контракти 5]5
Призовий фонд 54cr

|'е]ерв на виплаry д)(ек-лоry 545

Усього за Dозлiлом Il 595 1,13

III. Поточнi зобов|язання i забезпечення
Коро гкосr poKoBi креди ги банкiв l 600
векселl виданl 1 б05
Поточrtа кредиторська заборгованlсть за

довгостроковим и зобов'язаннями lбl0
тoBapIl, роботи, послуги l615 60 з4
позDахуIl Ka}l и з бкlдrltетtlм l 620

ч томч числi з податкч на пDибуток 162l
Dозпахчнками зl стDахування l625

розрахунками з оплати працl l 630

поточна кDедиторська забоDгованiсть за одержаними авансами l 635

поточна кDедитопська забоогованiсть за DозDахчнками з ччаоннками 1 640

IIоточна кредитоDська забоогованiсть iз внчтоiшнiх DозDахун KiB l 645

Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 1 650

поточнi забезпечення 1 660

доходи майбчтнiх пеоiодiв 1665

вiдстроченi koMiciйHi доходи вiд пеDестDаховикiв ] б70

IHItli поточнi зобов'язання l б90

Усього ra Dо}лiлоil! III /(я ýDь l 695 60 3.1

IV. }rlбrrв'я lання, ltoB'я tatli l необороr нимп argl
}l Dиrlt BttllшMlt /lJlя пDолаж\ l ]:l l Dl,палtli впбfrfu

7йiliр d

ч\ l 70()

\'. tlпс,rа вар,riс-гь акr,ивiв пеlIсDrliавпого пq \7 l 800

Ба;tlt tt с I 900 359337 5lбl lб

1,г

I.г



.Щата (piK, мiсяць, число)

венчурний 
за С!рпоу

(ttай MeltvBa tltlя )

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

Форма N 2 Код за ДКУД

I. ФlНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття
Код

рядка

за звiтний
перiол

за аналогiчний
перiод

попереднього

року
l 2 3 4

Чис,t,ий лохiл вiл реыriзаuiТ пролу,кчiI (ToBapiB, робiт. послуг) 2000

Чистi заробленi с,граховi rrpeb,rii 20l 0
Собiвартiс,гь реалiзованоТ продукцiТ (ToBapiB. робiт, послуг) 2050 ( ) ( )
LIистi понссенi збитки за страховими виплатами 2070

Валовий:
прибуток 2090
збиток 2095

Дох д (витрати) вiд зм ни у резервах довгострокових зобов'язань 2l05
Дох д (витрати) вiд зм ни iнtttих страхових резервiв 2ll0
Iншi операцiйнi доходи 2120 l 84982 1 75075

/{охiл вiл змittи BapTocTi активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю 212|

Дохiд вiд первiсного визнання бiологiчних активiв i сiльськогосподарськоi
продукцii

2122

Алмi н iстративн i витрати 2l30 ( 4з2 (з29)
Витрати назбут 21 50 ( ( )

Irlшi операuiйнi витрати 2180 ( зl ( Jo )

Витрат вiд змiни BapTocTi активiв,
вартiстю

якi оцiнюються за справедливою 2l8l

витрат вiл первiсного визнання бiологiчних активiв i сiльськогосподарськот
п ролl,к u iT

2182

Фiнансовий результат вiл операчiйllо[дiяльностi:
прибl,ток 2l90

l845l9 17 47 l0

зоиток 2195 (

Дохiд вiд участi в капiта,тi 2200
нш фiнансовi доходи 2220 5l515 4l900
нш доходи 2240

Цохiд вiл благолiйноТ допомоги 224|
Фiнансовi витрати 2250 79086 ( 24545 )

Втра,ги вiл участi в капiталi 2255
Iншi витрати 2270 ( ( )

Прибуток (збиток) вiд впливу iнфляцiТ на MoHeTapHi cTaTTi 2275

Фiнансовий результат
прибуток

до оподаткування:
2290

l 56948 l 92065

збиток 2295 ( (

Витрати (дохiд) з податку на прибуток 2300

Прибуток (збиток) вiд припиненоТ дiяльностi пiсля оподаткування 2305

23 50
l 56948 l 92065

Jбиток 2з55 )

4tr



Стаття
Код

рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього

року
l 2 _) 4

Дооцirrка (учiнка) необоротних активiв 2400

flооцiнка (уцiнка) фiнансових iHcTpyMeHTiB 2405
Накопиченi KypcoBi рiзницi 2410
LIacTKa iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних пiдприемств 2415
Iнший сукупний дохiд 2445
Iнший сyкчпний дохiд до оподаткyвання 2450

Податок на прибуток. пов'язаний з iншим сукупtlим доходом 2455
I н шr и l"l сyкyп п lr й дох iд п ic.lI я оподаткyва н }tя 2460
Сyкупниr"l дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 га 2460) 2465 l 56948 I 92065

ll. сукупний лохlд

lII. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ

lч. розрАхунок покАзникIв tIриБуl,ковостl АкцIи

Назва cTaTTi
Код

рядка

За звi,гний

перiол

за аналогiчний
перiол

попереднього

РОку

1 2 J 4

Матеlэizutыti за,грати 2500

I]итрати на оплату пDацi 2505

Вiдрахування на соцiальнi заходи 25l0
Амортизацiя 25|5 2 7

I rrшi операчiйнi витрати 2520 46l 358

Pa:roM 2550 463 J65

Назва cTaTTi
Код

рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiол

попереднього

року
I 2 з 4

Серелньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2600 з900000 3900000

Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцi й 2605 3900000 з900000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю 261 0 4о.24з1 49.2474

Скоригований чистий прибуток (збиток) на однЁЦffiý}Lirо 26l 5 40.243l 49.2474

Ливiденди на одну просту акцiю l}z-,ffýgýц 2650

Керiвник

Головний бухгалтер

,4rpe, Шевченко I.Г.

LlIевченко l.Г.



Пiдпоисмство Акчiонерне товариство "Закритий неливерсифiкований
' корпоратив}Iий iнвестицiйний фонл ''Суверен''

Щата (piK, мiсяць, число

венччоний
за СЩРПОУ

Звiт про

(найменування)

рух грошових коштiв (за

за 20 19 р.

прямим методом)

Форма N 3 код за Дкуд

40952,152

Стаття Код

рядка
За звiтний перiод

За аналогiчний перiол
попереднього року

l 2 J 4
I. Рух коштiв у результатi операчiйно'iдiяльностi

Надходження вiд;

Реа_лiзацii продукцiТ (ToBapiB, робiт, послуг) 3000
Повернення податкiв i зборiв 3 005

у тому числi податку на додану BapTicTb з006
Iliльового фiнансування з0l0
надходження вiд отримання субсидiй, дотацiй 30l l
Надходження aBaHciB вiл покупчiв i замовникiв з0l5
I Iадходження вiд повернення aBaHciB 3020
надходження вiд вiдсоткiв за залишками коrцтiв на поточних
рахунках

з025
2

Надходження вiд борrкникiв неустойки (штрафiв, пенi) зOз5
I-1адходження вiл операчiйноi оренди з040

налходrкення вiд отримання роялтi, авторських винагород з045
84з 80 254094

Надходження вiд страхових премiй з050
надходження фiнансових установ вiд повернення позик з055
Iншi надходження 3095
Витрачання на оплату:
l il"gрщ]рgб iT, п о слу г) з l00 458 285 )
I Ipaui з 05 ( )
Вiлрахувань на соцiальнi заходи 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 зll,|

(

Вит,рачання на оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв зll8
( )

Витрачання на оплату aBaHciB 3 lз5
Ви,t,рачання на оплату повернення aBaHciB 3 140 )
Витрачання на оплату цiльових BHecKiB зl45 ( )

витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами з l50
( ) (

Витрачання фiнансових установ на надання позик 3 l55
Iншi витрачання з l90 (
Ll ltcTlt l"l рух коштiв вiл операчi й ноТ дiяльностi з l95 83924 253809

lI. Рух коштiв у результатi iнвестицiйноiдiяльностi
1-1адходження вiд реалiзацiТ:

фiнансових iнвестицiй з200

1у



тних активlв з205
Надходяtення вiд отриманих:

вiдсоткiв з215 l l640 5 874

дивlдендlв з220 920
Надходження в д деривативlв з225

Надходження в д погашення позик 3230 3700

Надходження вiд вибуття дочiрнього пiдприемства та iншоТ

господарськоi одиницi
з2з5

lншi ttадходження з250
Ви,грачання на придбання:

фiнансових iнвестицiй з255 l57 4207
неоOоротних активlв з260 ) )

В иплати за деривативами з2,70 ) ( )

Витрачання на надання позик з21 5 ( 100120 ) ( 255400 )

Витрачання на придбання дочiрнього пiдприсмства та iншоТ

господарськот одиницi
3280

( ) ( )

Iншi платежi з290 ( ) ( )

Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйноiдiяльностi 3295 -840t 7 -253733 i

III. Рух коштiв у результатi фiнансовоТдiяльностi
надходження вiд:

Власного капiталу зз00
Отримання позик зз05

Надходження вiд продажу частки в лочiрньому пiдприемствi 3310

Iншi надходження зз40
Витрачання на:

Викуп власних акцiй зз45 (

погашення позик 3350 ) )

плату дивiдендiв зз 55 )
i,

Витрачаllня на сплату вiдсоткiв зз60 ) )

Витрачання на сплату заборгованостi з фiнансовоТ оренди 3365
( )

Витрачання на придбання частки в дочiрньому пiдrrриемствi зз,70
) ( )

зз75
( )(

Iншi платежi 3390 ) (

чисr,ий рyх коштiв вiд фiнансовоiдiяльностi 3395

Члlстllй рух грошовlrх коштiв за звiтниГl перiол 3400 -93 76

Залишок коштiв на початок року з405 1lб 40

Вплив змiни валютних KypciB на заJIишок коштiв 34l0
Залишок кошlтiв на кiнець року 3415 2з l lб

Керiвник

Головний бухгатrтер

lUевченко l.Г.

[l]евченко I.Г./,



!ата (piK, мiсяць. чис.гrо)

IIiлприслlсlво o.I]l]:]]]:o"'ТОВаРИСтвO "Закритий rlе,циверсифiковаrrий венчурний 
за сщрпоу

корllоративнrrй iнвсс,гиrtiйний (lонд "Суверен"

(найменування)

Звiт про власний

за piк

капiтал

20 19 р.

Форма N 4 Кол за.Г{КУЩ

Стаття
Код

рядка

Зарес:стро-

ваний
капiтал

Капiтал у
.llооцlн_

ках

Дода,гко-
вий капiтал

Резерв-

ний
капiтаt

Нерозпо-

дiлений
прибуток
(непt,lкри-

тий збиток)

Неопла-
чений капiтал

Вилу-
чений

капiтал
Всього

l 2 3 4 5 6
,7

8 9 l0
.lа.пишок

tla початок рокy
4000 l з0000 з552з4 l26l00 з59 l з4

KopIt гл,ваtl ltя:
Зr,tiна об.riковtli
по_q i,I,икrt

4005

Виправ.rеltня
ll()l\ltt,пoK

40l0

lншi змiни 4090
()корлlгованlt Гl
,}аJIлlшок на почаl,ок
p()l(y

4095 l 30000 3552з4 l26l00 з59 l з4

illц]гllii прибчток
(llби-гок) за зBiTttttй
перiол

{ l00 l 56948 l 56948

Iншllй сукупний
дохiд за звiтlttrй
llерiол

,ll l()

/{ооцiнка (уцiнка)
необоротних активiв

4lll

!ооцiнка (уцiнка)

фirrансових
irrc,лpyMeHTiB

4l12

Накопиченi KypcoBi

рiзничi
4l lз

частка iншого
сукупного доходу
асоцiйованих i

спiльних пiдприсмств

4l l4

Iнrrrий сl,кl,пний дохiд 4l lб

Розподiл прибутку:

виплати власникам
(ливiленли)

4200

Спрямування
прибутку ло
заресстрованого
капiталу

4205

r9



Вiдрахування до

резервIlого капiталу

Сума чистого
прибутку, належна до
бюджету вiдповiдrrо

до законодовствд

Вltески учасltикiв:
I}ltески дсl капiталу

погашення
заборгованостi
капiталу

Вrrлучення
капiталу:
I3икуп акцiй (часток)

[Iерепродаж
викуплених акцiй
(часток)

Анулювання
викуплених акцlи

Вилучення частки в

капiталi

номlнальноl BapTocTl

Iншi зrчriни в капiталi

IHtlIi змiни в капiталi

разом змiн v
капiталi

5l2 l82

40э527 52

Керiвник

Головний бцгалтер



.Щата (piK, мiсяць, число)

пiдприсмство 1:1:::О"'ТОВаРИСТВО 
"ЗаКритий неливерсифiкований венчурний 

за с!рпоу
корпоративний iнвестицiйний фонл "Суверен"

(Hali менуванltя)

Звiт про власний

за piк
капiтал

20 18 р.

Форшtа N 4 код за Дкуд

Стаття
Код

рядка

Заресс,гро-

ваний
капiтал

Капiтал у
дооцiн-

ках

Додатко,
вий капiтал

Резерв-
ний

капiтал

Нерозпо-

дiлений
прибуток
(непокри-

тий збиток)

Неопла-
чений капiтал

Вилу-
чений
капiтал

Всього

l 2 з 4 5 6
,7

8 9 l0
За.rIuшок

llil початок Dol(y
4000 l 30000 l63l69 l26l00 l 67069

Itоригування:
зьriна облiковот
по.пiтики

4005

Виправлення
помилок

40l0

HllIl змlни 4090

Скорrtговапий
,}а.плlшOк на llочаток
poIiy

4095 l 30000 l63l69 l26100 l 67069

Ч;iсгий прибl,ток
(збиr,ок) за звiтltлlй
перiод

4100 l 92065 l92c}65

IншllГt сукупllиЁr
лохiд за звiтнtll"r

lIерiод
41 10

Дооцiнка (уцiнка)
необоротних активiв

4l l l

Дооцiнка (уцiнка)

фiнансових
iHcTpyMeHTiB

4l12

Накопиченi KypcoBi

рiзничi
4l lз

частка iншого
сукупного доходу
асоцiгtованих i

спiльних пiдприсмств

4l14

lншиГt сl,купний дохiд 4l lб

Розподiл прибутку:

виплати власникам
(ливiленли)

4200

Спрямування
прибутку ло
заресс,Iрованого
капiтму

4205

z0



чiльових) фондiв

vМa чистого

Внески учаснrtкiв:
Внески до капiталу

погашення
заборгованостi з

KaпiTaJly

Ви.гtу,lення
капiт,алу:

Влrкуп акцiй (часток)

Анулювання
викуплеIjих акцiй
(часток)

Вилучення частки в

капiталi

зменшення
номiнальноi BapTocTi
акцiй

Iншi змiни в капiталi

Iншi змiни в капiталi

Разом змiн у
капiталi

r,,Wýtr:$,}дt\ '2ý.'rе, /.rоffiзfр

Кепiвгtиl< вченко I.Г,

Головний бухгалтер вченко I.Г,


