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Річна інформація емітента цінних паперів 
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I. Загальні відомості 

 
1. Повне найменування емітента 
 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КIНТО" 
2. Організаційно-правова форма 
 Приватне акціонерне товариство 
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
 16461855 
4. Місцезнаходження 
 04053, Україна, м. Київ, ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ р-н р-н, м.Київ, Львiвська пл., 8-Б 
5. Міжміський код, телефон та факс 
 (044) 246-73-50, (044) 235-58-75 
6. Електронна поштова адреса  
 kinto@kinto.com  
 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії 27.04.2015
 (дата) 
2. Річна інформація опублікована у     

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 
3. Річна інформація розміщена на власній 
сторінці  в мережі Інтернет 27.04.2015
 (адреса сторінки)  (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 
1. Основні відомості про емітента X 
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 
(розміру часток, паїв) X 
7. Інформація про посадових осіб  емітента:  
   1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 
   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 
9. Інформація про загальні збори акціонерів X 
10. Інформація про дивіденди  
 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 
12. Відомості про цінні папери емітента:  
   1) інформація про випуски акцій емітента X 
   2) інформація про облігації емітента  
   3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом X 
   4) інформація про похідні цінні папери  
   5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
13. Опис бізнесу X 
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  
   1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 
   2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 
   3) інформація про зобов'язання емітента X 
   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
   5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 
що виникала протягом звітного періоду X 
17. Інформація про стан корпоративного управління X 
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
   1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
   2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 
протягом звітного періоду  
   3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
   4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
   5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  



22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 
30. Річна фінансова звітність X 
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (у разі наявності)  
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва)  
33. Примітки: 
Причини вiдсутностi iнформацiї, зазначеної в перелiку: 
 
Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надаються, тому що 
Товариство брало участi в їх створеннi. 
 
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що таку посаду в 
Товариствi не створено.  
 
Згiдно Закону України про "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" 
визначення рейтингової оцiнки Товариства та його цiнних паперiв не  
 
є обов'язковим, тому iнформацiя про рейтингове агенство не надається. 
 
Iнформацiя про дивiденди не надається, тому що у звiтному перiодi дивiденди не 
нараховувались i не виплачувались. 
 
Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що Товариство не здiйснювало випуск 
облiгацiй. 
 
Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не 
здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. 
 
Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що 
Товариство не викупало власних акцiй в звiтному перiодi. 
 
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про 
собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що товариство не належить до 
емiтентiв, якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна 
промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за 
класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 
 
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, тому що 
Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв. 
 
Iнформацiя про iпотечнi цiннi папети не виникала. 
 



Iнформацiя, зазначена в пунктах 18-27, не надається, тому що Товариство не здiйснювало 
випуск iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН. 
 
Товариство не складає рiчну фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 
бухгалтерського облiку. 
 
Звiт про стан об'єкта нерухостi вiдсутнiй, тому що Товариство не здiйснювало випуск 
цiльових облiгацiй. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 
 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КIНТО" 
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 
 Виписка АГ №318143 
3. Дата проведення державної реєстрації 
 03.06.1994 
4. Територія (область) 
 м.Київ 
5. Статутний капітал (грн)  
 66660000 
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 
 0 
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 
 0 
8. Середня кількість працівників (осіб) 
 67 
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 
 66.30 - Управлiння фондами 
10. Органи управління підприємства 
  
11. Банки, що обслуговують емітента 
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті 
 Публiчне акцiонерне товариство "ПIРЕУС БАНК МКБ" 
2) МФО банку 
 300658 
3) Поточний рахунок 
 26506001000022 
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті 
 Публiчне акцiонерне товариство "ПIРЕУС БАНК МКБ" 
5) МФО банку 
 300658 
6) Поточний рахунок 
 26506001000022 
 
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 
ліцензії 

(дозволу) 

Дата 
видачі Державний орган, що видав

Дата 
закінчення 
дії ліцензії 
(дозволу) 

1 2 3 4 5 
Професiйна дiяльнiсть на 

фондовому ринку - дiяльнiсть з 
управлiння активами 

iнституцiйних iнвесторiв 
(дiяльнiсть з управлiння 

активами) 

АЕ №263090 14.06.2013 Нацiональна комiсiя з цiнних 
паперiв та фондового ринку 

28.01.2016

Опис В зв'язку з тим, що термiн дiї лiцензiї закiнчується в 2016 роцi, на 



даний час немає прогнозiв щодо продовження дiї лiцензiї. 
 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 
вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 
засновника 

та/або учасника
Місцезнаходження 

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 
учаснику (від 
загальної 
кількості) 

ПАТ "Укрiнбанк" 0583988 04071, Шевченкiвський р-н, м. 
Київ, Смирнова-Ласточкiна, 10-А 0.9991 

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування 
органу, який видав паспорт 

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 
учаснику (від 
загальної 
кількості) 

   
Усього 0.9991 

 
V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
1) Посада 
 Голова Правлiння - Президент 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Оксанiч Сергiй Михайлович 
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
 - -  - 
4) Рік народження 
 1955 
5) Освіта 
 Вища, економiст 
6) Стаж роботи (років) 
 40 
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Старший викладач кафедри фiнансiв Київського iнституту народного господарства, з 
1992 - Президент ВАТ "КIНТО" 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 
 24.04.2014, обрано 5 (п'ять) 
9) Опис 
 Згоду на розкриття паспортних даних не надано. 
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства. 
Оплату отримує згiдно зi штатним розкладом, винагорода в натуральнiй формi не 
виплачувалась. 
Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. 24.04.2014 р. Загальними зборами акцiонерiв 
посадову особу обрано на новий термiн (Протокол №1).  
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Загальний стаж роботи - 40 роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом 



останнiх п'яти рокiв: Президент, Генеральний директор. 
 
 
1) Посада 
 Член Правлiння - Виконавчий директор 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Веремiєнко Сергiй Миколайович 
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
 - -  - 
4) Рік народження 
 1969 
5) Освіта 
 Вища, економiст 
6) Стаж роботи (років) 
 24 
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ВАТ "КIНТО", заступник виконавчого директора 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 
 24.04.2014, обрано 5 (п'ять) 
9) Опис 
 Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Повноваження та обов'язки визначенi 
Статутом Товариства. 
Оплату отримує згiдно зi штатним розкладом, винагорода в натуральнiй формi не 
виплачувалась. 
У звiтному перiодi змiни посадової особи не було. Загальними зборами акцiонерiв 24.04.2014 р. 
(протокол №1) посадову особу обрано на новий термiн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.  
Загальний стаж роботи 24 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посаду 
Виконавчого директора. 
 
1) Посада 
 Член Правлiння - Заступник виконавчого директора 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Москаленко Свiтлана Миколаївна 
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
 - -  - 
4) Рік народження 
 1964 
5) Освіта 
 Вища, економiст 
6) Стаж роботи (років) 
 25 
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ПрАТ "КIНТО", Заступник виконавчого директора 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 
 24.04.2014, обрано 5 (п'ять) 
9) Опис 
 Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Повноваження та обов'язки визначено 
Статутом.  



Оплату отримує згiдно зi штатним розкладом, винагорода в натуральнiй формi не 
виплачувалась. 
У звiтному перiодi змiни посадової особи не було. Загальними зборами акцiонерiв 24.04.2014 р. 
(Протокол №1) посадову собу було обрано на новий термiн. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.  
Загальний стаж роботи - 25 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом 
останнiх п'яти рокiв: Заступник виконавчого директора, Заступник Генерального директора. 
 
 
1) Посада 
 Член Правлiння 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Федоренко Анатолiй Васильович 
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
 - -  - 
4) Рік народження 
 1949 
5) Освіта 
 Вища, економiст 
6) Стаж роботи (років) 
 43 
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Старший науковий спiвробiтник Iнституту економiки АН УССР, з 1992-Вiце-президент 
ВАТ "КIНТО" 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 
 24.04.2014, обрано 5 (п'ять) 
9) Опис 
 Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Повноваження та обов'язки визначенi 
Статутом Товариства. 
Оплату отримує згiдно зi штатним розкладом, винагорода в натуральнiй формi не 
виплачувалась. 
У звiтному перiодi змiни посадової особи не було. Загальними зборами акцiонерiв 24.04.2014 р. 
(Протокол №1) посадову особу обрано на новий термiн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.  
Загальний стаж роботи - 43 роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом 
останнiх п'яти рокiв: провiдний науковий спiвробiтник вiддiлу фiнансiв реального сектору, Вiце-
президент. 
 
 
1) Посада 
 Член Правлiння 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Радзiєвська Надiя Вiкторiвна 
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
 - -  - 
4) Рік народження 
 1956 
5) Освіта 
 Вища, економiст 



6) Стаж роботи (років) 
 38 
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Заступник Головного бухгалтера - Головний бухгалтер АТ "УБ "ФОРОС", 1992 - 
Головний бухгалтер - Фiнансовий директор АТ "КIНТО" 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 
 24.04.2014, обрано 5 (п'ять) 
9) Опис 
 Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Повноваження та обов'язки визначенi 
Статутом Товариства. 
Оплату отримує згiдно зi штатним розкладом, винагорода в натуральнiй формi не 
виплачувалась. 
У звiтному перiодi змiни посадової особи не було. Загальними зборами акцiонерiв 24.04.2014 р. 
(Протокол №1) посадову особу обрано на новий термiн.  
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Загальний стаж роботи - 38 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом 
останнiх п'яти рокiв: Фiнансовий директор, Директор.  
 
 
1) Посада 
 Голова Наглядової ради 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Пiтер Голдшайдер 
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
 - -  - 
4) Рік народження 
 1945 
5) Освіта 
 Вища, юридична 
6) Стаж роботи (років) 
 47 
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 EPIC, Гольдшайдер унд Вурмбьок Унтернеменсбератунг ГмбХ, Директор 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 
 24.04.2014, обрано 3 (три) 
9) Опис 
 Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Повноваження та обов'язки визначено 
Статутом.  
Винагороду, як  Голова  Наглядової Ради, не отримує. Винагороди в натуральнiй формi не 
отримував. 
У звiтному перiодi змiни посадової особи не було. Загальними зборами акцiонерiв 24.04.2014 р. 
(Протокол №1) посадову особу обрано на новий термiн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.  
Загальний стаж роботи 47 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв оiймав посаду Директора. 
 
 
1) Посада 
 Заступник Голови Наглядової ради 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Лукасевич Василь Богданович 



3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
 - -  - 
4) Рік народження 
 1965 
5) Освіта 
 Вища, економiст 
6) Стаж роботи (років) 
 25 
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Експерт департаменту корпоративних фiнансiв ПрАТ "КIНТО" 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 
 24.04.2014, обрано 3 (три) 
9) Опис 
 Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Повноваження та обов'язки визначено 
Статутом.  
Винагороду, як заступник Голови  Наглядової Ради, не отримує. Винагороди в натуральнiй 
формi не отримував. 
У звiтному перiодi змiни посадової особи не було.  Загальними зборами акцiонерiв 24.04.2014 р. 
(Протокол №1) посадову особу обрано на новий термiн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.  
Загальний стаж роботи - 25 роки.  
Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посаду: Керуючий iнвестицiйними та пенсiйними 
фондами. 
 
 
1) Посада 
 Член Наглядової ради 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Шинкевич Юрiй Петрович 
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
 - -  - 
4) Рік народження 
 1952 
5) Освіта 
 Вища, iнженер-механiк 
6) Стаж роботи (років) 
 39 
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Директор ТОВ "Домiн" 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 
 24.04.2014, обрано 3 (три) 
9) Опис 
 Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Повноваження та обов'язки визначено 
Статутом.  
Винагороду, як Член Наглядової Ради, не отримує. Винагороди в натуральнiй формi не 
отримував. 
У звiтному перiодi змiни посадової особи не було. Загальними зборами акцiонерiв 24.04.2014 р. 
(Протокол №1) посадову особу обрано на новий термiн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.  



Загальний стаж роботи 39 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посаду 
Директора.  
 
1) Посада 
 Член Наглядової ради 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Новiков Олександр Миколайович 
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
 - -  - 
4) Рік народження 
 1956 
5) Освіта 
 Вища, економiст 
6) Стаж роботи (років) 
 35 
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ВАТ "Агрокомбанк", Голова правлiння 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 
 24.04.2014, обрано 3 (три) 
9) Опис 
 Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Повноваження та обов'язки визначено 
Статутом.  
Винагороду, як Член Наглядової Ради, не отримує. Винагороди в натуральнiй формi не 
отримував. 
У звiтному перiодi змiни посадової особи не було. Загальними зборами акцiонерiв 24.04.2014 р. 
(Протокол №1) посадову особу обрано на новий термiн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.  
Загальний стаж роботи 35 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посаду: Голова 
Правлiння. 
 
1) Посада 
 Член Наглядової ради 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Яковенко Iгор Валентинович 
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
 - -  - 
4) Рік народження 
 1956 
5) Освіта 
 Вища, економiст 
6) Стаж роботи (років) 
 37 
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 КНЕУ, доцент 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 
 24.04.2014, обрано 3 (три) 
9) Опис 
 Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Повноваження та обов'язки визначено 
Статутом.  



Винагороду, як Член Наглядової Ради, не отримує. Винагороди в натуральнiй формi не 
отримував. 
У звiтному перiодi змiни посадової особи не було. Загальними зборами акцiонерiв 24.04.2014 р. 
(Протокол №1) посадову особу обрано на новий термiн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.  
Загальний стаж роботи - 37 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймає посаду: доцент. 
 
1) Посада 
 Головний бухгалтер 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Бенедик Ольга Миколаївна 
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
 - -  - 
4) Рік народження 
 1960 
5) Освіта 
 Вища, економiст 
6) Стаж роботи (років) 
 37 
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Бухгалтер ВАТ "КIНТО" 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 
 28.02.2008, обрано необмежений 
9) Опис 
 Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Повноваження та обов'язки визначено 
посадовою iнструкцiєю. 
Оплату отримує згiдно зi штатним розкладом, винагорода в натуральнiй формi не 
виплачувалась. 
Призначено Наказом № 14к вiд 25.02.2008 р. У звiтному перiодi змiни посадової особи не було. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Загальни стаж роботи - 37 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом 
останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер, бухгалтер. 
 
 
1) Посада 
 Голова Ревiзiйної комiсiї 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Васильєва Iрина Михайлiвна 
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
 - -  - 
4) Рік народження 
 1954 
5) Освіта 
 Вища, лiнгвiст 
6) Стаж роботи (років) 
 31 
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Заступник директора департаменту корпоративних фiнансiв ВАТ "КIНТО" 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 



 20.12.2012, обрано 5 (п'ять) 
9) Опис 
 Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Повноваження та обов'язки визначено 
Статутом.  
Винагороду, як  Голова ревiзiйної комiсiї, не отримує. В натуральнiй формi винагороди не 
отримувала. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
У звiтному перiодi змiни посадової особи не було. Особу було обрано на новий п'ятирiчний 
строк 20.12.2012 року (Протокол ЗЗА №2).  
Загальний стаж роботи 31 рiк. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посаду: Директор 
департаменту пенсiйних фондiв. 
 
 
1) Посада 
 Член Ревiзiйної комiсiї 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Шуран Оксана Несторiвна 
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
 - -  - 
4) Рік народження 
 1964 
5) Освіта 
 Вища, планування народного господартсва 
6) Стаж роботи (років) 
 29 
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ТОВ "АСПЕКТ ЦП", Директор 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 
 20.12.2012, обрано 5 (п'ять) 
9) Опис 
 Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Повноваження та обов'язки визначено 
Статутом.  
Винагороду, як  член ревiзiйної комiсiї, не отримує. Винагороду в натуральнiй формi не 
отримувала. 
У звiтному перiодi змiни посадової особи не було. Особу було обрано на новий п'ятирiчний 
строк 20.12.2012 року (Протокол ЗЗА №2).  
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Загальний стаж роботи - 29 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посаду: 
Директор. 
 
 
1) Посада 
 Член Ревiзiйної комiсiї 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Каневська Наталя Юхимiвна 
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
 - -  - 
4) Рік народження 
 1957 



5) Освіта 
 Вища. Лiнгвiст, бiзнес-адмiнiстрування 
6) Стаж роботи (років) 
 40 
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ТОВ "Сi Ар Ейч Україна", Директор. 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 
 20.12.2012, обрано 5 (п'ять) 
9) Опис 
 Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Повноваження та обов'язки визначено 
Статутом.  
Винагороду, як  член ревiзiйної комiсiї, не отримує. Винагороду в натуральнiй формi не 
отримувала. 
У звiтному перiодi змiни посадової особи не було. Особу було обрано на новий п'ятирiчний 
строк 20.12.2012 року (Протокол ЗЗА №2).  
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Згальний стаж роботи 40 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посаду: Директор. 
 
 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
Кількість за видами акцій 

Посада 

Прізвище, ім'я, 
по батькові 

фізичної особи 
або повне 

найменування 
юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

Кількість 
акцій 
(шт.) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках) 

Прості 
іменні 

Прості на 
пред’явника 

Привілейо-
вані іменні 

Привілейо-
вані на 

пред'явник
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Голова Правлiння - 
Президент 

Оксанiч Сергiй 
Михайлович 

- -  - 7 533 075 33.90223 7 533 0
75 

0 0 0 

Член Правлiння - 
Виконавчий 
директор 

Веремiєнко Сергiй 
Миколайович 

- -  - 45 000 0.20252 45 000 0 0 0 

Член Правлiння - 
Заступник 
виконавчого 
директора 

Москаленко 
Свiтлана 
Миколаївна 

- -  - 6 000 0.027 6 000 0 0 0 

Член Правлiння Федоренко 
Анатолiй 
Васильович 

- -  - 2 835 054 12.75902 2 835 0
54 

0 0 0 

Член Правлiння Радзiєвська Надiя 
Вiкторiвна 

- -  - 641 676 2.88783 641 67
6 

0 0 0 

Голова Наглядової 
ради 

Пiтер Голдшайдер - -  - 10 0.00005 10 0 0 0 

Заступник Голови 
Наглядової ради 

Лукасевич Василь 
Богданович 

- -  - 435 952 1.96198 435 95
2 

0 0 0 

Член Наглядової 
ради 

Новiков 
Олександр 
Миколайович 

- -  - 278 000 1.25113 278 00
0 

0 0 0 

Член Наглядової 
ради 

Яковенко Iгор 
Валентинович 

- -  - 148 900 0.67012 148 90
0 

0 0 0 

Член Ревiзiйної 
комiсiї 

Каневська Наталя 
Юхимiвна 

- -  - 352 500 1.58641 352 50
0 

0 0 0 

Голова Ревiзiйної 
комiсiї 

Васильєва Iрина 
Михайлiвна 

- -  - 232 074 1.04444 232 07
4 

0 0 0 

Головний 
бухгалтер 

Бенедик Ольга 
Миколаївна 

- -  - 2 250 0.01013 2 250 0 0 0 

Усього 12 510 49
1 

56.30286 12 510 
491 

0 0 0 



 
 





VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 
Кількість за видами акцій 

Найменування юридичної 
особи 

Код за 
ЄДРПОУ Місцезнаходження 

Кількість 
акцій 
(шт.) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках)

Прості 
іменні 

Прості на 
пред'явника

Привілейо-
вані іменні 

Привілейо-
вані на 

пред'явник
а 

         
Кількість за видами акцій 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Серія, номер, дата 
видачі паспорта, 

найменування органу, 
який видав паспорт 

Кількість 
акцій 
(шт.) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках)

Прості 
іменні 

Прості на 
пред'явника

Привілейо-
вані іменні 

Привілейо-
вані на 

пред'явник
а 

Фiзична особа - -  - 2 835 054 12.75902 2 835 054 0 0 0 
Фiзична особа - -  - 3 999 990 18.00176 3 999 990 0 0 0 
Фiзична особа - -  - 7 533 075 33.90223 7 533 075 0 0 0 

Усього 14 368 11
9 

64.66301 14 368 119 0 0 0 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 
чергові позачергові Вид загальних зборів X  

Дата проведення 24.04.2014 
Кворум зборів 82.34 
Опис Iнiцiатор проведення Загальних зборiв - Правлiння Товариства 

Питання, якi розглядалися на зборах: 
1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 
2. Затвердження Звiту Правлiння про результати дiяльностi Товариства за 2013 
рiк. 
3. Затвердження звiту i висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
4. Затвердження рiчного звiту Товариства. 
5. Затвердження звiту Наглядової ради Товариства. 
6. Про розподiл збиткiв Товариства за 2013 рiк. 
7. Про затвердження стратегiчних цiлей та завдань на 2014 рiк. 
8. Про обрання Президента та iнших членiв Правлiння Товариства. 
9. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. 
10. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв 
(контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, 
встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання таких договорiв з членами Наглядової ради. 
11. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
  
Особи, що подавали пропозицiї до порядку денного - Веремiєнко С.М., 
Радзiєвська Н.В, Оксанiч С.М, Васильєва I.М., Лукасевич В.Б. 
Прийнятi рiшення: 
З першого питання за пропозицiєю Веремiєнка С.М. прийнято рiшення обрати 
Головою Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Оксанiча Сергiя Михайловича, 
секретарем Загальних зборiв акцiонерiв Товариства - Веремiєнка Сергiя 
Миколайовича. 
З другого питання прийнято до вiдома звiт про результати дiяльностi Товариства 
за 2013 рiк, оголошений Радзiєвською НВ. 
З третього питання за пропозицiєю Веремiєнка С.М. затверджено Звiт Ревiзiйної 
комiсiї про перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк 
та висновки Ревiзiйної комiсiї. 
З четвертого питання за пропозицiєю Веремiєнка С.М. затверджено звiт про 
результати дiяльностi та рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2013 рiк. 
З п'ятого питання затверджено звiт Наглядової ради Товариства, оголошений 
Лукасевичем В.Б. 
З шостого питання за пропозицiєю Радзiєвської Н.В. прийнято рiшення не 
розподiляти збитки, отриманi Товариством у 2013 роцi. 
З сьомого питання погоджено запропонованi Оксанiчем С.М. стратегiчнi цiлi та 
завдання Товариства на 2014 рiк. 
З восьмого питання за пропозицiєю Веремiєнка С.М.  обрано членiв виконавчого 
органу - Правлiння Товариства на новий п'ятирiчний строк. 
З дев'ятого питання за пропозицiєю Веремiєнка С.М. обрано на новий трирiчний 
строк Наглядову раду. 
З десятого питання за пропозицiєю Веремiєнка С.М. прийнято рiшення укласти iз 
членами Наглядової ради Товариства цiвiльно-правовi договори, на умовах, якi 
були затвердженi на загальних зборах Товариства вiд 25.11.2009 р.  
З одинадцятого питання за пропозицiєю Веремiєнка С.М. прийнято рiшення у 
зв'язку з тим, що строк повноважень чинного складу Ревiзiйної комiсiї не 
закiнчився, питання щодо обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства не 
розглядати. 
 



 
IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 
та по батькові фізичної особи 

ТОВ "КIНТО, Лтд" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 19263860 
Місцезнаходження 04053, Шевченкiвський р-н, м. Київ, 

Львiвська пл., 8-Б 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

АЕ №286613 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.10.2013 
Міжміський код та телефон (044)246-73-50 
Факс (044)235-58-75 
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарної 

установи 
Опис Договiр про обслуговування рахунку в 

цп 73Д/2013 вiд 06.12.2013 р.  
 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 
та по батькові фізичної особи 

ПАТ "Нацiональний депозитарiй 
України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 
Код за ЄДРПОУ 30370711 
Місцезнаходження 04071, Шевченкiвський р-н, м. Київ, 

вул. Нижнiй Вал, 17/8 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

- 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  
Міжміський код та телефон (044)591-04-00 
Факс (044)482-52-14 
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарiю 

цiнних паперiв 
Опис Договiр про обслуговування емiсiї 

цiнних паперiв. 
 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 
та по батькові фізичної особи 

ТОВ "Аудиторська фiрма "Украудит 
ХХI" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 22964908 
Місцезнаходження 04053, Шевченкiвський р-н, м. Київ, 

вул. Некрасовська, 3 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

№0701 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 
Міжміський код та телефон (044)235-78-58 
Факс (044)235-78-55 



Вид діяльності аудиторська дiяльнiсть 
Опис Договiр №29 вiд 17.12.2013 про 

надання аудиторських послуг. 
 



X. Відомості про цінні папери емітента 
1. Інформація про випуски акцій 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 
випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 
ідентифікацій
ний номер 

Тип цінного 
папера 

Форма 
існування 
та форма 
випуску 

Номінальна 
вартість 

(грн) 

Кількість 
акцій 
(шт.) 

Загальна 
номінальна 
вартість 

(грн) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
19.11.2010 1075/1/10 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA4000098347 Акція проста 
бездокумента
рна іменна 

Бездокумент
арні іменні 

3 22 220 00
0 

66 660 000 100 

Опис 

Акцiї Товариства розмiщуються у вiдкритий спосiб (публiчне розмiщення). Акцiї до лiстингу фондових бiрж не включенi, обертаються на 
неорганiзованому ринку цiнних паперiв України. Вiдповiдно до прийнятого рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.10.2010 р. (Протокол 
№2) та вiдповiдно до вимог чинного законодавства проведено дематерiалiзацiю випуску акцiй Товариства, тобто здiйснено переведення 
випуску простих iменних акцiй Товариства, випущених у документарнiй формi iснування в бездокументарну форму iснування. 

11.09.2008 364/1/08 Державна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринк 

UA4000039846 Акція проста 
документарн
а іменна 

Документар
ні іменні 

3 22 220 00
0 

66 660 000 100 

Опис Акцiї Товариства розмiщувались у вiдкритий спосiб (публiчне розмiщення). Акцiї до лiстингу фондових бiрж не включенi, обертаються на 
неорганiзованому ринку цiнних паперiв України. Свiдоцтво № 364/1/08 вiд 11.09.2008 р. втратило чиннiсть. 

 
3. Інформація про інші цінні папери 
1) Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних 
сертифікатів, сертифікатів ФОН) 

Дата реєстрації 
випуску 

Вид цінних 
паперів 

Обсяг 
випуску 

(грн) 

Обсяг 
розміщених 

цінних 
паперів на 
звітну дату 

(грн) 

Умови обігу та погашення 

1 2 3 4 5 
13.02.2010 Інвестиційний 

сертифікат 
бездокументарн
ий іменний 

1 000 000 918 097.5 Умови обiгу та погашення визначенi в Проспектi емiсiї iнвестицiйних сертифiкатiв 
Iнтервального диверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "Достаток", затв-го 
Загальними зборами акцiонерiв Товариства 04.02.2003р. (Протокол №1). 

Опис 
Iнвестицiйнi сертифiкати IДПIФ "Достаток" ПрАТ "КIНТО" не входять до котирувальних спискiв органiзаторiв торгiвлi. Метою випуску є 
залучення грошових коштiв iнвесторiв та забезпечення їх приросту шляхом здiйснення дiяльностi зi спiльного iнвестування. Розмiщення 
цiнних паперiв здiйснюється Агентами, що зазначенi в Проспектi емiсiї. Розмiщення вiдбувається шляхом прилюдної пропозицiї. 



16.03.2010 Інвестиційний 
сертифікат 

бездокументарн
ий іменний 

250 000 000 4 756 000 Умови обiгу та погашення визначенi в проспектi емiсiї iнвестицiйних сертифiкатiв 
Вiдкритого диверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "КIНТО-Еквiтi", затв-го 
30.03.2009 р. Правлiнням Товариства. 

Опис 

Iнвестицiйнi сертифiкати ВДПIФ "КIНТО-Еквiтi" ПрАТ "КIНТО" не перебувають на бiржових торгах органiзаторiв торгiвлi. Метою 
випуску є залучення грошових коштiв iнвесторiв та забезпечення їх приросту шляхом здiйснення дiяльностi зi спiльного iнвестування. 
Розмiщення цiнних паперiв здiйснюється Агентами, перелiк яких зазначений в Проспектi емiсiї, а також повiреними Агента з якими 
Агентом за погодженням з ПрАТ "КIНТО" укладено вiдповiднi договори. 

04.01.2011 Інвестиційний 
сертифікат 

бездокументарн
ий іменний 

100 000 000 5 419 000 Умови обiгу та погашення визначенi в проспектi емiсiї iнвестицiйних сертифiкатiв 
Iнтервального диверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "КIНТО-Народний", 
затв-го Правлiнням Товариства  (Протокол №2 вiд 15.09.2009 р.). 

Опис 

Iнвестицiйнi сертифiкати IДПIФ "КIНТО-Народний" ПрАТ "КIНТО" не перебувають на бiржових торгах органiзаторiв торгiвлi. Метою 
випуску є залучення грошових коштiв iнвесторiв та забезпечення їх приросту шляхом здiйснення дiяльностi зi спiльного iнвестування. 
Розмiщення цiнних паперiв здiйснюється Агентом, що зазначений в Проспектi емiсiї. Розмiщення вiдбувається шляхом прилюдної 
пропозицiї. 

04.01.2011 Інвестиційний 
сертифікат 

бездокументарн
ий іменний 

100 000 000 5 338 600 Умови обiгу та погашення визначенi в проспектi емiсiї iнвестицiйних сертифiкатiв 
Вiдкритого диверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "КIНТО-Класичний", 
затвердженого загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол №3 вiд 29.12.2003). 

Опис 

Iнвестицiйнi сертифiкати ВДПIФ "КIНТО-Класичний" ПрАТ "КIНТО", не входять до котирувальних спискiв органiзаторiв торгiвлi. 
Метою випуску є залучення грошових коштiв iнвесторiв та забезпечення їх приросту шляхом здiйснення дiяльностi зi спiльного 
iнвестування. Розмiщення цiнних паперiв здiйснюється Агентом, що зазначений в Проспектi емiсiї. Розмiщення вiдбувається шляхом 
прилюдної пропозицiї. 

01.03.2011 Інвестиційний 
сертифікат 

бездокументарн
ий іменний 

1 000 000 00
0 

140 970 000 Умови обiгу та погашення визначенi в проспектi емiсiї iнвестицiйних сертифiкатiв 
Закритого недиверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "Iндекс Української 
бiржi", затв-го Наглядовою радою Товариства 02.02.2011 р. 

Опис 

Iнвестицiйнi сертифiкати ЗНПIФ " Iндекс Української бiржi " ПрАТ "КIНТО" не перебувають на бiржових торгах органiзаторiв торгiвлi. 
Метою випуску є залучення грошових коштiв iнвесторiв та забезпечення iнвестицiйних потреб iнвесторiв шляхом здiйснення дiяльностi зi 
спiльного iнвестування. Розмiщення цiнних паперiв здiйснюється Агентами, перелiк яких зазначений в Проспектi емiсiї, а в разi 
придбання iнвестицiйних сертифiкатiв Агентом - безпосередньо Товариством. Спосiб розмiщення випуску - вiдкрите (публiчне) 
розмiщення. 

14.05.2012 Інвестиційний 
сертифікат 

бездокументарн
ий іменний 

500 000 000 1 461 800 Умови обiгу та погашення визначенi в проспектi емiсiї iнвестицiйних сертифiкатiв 
Вiдкритого диверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "КIНТО-Казначейський>, 
затв-го Наглядовою радою Товариства 03.05.2012 р. 

Опис Iнвестицiйнi сертифiкати ВДПIФ "КIНТО-Казначейський" ПрАТ "КIНТО" не перебувають на бiржових торгах органiзаторiв торгiвлi. 
Метою випуску є залучення грошових коштiв iнвесторiв та забезпечення iнвестицiйних потреб iнвесторiв шляхом здiйснення дiяльностi зi 



спiльного iнвестування. Розмiщення цiнних паперiв здiйснюється Агентами, перелiк яких зазначений в Проспектi емiсiї, а в разi 
придбання iнвестицiйних сертифiкатiв Агентом - безпосередньо Товариством. Спосiб розмiщення випуску - вiдкрите (публiчне) 
розмiщення. 

18.09.2014 Інвестиційний 
сертифікат 

бездокументарн
ий іменний 

500 000 000 1 535 000 Умови обiгу та погашення визначенi в проспектi емiсiї iнвестицiйних сертифiкатiв 
Закритого спецiалiзованого пайового iнвестицiйного фонду банкiвських металiв "КIНТО-
Голд", затв-го Наглядовою радою Товариства 04.08.2014 р. 

Опис 

Iнвестицiйнi сертифiкати ПIФ "КIНТО-Голд" ПрАТ "КIНТО" котируються на фондовый бiржi "Українська бiржа" (позалiстинговi цiннi 
папери). Метою випуску є залучення грошових коштiв iнвесторiв та забезпечення iнвестицiйних потреб iнвесторiв шляхом здiйснення 
дiяльностi зi спiльного iнвестування. Розмiщення цiнних паперiв здiйснюється Агентами, перелiк яких зазначений в Проспектi емiсiї, а в 
разi придбання iнвестицiйних сертифiкатiв Агентом - безпосередньо Товариством. Спосiб розмiщення випуску - публiчне розмiщення. 

 



XI. Опис бізнесу 
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 
1992рiк. ТОВ "КIНТО" засноване у березнi. В травнi отримує дозвiл Мiнiстерства фiнансiв 
України на торгiвлю цiнними паперами. В Червнi виступає спiвзасновником Асоцiацiї торговцiв 
цiнними паперами. У листопадi перереєстроване у ВАТ. 1995 рiк. КIНТО виступає 
спiвзасновником Української асоцiацiї iнвестицiйного бiзнесу. У червнi Сергiя Оксанiча обрано 
Головою УАIБ. 1996 рiк. КIНТО виступає спiвзасновником ПФТС.  
2003 рiк. КIНТО отримало Лiцензiю ДКЦПФР на здiйснення дiяльностi з управлiння активами 
IСI. 
2004 рiк. Компанiя "КIНТО" отримала Лiцензiю Державної комiсiї з цiнних паперiв та 
фондового ринку України на провадження дiяльностi з управлiння активами пенсiйних фондiв. 
Президента ВАТ "КIНТО" Оксанiча С.М. обрано Головуючим Ради УАIБ. 
25.11.2009 р. на виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства"  Загальними 
зборами акцiонерiв прийнято рiшення (Протокол № 2) про визначення Товариства як приватне 
акцiонерне товариство. 
Злиття, подiлу, приєднання, перетворення чи видiлу не було. 
 
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші 
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, 
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх 
звітних періодів 
Органiзацiйно структура ПрАТ "КIНТО" складається з таких пiдроздiлiв: - департамент 
управлiння активами; - юридичний департамент; - департамент корпоративних фiнансiв; - 
департамент дослiджень; - департамент з облiку та звiтностi; - бухгалтерiя; операцiйний вiддiл; - 
загальний вiддiл; - вiддiл автоматизацiї та iнформацiйних технологiй; - департамент з продажу 
та роботи з iнвесторами; - департамент пенсiйних фондiв; - вiддiл iнвестицiйних фондiв; - 
технiчний вiддiл; - вiддiл маркетингу.  
На кiнець звiтного перiоду Товариство не мало фiлiй та представництв. Змiн в органiзацiйнiй 
структурi не вiдбувалось. 
 
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 
операційним потребам емітента 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за звiтний перiод - 67 
осiб, середня чисельнiсть осiб, якi працюють за сумiсництвом - 8 осiб, чисельнiсть працiвникiв, 
якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 10 осiб. Фонд оплати працi 
порiвняно з попереднiм роком зменшився та становить - 1 722,30 тис. грн.  
З метою забезпечення вiдповiдностi рiвня квалiфiкацiї працiвникiв Товариства його операцiйним 
потребам, Товариство забезпечує регулярне проходження навчання його спiвробiтниками. На 
кiнець звiтного перiоду в штатi Товариства нараховувалось 6 спiвробiтникiв, що отримали 
сертифiкати з управлiння активами у порядку, встановленому ДКЦПФР ( згiдно лiцензiйних 
умов, компанiя з управлiння активами повинна мати не менше трьох сертифiкованих фахiвцiв). 
 
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 
місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 
Українська асоцiацiя iнвестицiйного бiзнесу (далi - УАIБ). Мiсцезнаходження: м. Київ, вул. 



Предславинська, 28, офiс 304. УАIБ є добровiльною, недержавною, некомерцiйною 
органiзацiєю, заснованою на засадах саморегулювання, рiвноправностi, вiльного волевиявлення 
i спiльностi iнтересiв своїх членiв. Товариство виступає спiвзасновником Асоцiацiї, створення 
якої датується квiтнем 1995 року. УАIБ є однiєю з найстарiших професiйних органiзацiй 
учасникiв фондового ринку. Товариство одержує iнформацiю про дiяльнiсть Acoцiaцiї та її 
органiв, бере участь в Загальних зборах членiв Acoцiaцiї, а також користується методичними 
розробками i матерiально-технiчними засобами Acoцiaцiї, а також послугами, консультацiями i 
рекомендацiями, що їx надають Асоцiацiя чи її органи. Позицiї Товариства - брати участь в 
дiяльностi Acoцiaцiї, виконувати рiшення органiв Acoцiaцiї, сприяти своєю дiяльнiстю 
досягненню головних цiлей i завдань Acoцiaцiї, виконувати правила i вимоги Кодексу заходiв 
дисциплiнарного впливу, вживати заходи для усунення недолiкiв в роботi i помилок, якщо того 
вимагають органи Acoцiaцiї та iншi. 
 
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 
діяльності 
Товариство не здiйснює спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, 
установами. 
 
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 
Пропозицiй щодо реорганiзацiї не надходило 
 
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
Ведення б/о дiяльностi Товариства здiйснюється вiдповiдно до вимог Закону України вiд 
16.07.99р. №996-ХIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", 
Нацiональних положень (стандартiв) б/о та iнших нормативних актiв Мiнiстерства фiнансiв 
України щодо органiзацiї б/о в Українi. Товариство вiдображає господарськi операцiї за 
журнальною формою облiку. Бухгалтерська звiтнiсть вiдображає наростаючим пiдсумком 
майнове та фiнансове становище Товариства за звiтний перiод i грунтується на даних 
синтетичного та аналiтичного облiку. Для вiдображення у б/о i звiтностi , майно та господарськi 
операцiї оцiнюють в нацiональнiй грошовiй одиницi України способом пiдсумовування 
проведених витрат. Для пiдтвердження достовiрностi фiнансової звiтностi проводяться 
аудиторськi перевiрки фiнансової звiтностi незалежною аудиторською фiрмою. Товариство веде 
окремий облiк результатiв дiяльностi Iнтервального диверсифiкованого пайового iнвестицiйного 
фонду "Достаток", Вiдкритого диверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "КIНТО-
Класичний", Iнтервального диверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "КIНТО-
Народний" та Вiдкритого диверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "КIНТО-Еквiтi", 
Закритого недиверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "Iндекс Української бiржi", 
Вiдкритого диверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "КIНТО-Казначейський>, 
Закритого спецiалiзованого пайового iнвестицiйного фонду банкiвських металiв "КIНТО-Голд".  
. 
 
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 



та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  
Виключним видом дiяльностi Товариства є дiяльнiсть з управлiння активами iнституцiйних 
iнвесторiв.  
Станом на 31.12.2014 року пiд управлiнням Товариства знаходилось 13 iнвестицiйних (з них: 8 - 
закритих, 3 - вiдкритих, 2 - iнтервальних фонди) та 1 пенсiйний фонд, сукупна вартiсть активiв 
яких становила 219,1 млн. грн.  
2014 рiк був складним для України. Пiд впливом полiтичних подiй, активного вiйськового 
протистояння на сходi України економiка України перейшла в стан глибокої стагнацiї. Не стояв 
у сторонi i фондовий ринок України. Незважаючи на те що iндекс UX вирiс на 13,54%, обсяг 
торгiв з акцiями на Українськiй бiржi знизився на 21% у порiвняннi з 2013 роком i скла 8,59 
млрд. грн., а загальна кiлькiсть угод зменшилась за рiк на 52 % та досягла 495 019. 
Нарощування загальної нестабiльностi, зростання полiтичних та економiчних ризикiв i 
очiкувань в Українi загалом мало вплив i на дiяльнiсть IСI. Криза в економiцi вiдбилася на 
кiлькостi КУА. При цьому скорочення кiлькостi КУА супроводжується концентрацiєю фондiв 
пiд їх управлiнням.  
Можливi фактори ризику в дiяльностi Товариства:  
- економiчнi ризики, у тому числi загальний несприятливий розвиток економiки, iнфляцiя, 
загальна низька лiквiднiсть ринку цiнних паперiв України;  
- негативнi змiни в законодавствi, у тому числi змiни податкового законодавства;  
- набуття чинностi новими нормативними актами щодо банкiвської дiяльностi i обiгу цiнних 
паперiв, якi змiнюють умови обiгу цiнних паперiв та/або грошового обiгу;  
- дiї державних та мiсцевих органiв влади, дiї будь-яких посадових осiб, виникнення будь-яких 
iнших подiй та/або юридичних фактiв, що суттєво впливають на прибутковiсть операцiй на 
фондовому ринку України;  
- анулювання або призупинення дiї лiцензiї;  
- введення режиму надзвичайного стану, режиму нацiоналiзацiї, експропрiацiї; 
- вiйськовi дiї, акти громадянської непокори, масовi заворушення, страйки, локаути;  
- техногеннi ризики, стихiйнi лиха та природнi катастрофи. 
 
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 
вартість і спосіб фінансування  
Значнi придбання або вiдчуження активiв у звiтному роцi не здiйснювались. 
 
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами 
виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом 
звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, 
відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами 
наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами 
зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика 



ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності 
інша інформація Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або 
членами виконавчого органу, афiлiйованими особами не укладались. 
 
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини 
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб 
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати 
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 
виробничих потужностей після її завершення 
До основних засобiв Товариства належать - автомобiлi, електронно-обчислювальнi системи, 
побутовi прилади, меблi, структурована кабельна система, АТС, телефони. Станом на 31.12.2014 
на балансi знаходились основнi засоби: залишкова вартiсть - 304 тис. грн., первiсна вартiсть - 3 
056 тис. грн., знос - 2 752 тис. грн. Для здiйснення своєї дiяльностi Товариство орендує 
примiщення. Орендованих основних засобiв на кiнець звiтного перiоду - 24 940 тис. грн. 
Значних правочинiв щодо основних засобiв протягом звiтного перiоду не було. Виробничих 
потужностей Товариство не має, тому iнформацiя про ступiнь використання обладнання не 
надається. Мiсцезнаходження основних засобiв - м. Київ, Львiвська пл., 8-Б. Екологiчнi питання 
не впливають на використання активiв Товариства. Планiв щодо капiтального будiвництва, 
розширення або удосконалення основних засобiв немає. 
 
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 
економічних обмежень 
Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть Товариства: Складна макроекономiчна та суспiльно-
полiтична ситуацiя в Українi, проблеми, зумовленi свiтовою фiнансовою кризою, загальна 
недорозвиненiсть фондового ринку загалом та його iнфраструктури зокрема (превалювання 
неорганiзованого ринку над органiзованим, що негативно позначається на прозоростi фондового 
ринку; низька лiквiднiсть фондового ринку; обмежена кiлькiсть iнструментiв фондового ринку; 
незавершенiсть формування iнституцiйної iнфраструктури фондового ринку, її низька якiсть 
тощо), низька якiсть корпоративного управлiння, фондовий ринок не є основним засобом 
обертання ресурсiв пiдприємств України. Розвиток спiльного iнвестування в Українi, 
насамперед, залежить вiд стабiльних умов його функцiонування. На сьогоднi, в країнi 
вiдбуваються змiни, що є несприятливими для iнвестицiйного бiзнесу, зокрема загальне 
погiршення iнвестицiйного клiмату в країнi, вiдсутнiсть чiтких i стабiльних правил гри, дефiцит 
надiйних фiнансових iнструментiв, нерiвнi умови оподаткування доходiв iнвестфондiв та 
банкiвських депозитiв. Найбiльша проблема, яка гальмує розвиток iнституцiйних iнвесторiв в 
Українi в цiлому та iнститутiв спiльного iнвестування зокрема, - загальний стан розвитку 
фондового ринку, його iнституцiйна незрiлiсть. Ринок iнвестицiй та цiнних паперiв на 
сучасному етапi розвитку України є однiєю з найдинамiчнiших сфер законодавчого регулювання 
нацiональної економiки. Основному проблемою, що стримує розвиток цього напряму дiяльностi 
в Українi, є низька фiнансова культура населення, недостатня iнформацiйна прозорiсть, 
недостатня доступнiсть iнформацiї. Адже сучасний iнвестор повинен мати визначене розумiння 
фiнансових ринкiв, знання iнструментiв, досвiд вкладення i вже усвiдомлює необхiднiсть 
компетентного пiдходу до iнвестування. Подальший розвиток iнвестицiйного ринку, поява 
нових видiв фондiв та нових активiв вимагають вiд учасникiв ринку високого рiвня професiйної 
пiдготовки. З 1 сiчня 2014 року набув чинностi Закон України "Про iнститути спiльного 
iнвестування" (далi - Закон про IСI) - новий системний закон щодо регулювання вiдносин на 
ринку спiльного iнвестування, що загалом є позитивним кроком у сферi розвитку та дiяльностi 
IСI. Однак, на завадi розвитку ринку спiльного iнвестування, який покликаний забезпечити 



залучення значної частини небанкiвських фiнансових ресурсiв в розвиток економiки країни 
може стати невиважена податкова полiтика держави. Адже саме податковий режим iнвестицiй є 
одним з важливих чинникiв, якi беруться до уваги при прийняттi iнвестицiйних рiшень. Постiйнi 
ж змiни в оподаткуваннi, однобокий пiдхiд в адмiнiструваннi податкiв вiдлякують iнвесторiв, 
погiршують iнвестицiйний iмiдж України та роблять нашу країну неконкурентоспроможною у 
боротьбi за iнвестицiйнi ресурси 
 
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення 
законодавства 
У 2014 роцi Товариство не сплачувало штрафи i компенсацiї.  
 
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента 
Джерелом фiнансування дiяльностi Товариства є власнi кошти. Обсяг робочого капiталу є 
достатнiм для поточних потреб. 
 
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 
На кiнець звiтного перiоду укладено, але ще не виконано договiр на продаж цiнних паперiв на 
суму 2 513,4 тис. грн. 
 
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 
Стратегiя подальшої дiяльностi Товариства на наступний рiк - розвиток напрямкiв дiяльностi, 
визначених статутом; пошук нових напрямкiв, прибутковiсть яких не пов'язана з 
необгрунтованими ризиками. Бажання надавати найкращий сервiс та пропонувати цiкавi 
iнвестицiйнi iнструменти клiєнтам, а також розвивати фондовий ринок та економiку України 
було, є та буде основною метою дiяльностi компанiї "КIНТО". В перспективнi плани Товариства 
за сприятливих умов (у разi позитивних тенденцiй на фондовому ринку України) є збiльшення 
сукупної вартостi чистих активiв та кiлькостi учасникiв фондiв пiд управлiнням Товариства. 
Основними орiєнтирами дiяльностi на наступнi роки є такi. Розширення та покращення лiнiйки 
IСI з урахуванням вимог приватного iнвестора-фiзичної особи, що сформувалися внаслiдок 
кризи. Слiдування принципам вiдкритостi та публiчностi у дiяльностi iнвестицiйних фондiв, що 
знаходяться в його управлiннi. 
 
 
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 
та розробку за звітний рік 
Компанiя постiйно здiйснює монiторинг галузей народного господарства України та найкращих 
пiдприємств цих галузей у пошуку емiтентiв з потенцiалом зростання вартостi акцiй вищим за 
середнiй по ринку та вiдслiдковує ситуацiю на ринку цiнних паперiв з метою забезпечення 
найкращого спiввiдношення доходностi iнвестицiйних та пенсiйних фондiв, управлiння 
активами яких здiйснюється, до прийнятного для того чи iншого фонду значення ризику. 
 
Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше 
відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною 
в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких 
виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст 
та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний 



стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 
У звiтному роцi Товариство не виступало стороною у судових справах. 
 
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 
довільній формі 
Iнша iнформацiя вiдсутня, аналiз дiяльностi не проводився 
 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Власні основні засоби 
(тис. грн) 

Орендовані основні 
засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 
всього (тис. грн) Найменування основних 

засобів на початок 
періоду 

на 
кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на 
кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на 
кінець 
періоду 

1. Виробничого призначення: 399 304 24 940 24 940 25 339 25 244 
  будівлі та споруди 0 0 24 940 24 940 24 940 24 940 
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 
  транспортні засоби 145 98 0 0 145 98 
  інші 254 206 0 0 254 206 
2. Невиробничого 
призначення: 1 0 0 0 1 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 
  інші 1 0 0 0 1 0 
Усього 400 304 24 940 24 940 25 340 25 244 

Опис 

Термiни та умови користування основними засобами (за основними 
групами). Встановлено наступнi термiни корисного використання 
основних засобiв: - автомобiльний транспорт - 10 рокiв, - меблi - 10 
рокiв, - структурована кабельна система - 3 роки, - електронно-
обчислювальнi системи - 5 рокiв, - АТС - 7 рокiв, - телефони - 3 роки, - 
побутовi прилади та обладнання - 5 рокiв. Станом на 31.12.2013 р. на 
балансi знаходились основнi засоби: залишкова вартiсть - 304 тис. грн. 
первiсна вартiсть - 3 056 тис. грн. сума нарахованого зносу - 2 752 тис. 
грн. Ступiнь зносу - 9,95% Ступiнь використання - 90,05%. 
Амортизацiя основних засобiв нараховується вiдповiдно до п. 28 ПСБО 
№7 "Основнi засоби" iз застосуванням прямолiнiйного методу, за яким 
сума амортизацiйних вiдрахувань визначається дiленням вартостi, яка 
амортизується, на строк корисного використання об'якта основних 
засобiв. Змiни у вартостi основних засобiв вiдбулись за рахунок 
iндексацiї. Товариство не має обмежень щодо використання ОЗ. 

 
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 
Розрахункова вартість чистих активів 
(тис.грн) 

67 224 68 437 

Статутний капітал (тис.грн) 66 660 66 660 
Скоригований статутний капітал 
(тис.грн) 

66 660 66 660 

Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та 
звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi 



чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з 
цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв 
фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним 
капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 564 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою 
вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду 
становить 564 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним 
капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 1777 тис.грн. Рiзниця мiж 
розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець 
попереднього перiоду становить 1777 тис.грн. 

Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу 
(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються. 

 
3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань Дата 
виникнення 

Непогашена 
частина 

боргу (тис. 
грн) 

Відсоток за 
користування 
коштами 

(відсоток річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 0 X X 
у тому числі:  
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним власним 
випуском): X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском): X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском): X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 
за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними 
паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним 
видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 0 X X 
Фінансова допомога на зворотній 
основі X 0 X X 

Інші зобов'язання X 4 019 X X 
Усього зобов'язань X 4 019 X X 
Опис Товариство не має зобов'язань за кредитами, цiнними 

паперами та фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права. 
 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 
папери, що виникала протягом періоду 

Дата 
виникнення 

події 

Дата оприлюднення 
Повідомлення 

(Повідомлення про 
інформацію) у 

загальнодоступній 
інформаційній базі 

даних Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 



24.04.2014 28.04.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  
14.07.2014 18.07.2014 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і 

більше відсотків голосуючих акцій 
10.10.2014 13.10.2014 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і 

більше відсотків голосуючих акцій 
 

Інформація про стан корпоративного управління 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

 
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 
1 2014 1 1 
2 2013 1 1 
3 2012 2 0 

 
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів 
останнього разу? 
 Так Ні 
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 
збори X  

Акціонери  X 
Депозитарна установа  X 
Інше 
(запишіть) 

 

 
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 
 Так Ні 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X 

 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 
останнього разу? 
 Так Ні 
Підняттям карток X  
Бюлетенями (таємне голосування)  X 
Підняттям рук  X 
Інше 
(запишіть) 

 

 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? 
 Так Ні 
Реорганізація  X 
Додатковий випуск акцій  X 
Унесення змін до статуту товариства  X 
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 
товариства  X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 
товариства  X 



Обрання або припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради  X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 
(ревізора)  X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 
органу  X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 
Інше 

(запишіть) 
Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликались 

 
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?  
ні 
 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 
 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 
 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради 5 
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0 
Кількість представників держави 0 
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0 
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 0 
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0 

 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом 
останніх трьох років?  9 
 
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? 
 Так Ні 
Стратегічного планування  X 
Аудиторський  X 
З питань призначень і винагород  X 
Інвестиційний  X 
Інше 
(запишіть) 

В складi Наглядової Ради комiтети не створювалися 

Інше 
(запишіть) 

 

 
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 
(так/ні)  ні 
 
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 
 Так Ні 
Винагорода є фіксованою сумою  X 
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 
ринкової вартості акцій  X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 
Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 
Інше Члени наглядової ради не отримують винагороди 



(запишіть) 
 
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 
товариства? 
 Так Ні 
Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 
Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 
Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 
Відсутність конфлікту інтересів  X 
Граничний вік  X 
Відсутні будь-які вимоги  X 
Інше (запишіть) 
Члени Наглядової ради обираються з числа фiзичних осiб, якi 
мають повну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб-
Акцiонерiв. Член Наглядової ради не може бути одночасно 
членом Правлiння та/або членом Ревiзiйної комiсiї. 

X  

 
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився 
зі своїми правами та обов'язками? 
 Так Ні 
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом 
внутрішніх документів акціонерного товариства  X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 
члена наглядової ради ознайомили з його правами та 
обов'язками 

 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 
навчання (з корпоративного управління або фінансового 
менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний 
строк або не було обрано нового члена X  

Інше 
(запишіть) 

 

 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено 
ревізійну комісію 
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 
останніх трьох років?  1 
 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 
вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн
і збори 
акціоне
рів 

Наглядов
а рада 

Виконав
чий 
орган 

Не 
належит
ь до 

компете
нції 

жодного 



органу 
Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії) так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-
планів) ні так так ні 

Затвердження річного фінансового звіту або 
балансу або бюджету так ні ні ні 

Обрання та відкликання та припинення 
повноважень голови та членів виконавчого 
органу 

так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 
та членів наглядової радиня так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 
та членів ревізійної комісії так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 
та членів виконавчого органу ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 
та членів наглядової ради так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів 
виконавчого органу 

ні ні ні так 

Прийняття рішення про додатковий випуск 
акцій так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій так так ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 
Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів так ні ні ні 

 
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 
імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 
 
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  так 
 
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 
Положення про загальні збори акціонерів  X 
Положення про наглядову раду  X 
Положення про виконавчий орган  X 
Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)  X 
Положення про акції акціонерного товариства  X 
Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) Внутрiшнє положення про професiйну дiяльнiсть з управлiння 
активами. 

 



Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 
акціонерного товариства? 

 

Інформація 
розповсюджує

ться на 
загальних 
зборах 

Публікуєт
ься у 
пресі, 
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юється в 
загальнод
оступній 
інформаці
йній базі 
даних 

НКЦПФР 
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акціонерно

му 
товаристві 

Копії 
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я 
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Фінансова звітність, 
результати діяльності так так так так ні 

Інформація про 
акціонерів, які 
володіють 10 відсотків 
та більше статутного 
капіталу 

ні так ні ні так 

Інформація про склад 
органів управління 
товариства 

так так так ні так 

Статут та внутрішні 
документи так ні так так так 

Протоколи загальних 
зборів акціонерів після 
їх проведення 

так ні так так так 

Розмір винагороди 
посадових осіб 
акціонерного 
товариства 

ні так ні ні ні 

 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 
стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні 
 
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 
Не проводились взагалі  X 
Менше ніж раз на рік  X 
Раз на рік X  
Частіше ніж раз на рік  X 

 
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 
 Так Ні 
Загальні збори акціонерів  X 



Наглядова рада X  
Виконавчий орган  X 
Інше 
(запишіть) 

Затвердження зовнiшнього аудитора - ТОВ "Аудиторська фiрма 
"Украудит ХХI" вiдбувалось вiдповiдно до вимог Статуту Товариства. 

 
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох 
років? (так/ні)  ні 
 
З якої причини було змінено аудитора? 
 Так Ні 
Не задовольняв професійний рівень  X 
Не задовольняли умови договору з аудитором  X 
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  X 
Інше 
(запишіть) 

аудитор не змiнювався 

 
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 
товариства в минулому році? 
 Так Ні 
Ревізійна комісія (ревізор) X  
Наглядова рада  X 
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X 
Стороння компанія або сторонній консультант  X 
Перевірки не проводились  X 
Інше 
(запишіть) 

Iншi органи, окрiм Ревiзiйної комiсiї,  перевiрку фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства не здiйснювали. 

 
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 
 Так Ні 
З власної ініціативи X  
За дорученням загальних зборів  X 
За дорученням наглядової ради  X 
За зверненням виконавчого органу  X 
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 
відсотків голосів  X 

Інше 
(запишіть) 

Проведення перевiрки ревiзiйною комiсiєю здiйснювалось з власної 
iнiцiативи. Спецiальнi перевiрки протягом звiтного року ревiзiйною 
комiсiєю не проводились. 

 
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  
ні 
 
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ 
 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів 
протягом наступних трьох років? 

 Так Ні 



Випуск акцій X  
Випуск депозитарних розписок  X 
Випуск облігацій  X 
Кредити банків  X 
Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X 
Інше (запишіть) 
 

 
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 
трьох років? 
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
Так, плануємо розпочати переговори  
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних 
трьох років  

Не визначились X 
 
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  так 
 
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні 
 
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 
управління? (так/ні)  ні 
 
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс 
корпоративного управлiння не приймався 
 
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його 
оприлюднено: iнформацiя не оприлюднювалась 
 
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: 
Кодекс корпоративного управлiння не приймався 
 

Звіт про корпоративне управління 
 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи 
Отримання прибутку шляхом здiйснення професiйної дiяльностi з управлiння активами 
iнституцiйних iнвесторiв. 
 
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за 
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, 
найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх 
відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік 



Оксанiч Сергiй Михайлович (iдентифiкацiйний номер - 2040704877). Федоренко Анатолiй 
Васильович (iдентифiкацiйний номер - 1800907019). Данiель Голдшайдер (громадянин Австрiї). 
Вiдповiдають встановленим законодавством вимогам. Змiн складу осiб протягом року не 
вiдбувалось. 
 
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради 
та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння 
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг 
Факти порушення вiдсутнi. 
 
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до 
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або 
про відсутність таких заходів 
Заходи впливу не застосовувались. 
 
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її 
ключові характеристики або про відсутність такої системи 
Система управлiння ризиками на звiтну дату вiдсутня. 
 
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи 
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та 
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку 
Наглядовою радою Товариства 29.12.2012 року було затверджено Положення про 
вiдповiдального про внутршнiй контроль та призначено вiдповiдального за внутрiшнiй 
контроль. Вiдповiдальний за внутрiшнiй контроль виконував покладенi на нього обов'язки 
належним чином. 
 
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений 
у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність 
Факти вiдчуження вiдсутнi. 
 
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що 
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір 
Купiвлi-продажу в обсязi, що перевищує встановлений у статутi фiнансової установи розмiр, 
протягом року не було. 
 
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї 
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така 
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність 
Операцiї з пов'язаними особами у звiтному роцi не проводились. 
 
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють 
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту) 
Аудиторський висновок складено вiдповiдно до Вимог до аудиторського висновку при розкриттi 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених 
рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 року N 1360. 
 
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, 
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, 
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) 



ТОВ "Аудиторська фiрма "Украудит ХХI", код за ЄДРПОУ 22964908, мiсцезнаходження: 04053, 
м. Київ, вул. Некрасовська, 3. 
 
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 
 загальний стаж аудиторської діяльності 
 14 рокiв 
 кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі 
 14 рокiв 
 перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом 
року 
 iнших аудиторських послуг не надавалося 
 випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 
внутрішнього аудитора 
 Конфлiкт iнтересiв не виникав, сумiщення виконання функцiй внутрiшнього аудитора не 
вiдбувалось 
 ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років 
 ротацiї не вiдбувались 
 стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, 
та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена 
аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне 
регулювання ринків фінансових послуг 
 Фактiв подання недостовiрної звiтностi виявлено не було, стягнення не застосовувались. 
 
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 
послуг, зокрема: 
 наявність механізму розгляду скарг 
 розгляд скарг вiдбувається у порядку i в термiни, передбаченi внутрiшнiм Положення 
Товариства про професiйну дiяльнiсть з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв 
 прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого 
розглядати скарги 
 Для розгляду заяв створюється комiсiя або керiвником Товариства призначається 
сертифiкований фахiвець, на якого покладаються функцiї щодо внутрiшнього контролю. 
 стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання 
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених 
скарг) 
 скарг не було 
 наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою 
установою та результати їх розгляду 
 не було 
 



XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 
аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю 

"Аудиторська фiрма "Украудит 
ХХI" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 
облікової картки* платника податків - 
фізичної особи) 

22964908 

Місцезнаходження аудиторської фірми, 
аудитора 

04053, м. Київ, вул. 
Некрасовська, 3 

Номер та дата видачі свідоцтва про 
включення до Реєстру аудиторських фірм та 
аудиторів, виданого Аудиторською палатою 
України 

0701, 26.01.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата 
видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 
реєстру аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів

Реєстраційний номер 24, серія 
П,  номер 000024, дата видачі 

19.02.2013, строк дії до 
04.11.2015 

Звітний період, за який проведений аудит 
фінансової звітності 

2014 рiк 

Думка аудитора умовно-позитивна 
 
 



XVI. Текст аудиторського висновку (звіту) 
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 
аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю 

"Аудиторська фiрма "Украудит 
ХХI" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 
облікової картки* платника податків - 
фізичної особи) 

22964908 

Місцезнаходження аудиторської фірми, 
аудитора 

04053, м. Київ, вул. 
Некрасовська, 3 

Номер та дата видачі свідоцтва про 
включення до Реєстру аудиторських фірм та 
аудиторів, виданого Аудиторською палатою 
України 

0701, 26.01.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата 
видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 
реєстру аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів

Реєстраційний номер 24, серія 
П,  номер 000024, дата видачі 

19.02.2013, строк дії до 
04.11.2015 р. 

Текст аудиторського висновку (звіту)  
Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора)  
щодо фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "КIНТО" 
станом на 31.12.2014 
 
 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 
 
 Власникам цiнних паперiв 
    
 Керiвництву Приватного 
 акцiонерного товариства "КIНТО"  
 
 
1. Вступний параграф 
 
1.1. Основнi вiдомостi про емiтента 
 
Повне найменування   Приватне акцiонерне товариство "КIНТО" 
 
Код за ЄДРПОУ                   16461855 
 
Мiсцезнаходження   04053 м. Київ, Шевченкiвський район, 
     Львiвська площа, будинок 8-Б 
 



Дата державної реєстрацiї                  03.06.1994 
 
Вид дiяльностi за КВЕД                  66.30 - управлiння фондами  
 
1.2. Опис аудиторської перевiрки 
 
ТОВ "Аудиторська фiрма "Украудит ХХI" вiдповiдно до Мiжнародних 
стандартiв аудиту проведено аудит фiнансової звiтностi ПрАТ "КIНТО" (надалi - 
Товариство), що додається, яка включає Баланс (Звiт про фiнансовий стан) 
станом на 31.12.2014, Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), 
Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом),  Звiт про власний капiтал за 
рiк, що закiнчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик 
та iншу пояснювальну iнформацiю щодо фiнансової звiтностi.  
 
  2. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть 
 
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та подання цiєї 
фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) 
бухгалтерського облiку та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський 
персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, 
що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 
3. Вiдповiдальнiсть аудитора 
 
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на 
основi результатiв аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних 
стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних 
етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання 
достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. 
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання 
аудиторських доказiв щодо сум та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. 
Вибiр процедур залежить  вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв 
суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. 
Виконуючи оцiнку цих ризикiв аудитор розглядає заходи внутрiшнього 
контролю, що стосуються складання та достовiрного подання Товариством 
фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають 
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього 
контролю Товариства. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної 
облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським 
персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. 
Ми вважаємо, що в процесi проведення аудиторської перевiрки отримано 
достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. 
 
4. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки 



 
Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних активiв, яка проводилась перед 
складанням фiнансової звiтностi за 2014 рiк, через обмеження Товариством 
обсягу нашої роботи. З урахуванням такого обмеження висловлення думки щодо 
достовiрностi наявностi матерiальних цiнностей базувалось виключно на 
пiдставi первинної документацiї. 
При проведеннi iнвентаризацiї Товариство не отримало вiд деяких дебiторiв та 
кредиторiв пiдтвердження їх поточної заборгованостi, але цi суми не мають 
суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть. 
 
5. Умовно-позитивна думка 
 
На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi 
"Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки", фiнансова звiтнiсть подає 
достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Приватного акцiонерного 
товариства "КIНТО" станом на 31.12.2014, його фiнансовi результати та рух 
грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до чинного 
законодавства та Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. 
 
6. Звiт щодо розкриття iншої допомiжної iнформацiї та стану корпоративного 
управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту Товариства 
 
6.1. Розкриття iнформацiї щодо чистих активiв  
 
З метою реалiзацiї положень частини третьої статтi 155 "Статутний капiтал 
акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України, при визначеннi вартостi 
чистих активiв аудитором застосованi "Методичнi рекомендацiї щодо 
визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", схваленi рiшенням 
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 N 485.  
Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2014 складає 67 224 тис. 
грн., тобто є бiльшою за розмiр зареєстрованого (статутного) капiталу, що 
вiдповiдає вимогам частини третьої статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного 
товариства" Цивiльного кодексу України. 
 
6.2. Розкриття iнформацiї щодо суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою 
звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю  
 
 Ми ознайомилися з iншою iнформацiєю, що подана Товариством у 
рiчному звiтi емiтента цiнних паперiв, яка включає, але не обмежується 
фiнансовою звiтнiстю, що додається. Ми не помiтили суттєвих невiдповiдностей 
мiж фiнансовою звiтнiстю, що додається, та рiчним звiтом емiтента цiнних 
паперiв, аудит якого не проводився. 
 



6.3. Розкриття iнформацiї щодо значних правочинiв 
  
 Товариство в 2014 роцi значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi 
активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) не вчиняло. 
 
6.4. Розкриття iнформацiї щодо стану корпоративного управлiння 
 
 Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управлiння, у 
тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi 
товариства" було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо 
вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у Товариствi вимогам Закону 
України "Про акцiонернi товариства"  та вимогам Статуту. 
  Станом на 31.12.2014 акцiями Товариства володiло 84 акцiонера.  
  Формування складу органiв корпоративного управлiння Товариства 
здiйснюється вiдповiдно до роздiлу 5 "Управлiння товариством" та роздiлу 7 
"Господарська дiяльнiсть товариства" Статуту,  затвердженого загальними 
зборами акцiонерiв (протокол вiд 20.12.2012 № 2) та зареєстрованого державним 
реєстратором  Шевченкiвської  РДА м. Києва  27.12.2012.    
  Протягом звiтного року в Товариствi функцiонували наступнi органи 
корпоративного управлiння: 
 - Загальнi збори акцiонерiв; 
 - Наглядова рада; 
 - Правлiння; 
 - Ревiзiйна комiсiя.  
  Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння 
вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рiшенням загальних 
зборiв акцiонерiв (протокол вiд 20.12.2012 № 2).  
  Функцiонування органiв корпоративного управлiння 
регламентується положеннями Статуту. 
  Статутом передбачено затвердження Загальними зборами 
Товариства положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiнння, Ревiзiйну 
комiсiю. Такi Положення не затверджувались. 
  На виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" 
24.04.2014  (протокол № 1) Товариством проведено черговi загальнi збори 
акцiонерiв. Вимоги щодо граничного термiну їх проведення - не пiзнiше З0 
квiтня 2014 року - дотримано. Черговими загальними зборами акцiонерiв 
Товариства було затверджено результати фiнансово-господарської дiяльностi та 
рiчної фiнансової звiтностi за 2013 рiк, обрано членiв правлiння Товариства на 
новий п'ятирiчний строк, обрано членiв Наглядової ради Товариства на новий 
трирiчний строк.  
  Протягом звiтного року правлiння Товариства здiйснювало поточне 
управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах повноважень, якi 
встановлено Статутом Товариства.  



  Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства 
протягом звiтного року здiйснювався ревiзiйною комiсiєю. Фактична реалiзацiя 
функцiй Ревiзiйної комiсiї протягом звiтного року пов'язана з перевiркою 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. Висновок Ревiзiйної 
комiсiї (протокол засiдання Ревiзiйної комiсiї, яким повинен бути затверджений 
висновок, вiдсутнiй), не мiстить суттєвих зауважень щодо порушення 
законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також 
встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. 
Статутом Товариства не передбачено подання на розгляд та затвердження звiту 
Наглядовiй радi. Звiт Ревiзiйної комiсiї було розглянуто й затверджено 
загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1 вiд 24.04.2014). 
  Спецiальнi перевiрки протягом звiтного року ревiзiйною комiсiєю не 
проводились. На дату складання цього Звiту ревiзiйною комiсiєю Товариства не 
завершено перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк 
i щорiчнi загальнi збори акцiонерiв за результатами дiяльностi за 2014 рiк ще не 
проводилися. 
 Протягом звiтного перiоду не вiдбувалось змiн зовнiшнього аудитора. 
Зовнiшнiй аудитор - ТОВ "Аудиторська фiрма "Украудит ХХI" затверджений 
вiдповiдно до вимог Статуту Товариства. 
 За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного 
управлiння вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" можна 
зробити висновок, що прийнята та функцiонуюча система корпоративного 
управлiння у Товариствi, в основному, вiдповiдає вимогам Статуту (за винятком 
обставин, якi викладено вище) i в повному обсязi вiдповiдає вимогам Закону 
України "Про акцiонернi товариства". 
 
6.5. Розкриття iнформацiї щодо iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв 
суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства 
 
В результатi проведення iдентифiкацiї та виконання процедур оцiнки ризикiв  
викривлень у фiнансовiй звiтностi, що можуть виникнути внаслiдок шахрайства, 
не встановлено. 
 
7. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму 
Повне найменування юридичної особи               Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю                                                                                              
вiдповiдно до установчих документiв                  "Аудиторська фiрма "Украудит 
ХХI" 
Номер та дата видачi свiдоцтва про                     № 0701,  дата видачi - 26.01.2001    
  
включення до Реєстру аудиторських                                                                               
  
фiрм та аудиторiв, виданого        



Аудиторською палатою України        
             
  
Мiсцезнаходження   04053, м. Київ, вул. Некрасовська, буд. 3 
      Телефон (факс)    235-78-
56 
Дата i номер договору на проведення  17.12.2013 № 29                              
аудиту                     
Дата початку i дата закiнчення  29.01.2015 - 30.01.2015    
проведення аудиту                  12.02.2015 - 16.02.2015 
 
Додатки:   Фiнансова звiтнiсть у складi: 
  Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на 31.12.2014; 
                                Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) за 
2014 рiк; 
                                Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2014 
рiк; 
                                Звiту про власний капiтал за 2014 рiк; 
                 Примiток до рiчної фiнансової звiтностi за 2014 рiк. 
 
 
Аудитор України                Н. К. Гнатюк   
(сертифiкат серiї А № 003091)                           
                                   
 
Генеральний директор,          
аудитор України                                                                                                           
В. О. Мельник 
(сертифiкат серiї А № 000061) 
 
      
 16.02.2015 
 

 
 





КОДИ 
Дата 31.12.2014 

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КIНТО" за ЄДРПОУ 16461855 

Територія м.Київ, Шевченкiвський р-н за КОАТУУ 8039100000 
Організаційно-
правова форма 
господарювання 

  за КОПФГ  

Вид економічної 
діяльності Управління фондами за КВЕД 66.30 

Середня кількість працівників: 67 
Адреса, телефон: 04053 м.Київ, Львiвська пл., 8-Б, (044) 246-73-50 
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 
за міжнародними стандартами фінансової звітності  

 
Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 
на 31.12.2014 p. 

Форма №1 
Код за ДКУД 1801001

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
    I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи 1000 543 267 
    первісна вартість 1001 1 890 1 891 
    накопичена амортизація 1002 ( 1 347 ) ( 1 624 ) 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 
Основні засоби 1010 400 304 
    первісна вартість 1011 3 089 3 056 
    знос 1012 ( 2 689 ) ( 2 752 ) 
Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 
    первісна вартість 1016 0 0 
    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 
    первісна вартість 1021 0 0 
    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові фінансові інвестиції:    
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 199 199 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 
Відстрочені податкові активи 1045 0 15 
Гудвіл 1050 0 0 
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 
Залишок коштів у централізованих страхових резервних 
фондах 1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 
Усього за розділом I 1095 1 142 785 



    II. Оборотні активи    
Запаси 1100 71 76 
Виробничі запаси 1101 0 0 
Незавершене виробництво 1102 0 0 
Готова продукція 1103 0 0 
Товари 1104 0 0 
Поточні біологічні активи 1110 0 0 
Депозити перестрахування 1115 0 0 
Векселі одержані 1120 0 0 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 1125 5 817 7 607 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
    за виданими авансами 1130 0 0 
    з бюджетом 1135 2 4 
    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 
    з нарахованих доходів 1140 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 124 708 
Поточні фінансові інвестиції 1160 64 437 61 909 
Гроші та їх еквіваленти 1165 50 154 
Готівка 1166 0 0 
Рахунки в банках 1167 0 0 
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 
у тому числі в:    
    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 
    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 
    резервах незароблених премій 1183 0 0 
    інших страхових резервах 1184 0 0 
Інші оборотні активи 1190 0 0 
Усього за розділом II 1195 71 501 70 458 
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 1200 0 0 

Баланс 1300 72 643 71 243 
 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
    I. Власний капітал    
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 66 660 66 660 
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 
Капітал у дооцінках 1405 0 0 
Додатковий капітал 1410 12 322 12 322 
Емісійний дохід 1411 0 0 
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 
Резервний капітал 1415 0 0 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -10 608 -11 758 
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші резерви 1435 0 0 
Усього за розділом I 1495 68 374 67 224 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 2 0 
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 
Довгострокові забезпечення 1520 53 70 
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 
Цільове фінансування 1525 0 0 
Благодійна допомога 1526 0 0 
Страхові резерви 1530 0 0 
у тому числі:    
    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 
    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 
    резерв незароблених премій 1533 0 0 
    інші страхові резерви 1534 0 0 
Інвестиційні контракти 1535 0 0 
Призовий фонд 1540 0 0 
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 
Усього за розділом II 1595 55 70 
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 
Векселі видані 1605 0 0 
Поточна кредиторська заборгованість за:    
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 
    товари, роботи, послуги 1615 3 626 3 365 
    розрахунками з бюджетом 1620 1 0 
    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 
    розрахунками зі страхування 1625 0 0 
    розрахунками з оплати праці 1630 0 1 
    одержаними авансами 1635 0 0 
    розрахунками з учасниками 1640 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 
    страховою діяльністю 1650 0 0 
Поточні забезпечення 1660 0 0 
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 
Інші поточні зобов’язання 1690 587 583 
Усього за розділом IІІ 1695 4 214 3 949 
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 
Баланс 1900 72 643 71 243 

 
Керівник    Веремiєнко Сергiй Миколайович 
 
Головний бухгалтер   Бенедик Ольга Миколаївна 



КОДИ 
Дата 01.01.2015 

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КIНТО" за ЄДРПОУ 16461855 

 
Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2014 рік 
Форма №2 

І. Фінансові результати 
Код за ДКУД 1801003

Стаття Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2000 4 699 6 315 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 
Премії підписані, валова сума 2011 0 0 
Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 0 ) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 
Валовий: 
    прибуток 2090 4 699 6 315 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 
зобов’язань 2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 
Інші операційні доходи 2120 548 531 
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування 2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 6 355 ) ( 7 435 ) 
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші операційні витрати 2180 ( 44 ) ( 5 ) 
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2181 0 0 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 2190 0 0 

    збиток 2195 ( 1 152 ) ( 594 ) 
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 
Інші фінансові доходи 2220 1 0 



Інші доходи 2240 2 513 510 
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрати 2270 ( 2 530 ) ( 554 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 
Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 2290 0 0 

    збиток 2295 ( 1 168 ) ( 638 ) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 17 -425 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 2350 0 0 

    збиток 2355 ( 1 151 ) ( 1 063 ) 
II. Сукупний дохід 

Стаття Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 
Накопичені курсові різниці 2410 0 0 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -1 151 -1 063 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 329 307 
Витрати на оплату праці 2505 1 727 1 622 
Відрахування на соціальні заходи 2510 638 588 
Амортизація 2515 373 421 
Інші операційні витрати 2520 3 332 4 502 
Разом 2550 6 399 7 440 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.000000 0.000000 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 2615 0.000000 0.000000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0.00 0.00 
 
Керівник    Веремiєнко Сергiй Миколайович 
 
Головний бухгалтер   Бенедик Ольга Миколаївна 



КОДИ 
Дата 01.01.2015 

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КIНТО" за ЄДРПОУ 16461855 

 
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2014 рік 
Форма №3 

Код за ДКУД 1801004
 

Стаття 
Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від:    

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 6 293 5 753 
Повернення податків і зборів 3005 0 0 
 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 
Цільового фінансування 3010 0 0 
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 
Надходження від повернення авансів 3020 0 0 
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 
Надходження від операційної оренди 3040 0 0 
Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 
Надходження від страхових премій 3050 0 0 
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 
Інші надходження 3095 589 101 
Витрачання на оплату:     
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 722 ) ( 779 ) 
Праці 3105 ( 1 400 ) ( 1 455 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 689 ) ( 718 ) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 275 ) ( 276 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 1 ) ( 9 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 
вартість 3117 ( 0 ) ( 6 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 
зборів 3118 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 30 ) ( 2 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрачання 3190 ( 3 391 ) ( 2 907 ) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 374 -298 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації:    

    фінансових інвестицій 3200 100 621 



    необоротних активів 3205 0 0 
Надходження від отриманих:    
    відсотків 3215 0 0 
    дивідендів 3220 1 0 
Надходження від деривативів 3225 0 0 
Надходження від погашення позик 3230 0 0 
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 
Витрачання  на придбання:    
    фінансових інвестицій 3255 ( 371 ) ( 269 ) 
    необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 19 ) 
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -270 333 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від:    

Власного капіталу 3300 0 0 
Отримання позик 3305 0 0 
Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 
Витрачання  на:    
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 
Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 
Чистий рух коштів за звітний період 3400 104 35 
Залишок коштів на початок року 3405 50 15 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 
Залишок коштів на кінець року 3415 154 50 

 
Керівник    Веремiєнко Сергiй Миколайович 
 
Головний бухгалтер   Бенедик Ольга Миколаївна 



КОДИ 
Дата 01.01.2015 

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КIНТО" за ЄДРПОУ 16461855 
 

Звіт про власний капітал 
За 2014 рік 
Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 
Зареєстр
ований 
капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додаткови
й капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподіл
ений 

прибуток 
(непокрити
й збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 66 660 0 12 322 0 -10 608 0 0 68 374 
Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 1 0 0 1 
Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 
Скоригований залишок на 
початок року  

4095 66 660 0 12 322 0 -10 607 0 0 68 375 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період  

4100 0 0 0 0 -1 151 0 0 -1 151 

Інший сукупний дохід за 
звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 
інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 
Частка іншого сукупного 
доходу асоційованих і 
спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 
Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



Відрахування до резервного 
капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 
належна до бюджету 
відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних 
(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 
капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 
акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 
акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 
Зменшення номінальної 
вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 0 0 0 0 0 
Придбання (продаж) 
неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 0 0 -1 151 0 0 -1 151 
Залишок на кінець року  4300 66 660 0 12 322 0 -11 758 0 0 67 224 

 
Керівник    Веремiєнко Сергiй Миколайович 
 
Головний бухгалтер   Бенедик Ольга Миколаївна 



 


