
Додаток l
до Нацiонального положення (станларту) бцгалтерського
облiку
l "Загальнi вимоги до фiнансовоi звiтностi"

Дата (piK. мiсяць, число

пiдприсмство L11]l],:_:.u-u'"".pнe 
товариство "3акритий недиверсифiкований венчурний корпоративний 

за е[рпоуiнвестицiйний фонл "ЮКОН"

за коАТУУ
за КоПФГ

за КВЕ!

коди
2020l 0l | 0l

414,76864

8038200000
2з0

64,30

Територiя м, Киiв, Печерський р-н
Органiзаrriйно-правова форма господарювання акцlонерне товариство

Вид економiчноi дtяльностi 1'расти, фонли та подiбнi фiнансовi суб'скти

Серелня кiлькiсть прачiвникiвl

Алреса, телефон YKpaiHa, 03 l 50, м. Киiв, вул, !iлова, булинок 2 Б, тел. 044 З70 87 З4

Одиниця вимiру: тис, грн. без десяткового знака (oкpiм розлiлу IV Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупнtrй дохiд) (форма N 2), грошовi
показники якого наводяться в гривнях з копiйками)
Склалено (зробити позначку "ч" у вiдповiднiй клiтинчi):
за положеннями (стандартами) б}а(галтерського облiку
за мiжнароднилtи стандартами фiнансовоi звiтностi

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

ФормаN 1 Кодза.ЩКУД Г- ls0l00l l

Актив Код

рядка

на початок
з в iтного
перiоду

На кiнець
звiтного
перiолу

1 2 з 4

I. Необоро,гнi активш
HeMaTepiMbHi активи l 000

первlсна BapтlcTb 00l
накопичена амортизацlя 002

Незавершенi капiтальнi iнвестицii 005
OcHoBHi засоби 0l0

первlсна BapTlcTb 0ll
зн ос 0l2

Iнвестицiйна HepyxoMicTb 0l5 26,10
Первiсна BapTicTb iнвестицiйноi HepyxoMocTi 0|б 26,70
знос iнвестицiйноi неочхомостi 0l7

Щовгостроковi бiологiчнi активи 020
Первiсна BapTicTb довгострокових бiологiчних активiв 021
Накопичена амортизацiя довгострокових 1Фд9!Цддёjý]гивiв 022

!овгостроковi фiнансовi iнвестицtt:
якi облiковуються за меJgдом участi в капiталi iнших пiдприсмств l 030

4 l06l 0 403334
iншi фiнансовr iнвес,гицii 035 l50 l50
J|овгострокова дебiTopcbKa заборгованicTb 040
Вiлстрочен i податковi активи 045
Гулвiл 050
вiлстроченi аквiзицiйнi витрати 060
Залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах 065
Iншi необоротнi актИви l 090
Усього за розлiлом I 095 4 l 0760 .106 l5,1

Il. Обороr,нi активи
l l00

Виробничi запаси l01
[{езавершене виробництво l02

отова продукцIя l0з
'Говари

04
поточнi бiологiчнi активи l0
fiепозити перестрахування l5
Векселi одержанi 20
l]ебir,орська заборгованiсть за продукuiю, товари. роботи. послyгл 25
Д,ебrторська заборгованiсть за розрахунками

за виданими авансами l l30 2 l

з бюджетом з5

у тому числi з податку на прибуток 36

Щебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв 40 684 29з96
Щебiторська заборгованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахчнкiв 45
lнша поточна дебiторська заборгованiсть 55 50928 51,7,7 4
[lоточнl фiнансовr iнвестнцii 60
Грошi та ix еквiвменти 65 249l 3

Готiвка бб
Рахунки в банках 67 249]l ]
Витрати майбутлiх перiодiв ,70

Частка перестраховика у страхових резервах 80
Iншi оборотнi активи 90
}'сього за Dоздiлом Il 95 54!05 8l l74

IIl. Необоротнi акгиви, yTFlmMyBalli лля продажy, та гtrупи вшбутгя 200
Баланс 300 4648б5 487328

"/6



Пасив
Код

рядка

на початок
звiтного
перiоду

На кiнець
звiтного
перiоду

l 2 з 4
I. В.пясншй капi,га-l

Заресстрований (пайовий) каrriтал 1 400 l 35000 1 35000
Внески до незаресстрованого стаryтного капiталу 1401

Капiта_л у дооuiнках 1 405 70806
Ilода,гковий капiтм l4I0 4з6],7 l2l410
Емiсiйний дохiд l4] 1

накопиченi кчпсовi рiзницi l412
резервний капiтал l 415

Нерозподiлений прибугок (непокритий збиток) l 420 ]46042 36 l 578

неоплачений капiтал 425 ( 1з0691 l з069 l
вилччений капiтал 430 (

Iншi резерви 435

усього за поздiлом l 495 ,l64tt34 481297

lI. .Щовгосr,роковi зобов'язання i забезпечення
Вiдстроченi податковi зобов'язання l 500

[lенсiйнi зобов'язання 505

Довгостrrоковi кредити банкiв 5l0
lншi довгостроковi зобов'язання 5l5
[овгостроковi забезпечення 520

Щовгостglоковi забезпечення витрат персонаJIу 52l
Iiльове rьiнансчвання 525

Благодiйна допомога 526

CTpaxoBi резерви 530

Iнвестицiйнi контракти 535

Призовий фонд 540

Резерв на виплату джек-поry 545

Усього за роздiлом ll 595

lII. Поточпi зобов'язання i забезпе.rення
Kopot KocrpoKoBi крели ги баltкiв 1600

Векселi виданi 1 605

Поточна кредпторська заборгованtсть за:

довгостроковим и зобов'язан нями lбl0
товари, роботи, посJIуги lбl5 зl з0

розрахунками з бюджетом 1 620 l

у,г<lму чис.lti з податку на прибуток |621

розрахунками зl страхуванllя 1 625

розрахунками з оплати працl l бз0

Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авапсами l бз5

Поточна кредиторськQt заборгованiсть за розрахунками з учасниками l 640

Поr очна кредиторська заборгованiсть rз внутрiшн ix po]paxyнKlB 1645

Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю l 650

поточнi забезпечення l 660

Ilохоли майблтнiх пеоiолiв l 665

вiдстроченr комiсiйнi доходи вiд перестраховикiв l 670

lншi поточнi зобов'язання l 690

}'сього за роздiлом lIl N/'-,f Е D* l695 Jl Jl
I\/,lОбОВ|ЯЗаНня,пов'язанi,з;;х'rх1"#нffiЖяgýж*\fi N 1 700

V. tlиста вар-гiсть ак,гивiв неде]rжавного пенсiй ЬшJ."#lll,|,| l 800

li a.;r rr н t Z->Ф Вtнччлл;lg- l900 46.1865 rl87328

Керtвник gЖ;
Головнийбухгалтер 7 \
' "-"ошку, встшовленому центрФьним органом

влlконавчоi алци, цо решiзус держшну пмiтику у сферi сlатilстики,

ffii,iffi
о,о

f+
Ьяй о, о,

Wч#ф,ffiл



!,ата (piK. мiсяць. число)

за еflРПОУ

Звiт

(найменування)

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

Форма N 2 Код за ДКУД

I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття
Код

рядка

за звiтний
перiол

за аналогiчний
перiод

попереднього

року
1 2 J 4

Чистий дохiд вiд реалiзаuiТ пролукuii (ToBapiB. робiт, послуг) 2000
Чистi заробленi cTpaxoBi премiТ 20 10

Jобiвартiсть реалiзованоТ пролукчiТ (ToBapiB, робiт, послуг) 2050 (

Чистi понесенi збитки за страховими виплатами 20,70

Валовий:
прибуток 2090
збиток 2095 ( )

Щохiд (витрати) вiд зм ни у резервах довгострокових зобов'язань 2l05
Щохiд (витрати) вiд зм ни iнших страхових резервiв 21 l0
lншi операцiйнi доходи 2120 95 47

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

Дохiд вiд первiсного визнання бiологiчних активiв i сiльськогосподарськоТ
продукцiТ

2122

Адмiнiстративнi витрати 2l30 419 з52
Витрати на збут 21 50
lншri оrIерацiйtti виr,рати 21 80 lб 5

Витрат вiд змiни BapTocTi активiв, якi оцiнюються за справедливою
вартiстю 218l

Витрат вiд первiсного визнання бiологiчних активiв i сiльськогосподарськоТ
продукцii

2182

Фiнансовий результат вiл операчiйно[ дiяльностi:
trрибуток 2190
збиток 2195 ( 340 ( 310 )

Дохiд вiд участi в капiтатi 2200 l 09520 з27407
lншi фiнансовi доходи 2220 938 1 l768l
lншi доходи 224о l 3564

,щохiл вiл благодiйноi допомоги 221l
Фiнансовi витрати 2250 l l600 l з41
Втрати вiд участi в капiталi 2255
Iншi витрати 2270 10804 )

Прибуток (збиток) вiд впливу iнфляцiТ на MoHeTapHi cTaTTi 22,75

Фiнансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290

l 0696 1 з46197

збиток 2295 ( ( )

Витрати (лохiд; з податку на прибуток 2300

Прибуток (збиток) вiд припиненоТ дiяльностi пiсля оподаткування 2з05
Чистий фiнансовий результат:

прибуток 2з50
10б9бl 346l91

збиток 2з55 )

4*



Стаття
Код

рядка

за звiтний
перiол

за аналогiчний
перiод

попереднього

року
l 2 J 4

!,ooiriHKa (yuiHKa) необоротних активiв 2400

!,oouiHKa (уцiнка) фiнансових iHcTpyMeHTiB 2405
Накопиченi KypcoBi рiзниui 2410
Частка iнцrого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних пiдприсмств 24l5 6927 l l448з
Iнший сукупний дохiд 2445
Iнший сукупний дохiд до оподаткyвання 2450 6927 1 l448з
Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупниN,I доходом 2455
|нший сyкyпний дохiд пiсля оподаткчвання 2160 692,7 l l448з
Сукупнлrй дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2460) 2465 I 13888 460680

II. СУКУПНИЙ ДОХIД

III. ЕЛВМЕНТИ ОПЕРАtIIЙНИХ ВИТРАТ

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI АКЦIЙ

Ilазва cTaTTi
Код

рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього

Року
l 2 _,

д

Ма,герiальнi затрати 2500
Виr,рати на оплату працi 2505
Вiлрахування на соцiальнi заходи 25 10

Амортизацiя 2515
Iнпli ollepalliйtti виr,рати 2520 4з5 з57
Разом 2550 435 357

Назва cTaTTi
Ko:t

рядка

за звiтний
перiод

за анмогiчний
перiол

попереднього

року
l 2 _, 4

Серелньорiчна кiлькiсть просr,их акцiй 2600 4з088 43088
Скоригована середн ьорiчна кiлькiсть простих акцiй 2605 43088 4з088
Чистий прибуток (збиток) на одну просту окщ'ю тл** 2610 2 482,з849 8 0з4.6500
Скоригований чистий прибуток (збиток) на л4W d_Rвlfrцrtr ь 2615 2 482,з849 8 034,6500

Дивiденди на одну просту акцiю ", ý/,1 \ 2650 2121,8

Керiвник

l-оловний бухгалтер )l

омельяненко О. о,

омельяненко о. о.

,t
'ffi,ffijfi}:il,ъ-
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п:_____________ Публiчне акцiонерне товариство "Закритий неливерсифiкований
l llдпри€мстВо 

u.п.,урп"й корпоративний iнвестицiйний фонд "ЮКОН"

,Щ,ата (piK, мiсяць, число

за СЩРПОУ

Звiт про рух

(найменування)

грошових

за 20 19

коштiв (за

р.

прямим методом)

Форма N 3 код за Дкуд

4\4,76864

Стаття
Код

рядка
За звiтний перiод

За аналогiчний перiол
попереднього року

l 2 _) 4

I. Рух коштiв у результатi операчiйноТдiяльностi
надходження вiд:

Реалiзацii пролукцiТ (ToBapiB, робiт, послуг) з000
[1овернення податкiв i зборiв з005

у тому числi податку на додану BapTicTb 3006
L{iльового фiнансування 3010
Надходження вiд отримання субсилiй, дотацiй . 30l l

Надходження aBaHciB вiд локупцiв i замовникiв з01 5

Надходження вiд повернення aBaHciB з020
}t!лходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних

рахунках
з025

88 42
Надходження вiд боржникiв неустойки (штрафiв, пенi) з035
Надходження вiд операцiйноi оренди з040

I-Iадходження вiд о,тримання роялтi, авторських винагород 3045

надходяtення вiд страхових премiй 3050

Надходя<егtня фiнансових установ вiд повернення позик 3055
Iншi надходження 3095
Витрачання на оплату:

ToBapiB (робiт, послуг) з l00 41,7 з54 )
ilpaui J 05 ( )
Вiлрахувань на соцiальнi заходи J l0 ( ) ( )
Зобов'язань з податкiв i зборiв J l5 "7з90 

) ( )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток э lб ) )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додаЁу
BapTicTb

з11.,7
) ( )

Витрачання на оплату зобов'язань з iнших податкiв i.зборiв 31 l8 ,7з90
)

Витрачання на оплату aBaHciB 3135
Витрачання на оплату повернення aBaHciB 3140
Витрачання на оплату цiльових BHecKiB з 145 ( )

Витрачання на оплаry зобов'язань за страховими контрактами з l50
(

Витрачання фiнансових установ на надання позик 3155 (

lншi витрачання 3 190 )
Чистиl"l рух коштiв вiд операцiйно[ дiяльностi зl95 -7719 -3l2

II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйноIдiяльностi
Надходження вiд реалiзачii:

фiнансових iнвестицiй з200 4095



н их активlв з205
надходження вiд отриманих:

вiдсоткiв з2|5 596 l 2127
дивiдендiв з220 968,7з 2зз84l

Надходження вiд деривативiв з225
надходження вiд погашення позик з2з0 15l7 з2l5з
Надходження вiд вибуття дочiрнього пiдприемства та iншоТ
господарськоi одиницi

з235

IHrrli надходження з250 43
Витрачання на придбання:

фiнансових iнвестицiй з255 202800 )
необоротних активiв з260 2498 )

В иплати за деривативами з270
[3rл,грачання на наданtля позик з275 ( l24lз ) ( 66945
витрачання на придбання дочiрнього пiдприемства та iншоi
господарськоТ одиницi

з280
( )

Iншi платежi з290 ( ) )
чистий рух коштiв вiд iнвестицiйноi дiяльностi 3295 89440 25l4

lIl. Рух коштiв у результатi фiнансовоТдiяльностi
надходження вiд:

В.ltасного капiталу з300
Отримання позик з305

Надходження вiд продажу частки в дочiрньому пiдприемствi зз l0

Iншi надходження зз40
Витрачання на:

Викуп власних акцiй зз45
погашення позик зз50

плату дивiдендiв з355 84209
Витрачання на сплаry вiдсоткiв зз60

Витрачання на сплату заборгованостi з фiнансовоТ оренди зз65

Витрачання на придбання частки в дочiрньому rriдприсмствi зз70
(

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у лочiрнiх
пiдприсмствах

зз7 5
(

Iншi платежi зз90
Чис,гил-I рух коштiв вiл фiнансовоi дiяльностi 3395 -84209
Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод 3400 -2488 2202
За",tишок коштiв на початок року з405 249l' 289
Вплив змiни валютних KypciB на залишок коштiв з410
Залишок коштiв на кiнець року "йe*_I9 ;ý,+l5 3 249l

Керiвник

Головний бухгалтер

d" ffiомельяненко о. о.Ё' tоРпоРлтхВннil н l!j-кý нвЕстяцlиtпиооlчl lft JE

i Ъ,,;;,|-9ýР,I:l,,,,8 И Or.nr"neHKo о. о.

жry, /

)



Щата (piK, мiсяць, число)

за еДРПОУ

(найменування)

Звiт про власний капiтал

за piк 20 19 р.

Форма N 4 Код за ДКУД

Стаття
Код

рядка

Заресстро-
ваний

капiтал

Капiта,ч у
дооцiн-

Ktlx

Додатко-
вий капiтал

Резерв-
ний

капiтал

Нерозпо-

дiлений
прибlток
(непокри-

тий збиток)

Неопла-
чений
капiтал

Вилу-
чений
капiтал

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Залишок
на початок рокy

4000 1 35000 70806 4з617 346042 l з0691 4648з4

Кориryвання:
змiна облiковоi
полiтики

4005

Виправлення
помилок

40l0

Iншi змiни 4090

Скориrований
}алишок на початок
porT

4095 1 35000 70806 4з6,7,7 з46о42 1 3069 1 4648з4

Чистий прибуток
(збиток) за звiтний
перiол

4100 l 0б9б l 1 0696 1

Iнший сукупний
дохiд за звiтний
перiол

4110 -70806 1,77зз 692,|

Дооцiнка (уцiнка)
необоротних акгивiв

411 l

,Щооцiнка (уцiнка)

фiнансових
iHcipyMeHTiB

4112

Накопиченi KypcoBi

рiзницi
4113

частка iншого
сукупного доходу
асоцiйованих i

спiльних пiдприсмств

4114 -70806 77,733 6927

Iнший сукупний
лохiд

41|6

Розподiл прибутку:

виплати власникil]tl
(ливiленли)

4200

-9l425 -9l425

Спрямування
прибугку ло
заресстрованого
капiталу

4205

l9



Вiлрахування ло

резервного капiталу

Сума чистого
прибутку, належна до

законодавства

Сума чистого
прибутку на

uiльових) фонлiв

прибутку на
матерiальне
заохочення

Внески учасникiв:
Внески до капiталу

Викуп акчiй (часток)

Вил1^lення частки в

капiталi

меншення

Iншi змiни в капiталi

Iншi змiни в капiталi

Керiвник

Головний бухгалтер

нко о. о.

J-fJ Г*lр;
$"]r': "*dх *"L

нко о. о.



,Щата (piK, мiсяць, число)

за СДРПОУ

(найменування)

Звiт про

за

власний капiтал

piк 20 18 р.

Форма N 4 Код за ДКУД

Стаття
код

рядка

Зареестро-
ваний

капiтал

Капiтал у
дооцiн-

кaж

Додатко-
вий капiтал

Резерв-

ний
капiтал

Нерозпо-
дiлений
прибуток
(непокри-

тий збиток)

Неопла-
чении капlтrчI

Вилу-
чений

капiтал
Всього

l 2 3 4 5 6
,7

8 9 l0
Залишок
на початок рокy

4000 l з5000 155 l з069 1 4154

Коригування:
змiна облiковоi
полiтики

4005

Виправлення
помилок

4010

Iншi змiни 4090

Скоригований
залишок на
початок року

4095 l з5000 l55 -lз0691 4154

Чисгий прибуток
(збиток) за
звiтний перiол

4100 з46l9,7 з46l9,7

Iнший сукупний
дохiд за звiтний
перiол

41 t0 70806 4з6,77 l l448з

,I|,ооцiнка (уцiнка)
необоротних
активiв

411l

,Щооuiнка (yuiHKa)

фiнансових
iHcTpyMeHTiB

4\12

накопиченi
KypcoBi рiзницi

4l lз

частка iншого
сукупного доходу
асоцiйованих i
спiльних
пiдприсмств

4l1'4 70806 4з6,1,1 l l448з

Iнший сукупний
дохiд

4116

Розподiл
прибугку:

Виплати
власникilм

4200

Спрямування
прибугку,по
зареестровalного

капiталу

4205

о7\lv



Вiдрахування ло

резервного

Сума чистого
прибутку, наJIежна

до бюджету
вiдповiдно до
законодавства

Сума чистого
прибрку на
створення
спецiальних
(чiльових) фонлiв

Сума чистого
прибутку на
матерiальне
заохочення

Внески
Внески до капiталу

Вилучення
капiталу:
Викуп акчiй
(часток)

Перепролаж
викуплених акцiй
(часток)

Анулювання
викуплених акцiй
(часток)

вилччення частки
в капiталi
зменшення
номiнальноi
BapTocTi акцiй
Iншi змiни
капiта"лi

Iншi змiни
капiта"ri

*s"Ytj

Керiвник

Головний бухгалтер


