
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.  

Президент       Оксанiч Сергiй Михайлович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

М.П. 
24.04.2018 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2017 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КIНТО" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

16461855 

4. Місцезнаходження 

м. Київ , м. Київ, Подiльський р-н, 04070, м.Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-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 24.04.2018 

 (дата) 

2. Річна інформація опублікована у     

 (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://kinto.com/ в мережі Інтернет 24.04.2018 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

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 (продаж раніше викуплених товариством акцій) 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 та забезпечення емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів 
 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 

вчинення яких є заінтересованість 
 

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 включено до 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  

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку (у разі наявності) 
X 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення 

випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) 
 

33. 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) 

 

34. Примітки 

Причини вiдсутностi iнформацiї, зазначеної в перелiку: 

Iнформацiя про органи управлiння емiтента не надається, тому що вiдповiдно до вимог 

Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв акцiонернi товариства не 

заповнюють iнформацiю про органи управлiння. 

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. 

Рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за звiтний перiод складено вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв бухгалтерського облiку. 

Звiт про стан об'єкта нерухостi вiдсутнiй, тому що Товариство не здiйснювало випуск цiльових 

облiгацiй. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КIНТО" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

Витяг №1001310518 

3. Дата проведення державної реєстрації 

23.03.1992 

4. Територія (область) 

м. Київ  

5. Статутний капітал (грн) 

66660000 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить 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) 

38 

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) 

Рiшення 

№47 
18.01.2011 

Державна 

комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 

фондового 

ринку 

Необмежена 

Опис Видана Товариству лiцензiя є безстроковою. 

  

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з 

управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв (дiяльнiсть з 

управлiння активами) 

Рiшення 

№307 
17.03.2016 

Нацiональна 

комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 

фондового 

ринку 

Необмежена 

Опис Видана Товариству лiцензiя є безстроковою. 

  

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 

вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування 

юридичної особи 

засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), 

які належать засновнику 

та/або учаснику (від загальної 

кількості) 

ПАТ "УКРIНКОМ" 0583988 
93404 м. Сєвєродонецьк 

Сметанiна, буд. 3-А 
0.9991 

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи 

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) ідентифікаційний код юридичної особи 



- 

4) рік народження** 

1955 

5) освіта** 

Вища, економiст 

6) стаж роботи (років)** 

43 

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 (призначено) 

24.04.2014 5 (п'ять) рокiв 

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 - 43 роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх 

п'яти рокiв: Президент, Генеральний директор. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Правлiння - Виконавчий директор 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Веремiєнко Сергiй Миколайович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 

4) рік народження** 

1969 

5) освіта** 

Вища, економiст 

6) стаж роботи (років)** 

27 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ВАТ "КIНТО", заступник виконавчого директора 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

21.04.2014 5 (п'ять) рокiв 



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 27 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посаду 

Виконавчого директора. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Правлiння - Заступник виконавчого директора 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Москаленко Свiтлана Миколаївна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 

4) рік народження** 

1964 

5) освіта** 

Вища, економiст 

6) стаж роботи (років)** 

28 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПрАТ "КIНТО", Заступник виконавчого директора 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

24.04.2014 5 (п'ять) рокiв 

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 - 28 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх 

п'яти рокiв: Заступник виконавчого директора, Заступник Генерального директора. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Федоренко Анатолiй Васильович 



3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 

4) рік народження** 

1949 

5) освіта** 

Вища, економiст 

6) стаж роботи (років)** 

46 

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 (призначено) 

24.04.2014 5 (п'ять) рокiв 

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 - 46 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх 

п'яти рокiв: провiдний науковий спiвробiтник вiддiлу фiнансiв реального сектору, Вiце-президент. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Радзiєвська Надiя Вiкторiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 

4) рік народження** 

1956 

5) освіта** 

Вища, економiст 

6) стаж роботи (років)** 

41 

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 (призначено) 



24.04.2014 5 (п'ять) рокiв 

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 - 41 рiк. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх 

п'яти рокiв: Фiнансовий директор, Директор.  

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Голова Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Пiтер Голдшайдер 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 

4) рік народження** 

1945 

5) освіта** 

Вища, юридична 

6) стаж роботи (років)** 

50 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

EPIC, Гольдшайдер унд Вурмбьок Унтернеменсбератунг ГмбХ, Директор 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

26.04.2017 3 (три) роки 

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 26.04.2017 р. 

(Протокол №1) посадову особу обрано на новий термiн. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має.  

Загальний стаж роботи 50 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв оiймав посаду Директора. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Заступник Голови Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 



Лукасевич Василь Богданович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 

4) рік народження** 

1965 

5) освіта** 

Вища, економiст 

6) стаж роботи (років)** 

28 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Експерт департаменту корпоративних фiнансiв ПрАТ "КIНТО" 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

26.04.2017 3 (три) роки 

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 26.04.2017 р. 

(Протокол №1) посадову особу обрано на новий термiн. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має.  

Загальний стаж роботи - 28 рокiв.  

Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посаду: Керуючий iнвестицiйними та пенсiйними 

фондами. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Шинкевич Юрiй Петрович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 

4) рік народження** 

1952 

5) освіта** 

Вища, iнженер-механiк 

6) стаж роботи (років)** 

42 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Директор ТОВ "Домiн" 



8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

26.04.2017 3 (три) роки 

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 26.04.2017 р. 

(Протокол №1) посадову особу обрано на новий термiн. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має.  

Загальний стаж роботи 42 рiк. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посаду Директора.  

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Яковенко Iгор Валентинович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 

4) рік народження** 

1956 

5) освіта** 

Вища, економiст 

6) стаж роботи (років)** 

40 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

КНЕУ, доцент 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

26.04.2017 3 (три) роки 

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 26.04.2017 р. 

(Протокол №1) посадову особу обрано на новий термiн. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має.  

Загальний стаж роботи - 40 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймає посаду: доцент. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Головний бухгалтер 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Бенедик Ольга Миколаївна 



3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 

4) рік народження** 

1960 

5) освіта** 

Вища, економiст 

6) стаж роботи (років)** 

40 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Бухгалтер ВАТ "КIНТО" 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

28.02.2008 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 - 40 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх 

п'яти рокiв: головний бухгалтер, бухгалтер. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Голова Ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Васильєва Iрина Михайлiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 

4) рік народження** 

1954 

5) освіта** 

Вища, лiнгвiст 

6) стаж роботи (років)** 

34 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Заступник директора департаменту корпоративних фiнансiв ВАТ "КIНТО" 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

26.04.2017 5 (п'ять) рокiв 

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 

26.04.2017 року (Протокол ЗЗА №1).  

Загальний стаж роботи 34 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посаду: Директор 

департаменту пенсiйних фондiв. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Шуран Оксана Несторiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 

4) рік народження** 

1964 

5) освіта** 

Вища, планування народного господартсва 

6) стаж роботи (років)** 

32 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ "АСПЕКТ ЦП", Директор 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

26.04.2017 5 (п'ять) рокiв 

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 

26.04.2017 року (Протокол ЗЗА №1).  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Загальний стаж роботи - 32 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посаду: Директор. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Каневська Наталя Юхимiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 



- 

4) рік народження** 

1957 

5) освіта** 

Вища. Лiнгвiст, бiзнес-адмiнiстрування 

6) стаж роботи (років)** 

41 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ "Сi Ар Ейч Україна", Директор. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

26.04.2017 5 (п'ять) рокiв 

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 

26.04.2017 року (Протокол ЗЗА №1).  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Згальний стаж роботи 41 рiк. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посаду: Директор, на 

даний час - пенсiонер. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові 

посадової особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Ідентифікаційний 

код юридичної особи 

Кількість 

акцій (шт.) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані на 

пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Голова Правлiння - 

Президент 
Оксанiч Сергiй Михайлович - 9006721 40.534297 9006721 0 0 0 

Член Правлiння - 

Виконавчий 

директор 

Веремiєнко Сергiй 

Миколайович 
- 45000 0.20252 45000 0 0 0 

Член Правлiння - 

Заступник 

виконавчого 

директора 

Москаленко Свiтлана 

Миколаївна 
- 6000 0.027 6000 0 0 0 

Член Правлiння 
Федоренко Анатолiй 

Васильович 
- 2835054 12.75902 2835054 0 0 0 

Член Правлiння Радзiєвська Надiя Вiкторiвна - 641676 2.88783 641676 0 0 0 

Заступник Голови 

Наглядової ради 

Лукасевич Василь 

Богданович 
- 464907 2.09229 464907 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 
Яковенко Iгор Валентинович - 148900 0.67012 148900 0 0 0 

Член Ревiзiйної 

комiсiї 
Каневська Наталя Юхимiвна - 352500 1.58641 352500 0 0 0 

Голова Ревiзiйної 

комiсiї 
Васильєва Iрина Михайлiвна - 232074 1.04444 232074 0 0 0 

Головний 

бухгалтер 
Бенедик Ольга Миколаївна - 2250 0.01013 2250 0 0 0 

Голова Наглядової 

ради 
Пiтер Голдшайдер - 10 0.00005 10 0 0 0 

Усього 13735092 61.81409 13735092 0 0 0 



VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних 

товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента 

(для публічних акціонерних товариств) 

Найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи* 
Місцезнаходження 

Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

привілейовані 

іменні 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** 
Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

привілейовані 

іменні 

Фiзична особа 2835054 12.75902 2835054 0 

Фiзична особа 3999990 18.00176 3999990 0 

Фiзична особа 9006721 40.534297 9006721 0 

Усього 15841765 71.295070 15841765 0 

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади 

іноземної держави про реєстрацію юридичної особи. 

**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності). 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X  

Дата 

проведення 
26.04.2017 

Кворум 

зборів** 
84.39 

Опис 

Питання, якi розглядалися на зборах: 

1. Про обрання Лiчильної комiсiї загальних зборiв. 

2. Про схвалення рiшення Наглядової ради про затвердження порядку та способу засвiдчення 

бюлетенiв для голосування на загальних зборах. 

3.Про обрання Голови та Секретаря загальних зборiв. 

4. Звiт Правлiння про результати дiяльностi Товариства за 2016 рiк. 

5. Затвердження звiту i висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. 

7. Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк. 

8. Про розподiл збиткiв Товариства. 

9. Про затвердження стратегiчних цiлей та завдань на 2017 рiк. 

10. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради. 

11. Про обрання членiв Наглядової ради. 

12. Про затвердження умов цивiльно-правових угод з членами Наглядової ради. 

13. Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

14. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

15. Про внесення змiн до Статуту. 

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 ЛУкасевича В.Б. Лiчильну комiсiю обрано у складi Iванової Г.Є. 

З другого питання за пропозицiєю Веремiєнка С.М. затверджено визначений Наглядовою радою 

порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування. 

З третього 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. Рiшення з питань порядку денного приймати з 

використанням бюлетенiв, що видаються пiд час реєстрацiї. 

З четвертого питання прийнято до вiдома звiт Правлiння про результати 2016 фiнансового року, 

включаючи аудиторський висновок, оголошений Радзiєвською Н.В. 

З п'ятого питання за пропозицiєю Веремiєнка С.М. затверджено Звiт Ревiзiйної комiсiї про перевiрку 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк, оголошений Васильєвою I.М. 

З шостого питання за пропозицiєю Веремiєнка С.М. затверджено рiчний звiт Товариства за 2016 рiк. 

З сьомого питання затверджено звiт Наглядової ради Товариства, оголошений Лукасевичем В.Б. 

З восьмого питання за пропозицiєю Радзiєвської Н.В. прийнято рiшення не розподiляти збитки, 

отриманi Товариством у 2016 роцi. 

З дев'ятого питання погоджено запропонованi Оксанiчем С.М. стратегiчнi цiлi та завдання Товариства 

на 2017 рiк. 

З десятого питання за пропозицiєю Веремiєнка С.М. прийнято рiшення припинити повноження 

Членiв Наглядової ради у зв'язку з закiнченням строку дiї їх повноважень. 

З одинадцятого питання за пропозицiєю Веремiєнка С.М. обрано склад Наглядової ради. 

З дванадцятого итання за пропозицiєю Веремiєнка С.М. прийнято рiшення укласти з членами 

Наглядової ради цивiльно-правовi угоди на умовах, якi були затвердженi на загальниї зборах 

Товариства вiд 25.11.2009р. 

З тринадцятого питання за пропозицiєю Веремiєнка С.М. прийнято рiшення достроково припинити 

повноваження Ревiзiйної комiсiї. 

З чотирнадцятого питання за пропозицiєю Веремiєнка С.М. обрано склад Ревiзiйної комiсiї. 

З п'ятнадцятого питання за пропозицiєю Веремiєнка С.М. прийнято рiшення внести змiни до Статуту 

Товариства, шляхом його викладення у новiй редакцiї. 

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі. 

** У відсотках до загальної кількості голосів. 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ТОВ "КIНТО, Лтд" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 19263860 

Місцезнаходження 04070 м. Київ Подiльський м. Київ вул. Петра Сагайдачного, 25-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 фізічної особи 

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 04071 м. Київ Шевченкiвський 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 Заява про приєднання до умов Договору про обслуговування випускiв 

цiнних паперiв № ОВ-5460 вiд 15.09.2014р. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Приватне пiдприємство «Аудиторська фiрма "УКРФIНАНСАУДИТ».  

Організаційно-правова форма Приватне підприємство  

Код за ЄДРПОУ 24089565  

Місцезнаходження 01015 м. Київ Печерський м. Київ вул. Лейпцизька, 2/37 кв.4 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

№1610  

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.03.2001 

Міжміський код та телефон (044) 227-19-00  

Факс - 



Вид діяльності аудиторська дiяльнiсть 

Опис Договiр на проведення аудиту № 2501-НК-3 вiд 25.01.2018р. 

 



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 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

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 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
3 22220000 66660000 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 

документарна 

іменна 

Документарні 

іменні 
3 22220000 66660000 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 

випуску 
Вид цінних паперів 

Обсяг 

випуску (грн) 

Обсяг розміщених 

цінних паперів на 

звітну дату (грн) 

Умови обігу та погашення 

1 2 3 4 5 

17.07.2013 Інвестиційний сертифікат 1000000 917310 Умови обiгу та погашення визначенi в Проспектi емiсiї iнвестицiйних сертифiкатiв 



бездокументарний іменний 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 

бездокументарний іменний 
250000000 4559000 

Умови обiгу та погашення визначенi в проспектi емiсiї iнвестицiйних сертифiкатiв 

Вiдкритого диверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "КIНТО-Еквiтi", 

затвердженого 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. 

  

17.07.2013 
Інвестиційний сертифікат 

бездокументарний іменний 
100000000 4949000 

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. 

  

17.07.2013 
Інвестиційний сертифікат 

бездокументарний іменний 
100000000 4919300 

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 

бездокументарний іменний 
1000000000 17539000 

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 

бездокументарний іменний 
500000000 1019700 

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 

бездокументарний іменний 
500000000 1453430 

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 фондовiй 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 

Товариство є правонаступником Вiдкритого акцiонерного товариства «КIНТО», яке було 

правонаступником Вiдкритого акцiонерного товариства «Iнвестицiйна компанiя «Київське 

iнвестицiйне акцiонерне товариство», яке своєю чергою, було правонаступником Товариства з 

обмеженою вiдповiдальнiстю iнвестицiйна компанiя «КIНТО, ЛТД», яке було засноване у березнi 

1992 року. 

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 Товариства (Протокол № 2) прийнято рiшення про визначення Товариства як приватне 

акцiонерне товариство. Змiни зареєстрованi у Шевченкiвськiй районнiй у м.Києвi державнiй 

адмiнiстрацiї 11.12.2009р. 

Злиття, подiлу, приєднання, перетворення чи видiлу не було. 

  

Органiзацiйно структура ПрАТ "КIНТО" складається з таких пiдроздiлiв: - департамент 

управлiння активами; - юридичний департамент; - 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.  

На кiнець звiтного перiоду Товариство не мало фiлiй та представництв. Змiн в органiзацiйнiй 

структурi не вiдбувалось. 

  

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за звiтний перiод - 35 осiб, 

середня чисельнiсть осiб, якi працюють за сумiсництвом - 3 особи, чисельнiсть працiвникiв, якi 

працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 6 осiб. Фонд оплати працi порiвняно 

з попереднiм роком збiльшився та становить - 1 457 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 НКЦПФР (згiдно лiцензiйних умов, 

компанiя з управлiння активами повинна мати не менше трьох сертифiкованих фахiвцiв). 

  

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. 

  

Товариство не здiйснює спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами. 

  

Пропозицiй щодо реорганiзацiї не надходило. 

  

Облiкова полiтика ПрАТ «КIНТО» розроблена та затверджена керiвництвом ПрАТ вiдповiдно до 

вимог МСБО 8 «Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки» та iнших чинних 

МСФЗ/МСБО, зокрема, МСБО 1 «Подання фiнансових звiтiв»; МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти». 

Концептуальна основа складання та подання фiнансової звiтностi – Мiжнароднi стандарти 

фiнансової звiтностi – тобто застосована концептуальна основа фiнансової звiтностi загального 

призначення (достовiрного подання). Наказ № 1 «Про облiкову полiтику ПрАТ «КIНТО» 

затверджено Президентом Товариства 05 сiчня 2015 року; протягом 2015 - 2017 рр. облiкова 

полiтика залишалась незмiнною. У 2016 та 2017 роцi (04.01.2016 та 03.01.2017 вiдповiдно) 

Товариством доповнено текст Наказу № 1 вiд 05.01.2015р. роздiлом щодо застосування у практицi 

нових прийнятих (не введених) МСФЗ та змiн до дiючих МСБО/МСФЗ. 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". 

Фiнансова звiтнiсть готується на базi iсторичної собiвартостi (пiд час визнання активу) за 

винятком оцiнки за справедливою та амортизованою вартiстю для окремих активiв. Оцiнку 

справедливої (прийнятної) вартостi основних засобiв на дату переходу на МСФЗ проведено 

створеною Товариством комiсiєю вiдповiдно до положень МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ» 

щодо добровiльних виключень, i цю справедливу вартiсть використано як доцiльну собiвартiсть. 

Оцiнку за справедливою вартiстю використано також i для фiнансових iнструментiв вiдповiдно до 

МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти». При цьому застосовано методи оцiнки фiнансових 

iнструментiв, дозволенi МСФЗ 13 «Оцiнки за справедливою вартiстю». Такi методи оцiнки 

включають данi про поточну ринкову вартiсть даного або iншого (аналогiчного за характером) 

активу - фiнансового iнструменту; розрахунок та аналiз дисконтованих грошових потокiв або iншi 

моделi визначення справедливої вартостi. Передбачувана справедлива вартiсть фiнансових активiв 

i зобов’язань визначається з використанням наявної iнформацiї про цiни активного ринку i 

вiдповiдних методiв оцiнки, якi не мiстять протирiч з вимогами МСФЗ 13 «Оцiнки за 

справедливою вартiстю».  

Нематерiальнi активи первiсно вiдображаються за iсторичною (фактичною) собiвартiстю. 

Подальша оцiнка нематерiальних активiв – за собiвартiстю придбання за вирахуванням 

амортизацiї та втрат вiд зменшення корисностi. Амортизацiя нараховується на нематерiальнi 

активи, з обмеженим термiном корисного використання. Метод амортизацiї, термiн корисного 

використання для кожного з об’єктiв нематерiальних активiв щорiчно переглядаються. Змiна 

термiну корисного використання, змiна методу амортизацiї, як i переоцiнка нематерiальних 

активiв вiдображається як змiна облiкової оцiнки (згiдно з МСБО 8 «Облiковi полiтики, змiни в 

облiкових оцiнках та помилки»). 

Основнi засоби вiдображаються за iсторичною собiвартiстю за вирахуванням накопиченої 

амортизацiї i втрат вiд зменшення корисностi. Амортизацiя нараховується iз використанням 

прямолiнiйного методу на протязi строку корисного використання кожного об’єкту основних 

засобiв. 

Запаснi частини та комплектуючi вироби для монтажу устаткування облiковуються у складi 



запасiв (не амортизуються). У складi запасiв Товариством облiковуються: запаснi частини для 

ремонту автомобiлiв, автомобiльнi шини, деталi до комп’ютерної технiки.  

Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли воно 

стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або 

продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку. 

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство оцiнює 

їх за їхньою справедливою вартiстю. Пiсля первiсного визнання фiнансового активу Товариство 

оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю або амортизованою собiвартiстю. Результати 

переоцiнки фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю вiдображаються у 

складi прибуткiв (збиткiв) або у складi сукупного доходу. 

Результати переоцiнки фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою вартiстю 

вiдображаються у складi прибуткiв (збиткiв). 

  

Виключним видом дiяльностi Товариства є дiяльнiсть з управлiння активами iнституцiйних 

iнвесторiв.  

Станом на 31.12.2017 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 252,9 млн. грн.  

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. 

Керiвництвом Товариства здiйснюється постiйний аналiз ризикiв, притаманних економiцi України 

в цiлому, та дiяльностi на фондовому ринку, зокрема, з метою зменшення впливу вказаних ризикiв 

на показники дiяльностi Товариства. Iнформацiя про ризики, властивi дiяльностi Товариства, та дiї 

керiвництва щодо зменшення їх негативного впливу, розкритi у Примiтках до рiчної фiнансової 

звiтностi за 2017 рiк, що розкриваються у складi Рiчної iнформацiї емiтента за 2017 рiк. 

Проведений керiвництвом Товариства аналiз щодо ситуацiї на фондовому ринку вiдображено на 

веб-сторiнцi http://www.kinto.com/reports/year2017/48789.html. 

Вiд сезонних змiн дiяльнiсть Товариства не залежить. 

Товариство не здiйснює виробничої дiяльностi, тому iнформацiя про розширення виробництва, 

ринки збуту та основних клiєнтiв, канали збуту й методи продажу, джерела сировини, їх 

доступнiсть та динамiку цiн, про особливостi стану розвитку галузi виробництва, рiвень 

впровадження нових технологiй, нових товарiв, його становище на ринку, кiлькiсть 

постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у 

загальному обсязi постачання, не надається. 

  

Значнi придбання або вiдчуження активiв у звiтному роцi не здiйснювались. 

За останнi п'ять рокiв Товариство також не здiйснювало значних правочинiв (бiльше 10 вiдсоткiв 

вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону 

України «Про акцiонернi товариства» № 514-VI вiд 17.09.2008р. (з внесеними змiнами та 

доповненнями). 



  

Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого 

органу, афiлiйованими особами не укладались. 

  

До основних засобiв Товариства належать - автомобiлi, електронно-обчислювальнi системи, 

побутовi прилади, меблi, структурована кабельна система, АТС, телефони. Станом на 31.12.2017 

на балансi знаходились основнi засоби: залишкова вартiсть - 2 219 тис. грн., первiсна вартiсть - 4 

677 тис. грн., знос - 2 458 тис. грн. У 2017 роцi не було нi надходжень, нi списань об’єктiв 

основних засобiв. Примiщення, у якому здiйснюється дiяльнiсть Товариства, використовується на 

умовах операцiйної оренди. Частину цих примiщень Товариство передало у користування на 

умовах операцiйної суборенди iнвестицiйним фондам, активами яких Товариство управляє. 

Орендованих основних засобiв на кiнець звiтного перiоду - 41 540 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, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б. Екологiчнi питання не впливають на 

використання активiв Товариства. Планiв щодо капiтального будiвництва, розширення або 

удосконалення основних засобiв немає. 

  

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 санкцiй i компенсацiй у звiтному роцi вiдсутнi. 

  

Джерелом фiнансування дiяльностi Товариства є власнi кошти. У 2016 – 2017рр. залежнiсть 

Товариства вiд зовнiшнiх джерел фiнансування практично вiдсутня : коефiцiєнт фiнансування 

(рiвня боргу) становить на 31.12.2017 року 0,002 (при допустимому значеннi до 1,00). Основними 

активами Товариства є фiнансовi активи: iнструменти власного капiталу iнших пiдприємств, 

торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть, а також грошовi кошти. Обсяг робочого капiталу 

є достатнiм для поточних потреб. 

Всi показники лiквiдностi активiв Товариства знаходяться на належному рiвнi. 

Позицiя лiквiдностi Товариства ретельно контролюється керiвництвом Товариства, для чого 

управлiнський персонал використовує процес детального бюджетування та прогнозу грошових 

коштiв для того, щоб гарантувати наявнiсть адекватних засобiв для виконання своїх платiжних 

зобов'язань. Крiм того, з метою управляння цим типом ризикiв передбачається: 

- пiдтримання певного рiвня лiквiдностi публiчних фондiв пiд управлiнням Товариством 

(наявнiсть певної частки банкiвських депозитiв, лiквiдних державних облiгацiй, лiквiдних акцiй); 

- аналiз майбутнiх грошових фондiв пiд управлiнням та iнших джерел фiнансування; 

- аналiз ринкової ситуацiї; 

- планування грошових потокiв, пов’язаних з можливiстю виникнення зобов’язань на кожну дату 

та на певнi дати, в зв’язку iз припиненням чи подовженням строку дiяльностi фондiв; 

- передбачення в договорах з iнвесторами певних часових промiжкiв мiж датою подачi заяви 

iнвестором стосовно отримання коштiв та датою розрахункiв фонду пiд управлiнням Товариства з 

ним. 

Товариство здiйснює всi охарактеризованi заходи з метою повного i своєчасного виконання 

договiрних умов перед клiєнтами. 

  

У звiтному перiодi було укладено, але ще не виконано договорiв на суму 158 018,00 грн. 

Очiкуються надходження вiд виконання цих договорiв у розмiрi - 488,00 грн. 

  

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. 

  

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. 

  

Станом на початок року вiдсутнi судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi 

на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв Товариства, або судовi справи, стороною в яких 

виступають посадовi особи Товариства 



  

Iнша iнформацiя вiдсутня, аналiз дiяльностi не проводився 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 

грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
2216 2219 38310 41540 40526 43759 

будівлі та 

споруди 
0 0 38310 41540 38310 43759 

машини та 

обладнання 
0 0 0 0 0 0 

транспортні 

засоби 
1632 1632 0 0 1632 1632 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інші 584 587 0 0 584 587 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 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 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інвестиційна 

нерухомість 
0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 2216 2219 38310 41540 40526 43759 

Опис Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами). Встановлено 

наступнi термiни корисного використання основних засобiв: машини та обладнання - 5 рокiв, 

транспортнi засоби - 10 рокiв, iнструменти, прилади та iнвентар - 7-10 рокiв, iншi основнi засоби - 

3 роки. Станом на 31.12.2017 р. на балансi знаходились основнi засоби: залишкова вартiсть – 2 219 

тис. грн. первiсна вартiсть – 4 677 тис. грн. сума нарахованого зносу - 2 458 тис. грн. Ступiнь зносу 

– 47,44% Ступiнь використання – 52,56%.  

Переоцiнок основних засобiв i нематерiальних активiв протягом дiяльностi Товариства не 

здiйснювалось, як i тестування на предмет знецiнення Модель подальшої оцiнки основних засобiв 

i нематерiальних активiв – за первiсною вартiстю за вирахуванням нарахованої амортизацiї. У 

2017 роцi амортизацiя основних засобiв не нараховувалась. 31.12.2017 року пiд час перегляду 

облiкових оцiнок основних засобiв лiквiдацiйну вартiсть залишено без змiн. У 2017 роцi не було нi 

надходжень, нi списань об’єктiв основних засобiв. 

Примiщення, у якому здiйснюється дiяльнiсть Товариства, використовується на умовах 

операцiйної оренди. Частину цих примiщень Товариство передало у користування на умовах 

операцiйної суборенди iнвестицiйним фондам, активами яких ПрАТ управляє. 

Амортизацiя нараховується iз використанням прямолiнiйного методу на протязi строку корисного 

використання кожного об’єкту основних засобiв. Товариство не має обмежень щодо використання 

ОЗ 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування За звітний період За попередній період 



показника 

Розрахункова вартість 

чистих активів (тис. 

грн)  

68106 68913 

Статутний капітал 

(тис. грн.)  
66660 66660 

Скоригований 

статутний капітал 

(тис. грн)  

66660 66660 

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). 

Згiдно розрахунку вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2017 року становить 68 

106 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на 

кiнець звiтного перiоду становить 1446 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих 

активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 1446 

тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець 

попереднього перiоду становить 2253 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих 

активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 2253 

тис.грн. 

Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу 

(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України щодо мiнiмального значення 

чистих активiв акцiонерних товариств дотримуються протягом останнiх 2-х звiтних перiодiв, 

зокрема, у звiтний перiод, дотримуються. 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення 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 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 та забезпечення X 118 X X 

Усього зобов’язань та забезпечень X 118 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 

26.01.2017 30.01.2017 

Інформація про зміну власників акцій, 

яким належить 10 і більше відсотків 

голосуючих акцій 

25.04.2017 26.04.2017 

Інформація про зміну власників акцій, 

яким належить 10 і більше відсотків 

голосуючих акцій 

26.04.2017 28.04.2017 
Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 
Приватне пiдприємство «Аудиторська фiрма "УКРФIНАНСАУДИТ» 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 

облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 

24089565  

Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 
м. Київ, вул. Лейпцизька, 2/37 кв.4 

Номер та дата видачі свідоцтва про 

включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою 

України 

1610 30.03.2001 

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** 

327 П 000327 12.03.2013 до 26.11.2020 

Номер та дата видачі свідоцтва про 

відповідність системи контролю якості, 

виданого Аудиторською палатою України 

320/1 

29.12.2015 

Звітний період, за який проведений аудит 

фінансової звітності 

01.01.2017 

31.12.2017 

Думка аудитора*** із застереженням 

Пояснювальний параграф (у разі наявності) Пояснювальний параграф 

Iнформацiя про активи, зобов’язання та чистий прибуток (збиток) 

Товариства у 2017 роцi 

тис.грн. 

№ Показник 31.12. 2017р 31.12. 2016р. Змiни за 2017 рiк, +, (-) 

1. Вартiсть активiв - усього 68 224 69 601 (1 377) 

у тому числi:  

1.1. необоротнi активи 2 652 2 647 + 5 

1.2. поточнi активи 65 572 66 954 (1382) 

3. Зобов’язання (поточнi) 118 688 (570) 

4. Власний капiтал (чистi активи) 68 106 67 913 (807) 

5. Фiнансовий результат: чистий  

прибуток (збиток) (813) (458) (355) 

Аналiз наведених даних з фiнансового звiту Товариства за 2017 рiк, 



свiдчить: 

• дiяльнiсть ПрАТ «КIНТО» у 2017 роцi (як i у попередньому перiодi) 

була збитковою;  

• загальна вартiсть активiв за 2017 рiк зменшилась на 1377 тис. грн., або 

на 1,98 % ; 

• вартiсть власного капiталу (чистих активiв) ПрАТ «КIНТО» 

зменшилась на 807 тис. грн. або на 1,17 % (внаслiдок збитковостi 

дiяльностi у 2017 роцi); 

• значення показникiв лiквiдностi активiв (поточної 

платоспроможностi) Товариства знаходяться на належному рiвнi; 

• у 2016 – 2017рр. залежнiсть Товариства вiд зовнiшнiх джерел 

фiнансування практично вiдсутня : коефiцiєнт фiнансування (рiвня 

боргу) становить на 31.12.2017 року 0,002 (при допустимому значеннi 

до 1,00) 

 

Висновок щодо фiнансового стану Товариства: 

• фiнансовий стан ПрАТ «КIНТО» на 31.12.2017 року можна визнати 

стабiльним;  

• вартiсть чистих активiв Товариства перевищує розмiр 

зареєстрованого статутного капiталу на 1 446 тис.грн або на 2,2%; 

ПрАТ «КIНТО» є дiючим пiдприємством, яке здатне надалi 

продовжувати свою дiяльнiсть. Таким чином, припущення керiвництва 

Товариства про безперервнiсть дiяльностi у передбачуваному 

майбутньому, про що заявлено у фiнансовому звiтi за 2017 рiк, є 

обґрунтованим. 

Данi щодо активiв, зобов’язань, доходiв, витрат та фiнансових 

результатiв пiдтверджуються первинними документами, i їх 

вiдображення у фiнансовiй звiтностi у суттєвих аспектах не суперечать 

вимогам МСФЗ/МСБО (крiм питання, яке є основою для висловлення 

думки iз застереженням – iгнорування вимоги оцiнки фiнансових 

iнструментiв за справедливою вартiстю). 

Номер та дата договору на проведення 

аудиту 

2501-НК-3 

25.01.2018 

Дата початку та дата закінчення аудиту 26.01.2018 

22.02.2018 

Дата аудиторського висновку (звіту) 22.02.2018 

Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 
16000 

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий 

орган і мають відмітку у паспорті. 

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів. 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 
Приватне пiдприємство «Аудиторська фiрма "УКРФIНАНСАУДИТ» 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 

облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 

24089565  

Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 
м. Київ, вул. Лейпцизька, 2/37 кв.4 

Номер та дата видачі свідоцтва про 

включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою 

України 

1610 30.03.2001 



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** 

327 П 000327 12.03.2013 до 26.11.2020 р. 

Номер та дата видачі свідоцтва про 

відповідність системи контролю якості, 

виданого Аудиторською палатою України 

320/1 

29.12.2015 

Звітний період, за який проведений аудит 

фінансової звітності 

01.01.2017 

31.12.2017 

Думка аудитора*** із застереженням 

Пояснювальний параграф (у разі наявності) Пояснювальний параграф 

Iнформацiя про активи, зобов’язання та чистий прибуток (збиток) 

Товариства у 2017 роцi 

тис.грн. 

№ Показник 31.12. 2017р 31.12. 2016р. Змiни за 2017 рiк, +, (-) 

1. Вартiсть активiв - усього 68 224 69 601 (1 377) 

у тому числi:  

1.1. необоротнi активи 2 652 2 647 + 5 

1.2. поточнi активи 65 572 66 954 (1382) 

3. Зобов’язання (поточнi) 118 688 (570) 

4. Власний капiтал (чистi активи) 68 106 67 913 (807) 

5. Фiнансовий результат: чистий  

прибуток (збиток) (813) (458) (355) 

Аналiз наведених даних з фiнансового звiту Товариства за 2017 рiк, 

свiдчить: 

• дiяльнiсть ПрАТ «КIНТО» у 2017 роцi (як i у попередньому перiодi) 

була збитковою;  

• загальна вартiсть активiв за 2017 рiк зменшилась на 1377 тис. грн., або 

на 1,98 % ; 

• вартiсть власного капiталу (чистих активiв) ПрАТ «КIНТО» 

зменшилась на 807 тис. грн. або на 1,17 % (внаслiдок збитковостi 

дiяльностi у 2017 роцi); 

• значення показникiв лiквiдностi активiв (поточної 

платоспроможностi) Товариства знаходяться на належному рiвнi; 

• у 2016 – 2017рр. залежнiсть Товариства вiд зовнiшнiх джерел 

фiнансування практично вiдсутня : коефiцiєнт фiнансування (рiвня 

боргу) становить на 31.12.2017 року 0,002 (при допустимому значеннi 

до 1,00) 

 

Висновок щодо фiнансового стану Товариства: 

• фiнансовий стан ПрАТ «КIНТО» на 31.12.2017 року можна визнати 

стабiльним;  

• вартiсть чистих активiв Товариства перевищує розмiр 

зареєстрованого статутного капiталу на 1 446 тис.грн або на 2,2%; 

ПрАТ «КIНТО» є дiючим пiдприємством, яке здатне надалi 

продовжувати свою дiяльнiсть. Таким чином, припущення керiвництва 

Товариства про безперервнiсть дiяльностi у передбачуваному 

майбутньому, про що заявлено у фiнансовому звiтi за 2017 рiк, є 

обґрунтованим. 

Данi щодо активiв, зобов’язань, доходiв, витрат та фiнансових 

результатiв пiдтверджуються первинними документами, i їх 

вiдображення у фiнансовiй звiтностi у суттєвих аспектах не суперечать 

вимогам МСФЗ/МСБО (крiм питання, яке є основою для висловлення 

думки iз застереженням – iгнорування вимоги оцiнки фiнансових 

iнструментiв за справедливою вартiстю). 

Номер та дата договору на проведення 

аудиту 

2501–НК-3 

25.01.2018 

Дата початку та дата закінчення аудиту 26.01.2018 



22.02.2018 

Дата аудиторського висновку (звіту) 22.02.2018 

Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 
16000 

Текст аудиторського висновку (звіту)  

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

щодо рiчної фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "КIНТО" 

станом на на 31 грудня 2017 року 

Керiвництву та акцiонерам 

Приватного акцiонерного товариства «КIНТО» 

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 

А. ЗВIТ З АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI  

1. Думка iз застереженням 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi компанiї Приватного акцiонерного товариства «КIНТО» («Товариство») що 

складається зi звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2017 р., та звiту про сукупний дохiд, звiту про змiни у власному 

капiталi, звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, та примiток до фiнансової звiтностi, 

включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик. 

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в роздiлi «Основа для думки iз застереженням» нашого звiту, 

фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 

грудня 2017 р., та фiнансовi результати його дiяльностi, а також грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною 

датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). 

2. Основа для думки iз застереженням 

Фiнансовi iнструменти (поточнi фiнансовi iнвестицiї), якi придбанi Товариством та утримуються для подальшого 

продажу, i якi згiдно з вимогами МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» та прийнятою облiковою полiтикою Товариства, 

слiд вiдображати у звiтi про фiнансовий стан за справедливою вартiстю з вiднесенням змiн справедливої вартостi 

iнструментiв до фiнансового результату звiтного перiоду, фактично не переоцiнювались протягом звiтного перiоду. 

Як аргумент неможливостi визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв станом на останнiй день 

звiтного перiоду управлiнським персоналом Товариства наводиться наступне: 

- вiдсутнiсть даних про бiржовi курси (даних про ринкову вартiсть фiнансових iнструментiв Товариства) у 

органiзатора торгiвлi – ПАТ «Українська бiржа». 

Iншi методи визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв, передбаченi МСФЗ 13 «Оцiнка за 

справедливою вартiстю», Товариством не використовувались. 

Суттєвiсть вказаної статтi у фiнансовiй звiтностi Товариства ґрунтується на тому, що питома вага вартостi вказаних 

фiнансових iнструментiв у загальнiй вартостi активiв Товариства на кiнець звiтного перiоду становила 93,5% (на 

початок звiтного перiоду – 94,4%). Викривлення вартостi вказаних активiв може призвести як до суттєвого 

викривлення вартостi чистих активiв Товариства, так i до викривлення фiнансового результату за звiтний перiод, а 

також впливає на суму зобов’язань з податку на прибуток.  

Незалежна оцiнка фiнансових iнструментiв Товариства пiд час аудиту не здiйснювалась (отже, аудиторами не 

визначалась точна сума можливих вiдхилень вартостi активiв i фiнансового результату вiд даних фiнансової звiтностi 

Товариства).  

3. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). 

Нашу вiдповiдальнiсть, згiдно з цими стандартами, викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит 

фiнансової звiтностi» нашого звiту. 

Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства, фiнансова звiтнiсть якого перевiрялась, згiдно з етичними 

вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики 

вiдповiдно до цих вимог.  

Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є прийнятними та достатнiми за обсягом для використання їх як 

основи для нашої думки iз застереженням. 

4. Ключовi питання аудиту 

Ключовi питання аудиту – це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш значущими пiд час нашого 

аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової 

звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не обов’язково висловлюємо 

окрему думку щодо кожного з цих питань. 

Зокрема, нами сформовано такий перелiк ключових питань аудиту (до наведеного далi перелiку не включене питання, 

яке призвело до модифiкацiї думки аудитора, i iнформацiю про яке наведено у вiдповiдному роздiлi цього звiту).  

• Визначення амортизованої вартостi одного з фiнансових активiв – дебiторської заборгованостi. Вказанi стаття є 

суттєвою у складi активiв Товариства. Аналiз динамiки резерву сумнiвних боргiв у 2017 роцi показав, що сума резерву 

за 2017 рiк не змiнилась (резерв був створений у попередньому перiодi лише для одного з дебiторiв i не переглядався). 

• Безперервнiсть дiяльностi. Згiдно з Концептуальною основою фiнансової звiтностi безперервнiсть є основоположним 

припущенням у фiнансовiй звiтностi. Завданням аудиторiв було виявлення ознак чинникiв, якi б пiдтверджували або 

спростовували заяву керiвництва Товариства про безперервнiсть дiяльностi Товариства в осяжному майбутньому. 



• Зменшення корисностi активiв. Щорiчне тестування необоротних активiв на предмет знецiнення вимагається МСБО 

36, але Товариством не здiйснюється. У разi виявлення ознак знецiнення необоротних активiв – перегляд облiкових 

оцiнок призведе до необхiдностi коригування вартостi чистих активiв Товариства (у бiк зменшення). Суми можливих 

коригувань не є суттєвими для Товариства: вартiсть необоротних активiв, щодо яких має здiйснюватись тестування 

зменшення корисностi, становить 3,9% вiд вартостi всi активiв на кiнець звiтного перiоду. 

5. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову 

звiтнiсть  

Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi 

вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для 

того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або 

помилки. 

При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi компанiї 

продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються 

безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для 

бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити 

дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. 

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування 

компанiї. 

6. Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 

Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого 

викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та надання звiту аудитора, який включає нашу думку. Обґрунтована 

впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди 

виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 

вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на 

економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi. 

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм 

протягом усього завдання з аудиту.  

Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi 

вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись 

такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв. 

З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми 

визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є 

ключовими. 

Ми описуємо цi питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом 

заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в 

нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для 

iнтересiв громадськостi. 

7. Пояснювальний параграф 

Iнформацiя про активи, зобов’язання та чистий прибуток (збиток) Товариства у 2017 роцi 

№ Показник 31.12. 2017р 31.12. 2016р. Змiни за 2017 рiк, +, (-) 

1. Вартiсть активiв - усього 68 224 69 601 (1 377) 

у тому числi:  

1.1. необоротнi активи 2 652 2 647 + 5 

1.2. поточнi активи 65 572 66 954 (1382) 

3. Зобов’язання (поточнi) 118 688 (570) 

4. Власний капiтал (чистi активи) 68 106 67 913 (807) 

5. Фiнансовий результат:  

чистий прибуток (збиток) (813) (458) (355) 

Аналiз наведених даних з фiнансового звiту Товариства за 2017 рiк, свiдчить: 

• дiяльнiсть ПрАТ «КIНТО» у 2017 роцi (як i у попередньому перiодi) була збитковою;  

• загальна вартiсть активiв за 2017 рiк зменшилась на 1377 тис. грн., або на 1,98 % ; 

• вартiсть власного капiталу (чистих активiв) ПрАТ «КIНТО» зменшилась на 807 тис. грн. або на 1,17 % (внаслiдок 

збитковостi дiяльностi у 2017 роцi); 

• значення показникiв лiквiдностi активiв (поточної платоспроможностi) Товариства знаходяться на належному рiвнi; 

• у 2016 – 2017рр. залежнiсть Товариства вiд зовнiшнiх джерел фiнансування практично вiдсутня : коефiцiєнт 

фiнансування (рiвня боргу) становить на 31.12.2017 року 0,002 (при допустимому значеннi до 1,00) 

 

Висновок щодо фiнансового стану Товариства: 

• фiнансовий стан ПрАТ «КIНТО» на 31.12.2017 року можна визнати стабiльним;  

• вартiсть чистих активiв Товариства перевищує розмiр зареєстрованого статутного капiталу на 1 446 тис.грн або на 

2,2%; 

ПрАТ «КIНТО» є дiючим пiдприємством, яке здатне надалi продовжувати свою дiяльнiсть. Таким чином, припущення 

керiвництва Товариства про безперервнiсть дiяльностi у передбачуваному майбутньому, про що заявлено у 



фiнансовому звiтi за 2017 рiк, є обґрунтованим. 

Данi щодо активiв, зобов’язань, доходiв, витрат та фiнансових результатiв пiдтверджуються первинними 

документами, i їх вiдображення у фiнансовiй звiтностi у суттєвих аспектах не суперечать вимогам МСФЗ/МСБО (крiм 

питання, яке є основою для висловлення думки iз застереженням – iгнорування вимоги оцiнки фiнансових 

iнструментiв за справедливою вартiстю). 

Б. ЗВIТ ПРО IНШI ПРАВОВI ТА РЕГУЛЯТОРНI ВИМОГИ 

8. Вiдповiднiсть розмiру зареєстрованого (статутного) капiталу вимогам законодавства України.  

Розмiр зареєстрованого статутного капiталу ПрАТ «КIНТО» вiдповiдає вимогам законодавства України, зокрема 

Закону України «Про акцiонернi товариства» (стаття 14). Статутний капiтал сплачено акцiонерами повнiстю.  

9. Вiдповiднiсть вартостi власного капiталу (чистих активiв) Товариства вимогам Цивiльного кодексу України. 

Вартiсть чистих активiв ПрАТ «КIНТО» на 31.12.2017 р. становила 68 106 тис. грн.  

Вартiсть чистих активiв перевищувала розмiр зареєстрованого статутного капiталу: 

на 31.12.2016 року на 2 253 тис. грн.; 

на 31.12.2017 року на 1 446 тис. грн.; 

Таким чином, вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України щодо мiнiмального значення чистих активiв 

Товариством дотримуються протягом останнiх 2-х звiтних перiодiв, зокрема, у перiод, що перевiрявся. 

10. Вiдповiднiсть резервного капiталу установчим документам. 

У чиннiй редакцiї Статуту Товариства вiдсутнi положення щодо резервного капiталу. Згiдно з вимогами Закону 

України «Про акцiонернi товариства» (cт.19) ПрАТ було створено резервний капiтал за рахунок чистого прибутку. У 

перiод 2010-2011рр. резервний капiтал було використано для покриття збиткiв. Внаслiдок цього залишки резервного 

капiталу вiдсутнi як на початок, так i на кiнець звiтного перiоду. У 2017 роцi резервний капiтал не поповнювався через 

вiдсутнiсть джерела – чистого прибутку. 

11. Приватне акцiонерне товариство «КIНТО» дотримується пруденцiйних нормативiв провадження професiйної 

дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв (дiяльностi з управлiння 

активами), перелiк, розмiри i методика розрахунку яких встановленi вiдповiдним нормативно-правовим актом 

НКЦПФР. Товариство подає до НКЦПФР розрахунок показникiв, що пiдтверджують виконання встановлених 

пруденцiйних нормативiв щодо зазначеного виду професiйної дiяльностi, в порядку та у строки, встановленi 

нормативно-правовими актами, що регулюють питання подання звiтностi Регулятору. 

12. Iнформацiя про наявнiсть, характер та ступiнь ризикiв КУА, сформована на основi аналiзу результатiв 

пруденцiйних показникiв дiяльностi КУА i розкрита у роздiлi 6 Примiток до фiнансового звiту. 

13. Товариство, в дiяльностi з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв враховує вимоги нормативно-правових 

актiв НКЦПФР, якi регулюють порядок складання та розкриття iнформацiї компанiями з управлiння активами. 

14. Наявнiсть та вiдповiднiсть системи внутрiшнього аудиту (контролю), необхiдної для складання фiнансової 

звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. 

Керiвництвом ПрАТ створено систему внутрiшнього аудиту (контролю).  

Зокрема:  

• затверджено внутрiшнiй нормативний документ – «Положення про службу внутрiшнього аудиту (контролю) ПрАТ 

«КIНТО» ( рiшенням Наглядової ради ПрАТ «КIНТО» вiд 24.12.2014р).  

• Статутом ПрАТ «КIНТО» (ст. 6 «Служба внутрiшнього аудиту») внутрiшнього аудитора визначено як конкретну 

особу, яка є вiдповiдальною за здiйснення внутрiшнього контролю (аудиту); 

• в штатi ПрАТ «КIНТО» є посада фiнансового директора, який також здiйснює контрольнi функцiї щодо органiзацiї i 

методологiї бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi; 

• Товариством створено Ревiзiйну комiсiю, склад якої затверджується рiшенням Наглядової ради Товариства. 

На думку аудиторiв, iснуюча система внутрiшнього аудиту є ефективною i забезпечує внутрiшнiй контроль, 

необхiдний для складання фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або 

помилки. 

15. Стан корпоративного управлiння у ПрАТ «КIНТО вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi 

товариства» та нормативному документу НКЦПФР щодо принципiв корпоративного управлiння у акцiонерному 

товариствi (iз змiнами). 

16. Iнформацiя про перелiк пов’язаних з ПрАТ «КIНТО» осiб, якi можуть здiйснювати суттєвий вплив або контроль на 

дiяльнiсть Товариства, наведена у Роздiлi 8 Примiток до фiнансового звiту за 2017 рiк.  

Зокрема: 

Юридичнi особи, повязанi з ПрАТ «КIНТО» вiдсутнi. Фiзичнi особи, пов’язанi з ПраТ «КIНТО» - посадовi особи 

Товариства.  

Операцiї з пов’язаними сторонами, крiм оплати працi у 2017 роцi, не здiйснювались.  

Проведенi нами необхiднi процедури пiдтвердили достовiрнiсть iнформацiї, наведеної у фiнансовiй звiтностi щодо 

пов’язаних осiб.  

17. Iнформацiя щодо значних правочинiв ПрАТ «КIНТО» 

У 2017 роцi Товариством не здiйснювались значнi правочини (на суму - бiльше 10 вiдсоткiв вартостi активiв 

Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi). 

18. Iнформацiя про подiї пiсля звiтної дати до дати затвердження фiнансового звiту до випуску 

Подiй, якi б вимагали коригувань фiнансової звiтностi за 2017 рiк, або розкриття їх у Примiтках до фiнансового звiту 

пiсля звiтної дати до дати затвердження фiнансової звiтностi до впуску, у Товариствi не було (згiдно з положеннями 



МСБО 10 «Подiї пiсля звiтного перiоду»). 

19. Iнша iнформацiя 

19.1.Основнi вiдомостi про компанiю з управлiння активами, фiнансова звiтнiсть якої перевiрялась: 

№ з/п Показники Iнформацiя 

1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство «КIНТО» 

2. Iдентифiкацiйний код юридичної особи в ЄДРПОУ 16461855 

3. Мiсцезнаходження 04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, буд. 25- Б 

4. Дата державної реєстрацiї (первинної) 23.03.1992р. Виконкомом Печерської у м. Києвi ради народних депутатiв 

5. Дата внесення останнiх змiн до установчих документiв (Статуту) 01.06.2017р. Подiльська районна у м. Києвi 

державна адмiнiстрацiя 

6. Основний вид дiяльностi за КВЕД /2010 66.30 – Управлiння фондами (виключний вид дiяльностi) 

7. Отриманi лiцензiї на здiйснення дiяльностi Лiцензiя на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку: 

дiяльнiсть з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв (дiяльнiсть з управлiння активами): видана згiдно з 

рiшенням НКЦПФР вiд 18.01.2011р. № 47, термiн дiї - необмежений)  

8. Керiвництво ПрАТ Президент ПрАТ – Оксанiч Сергiй Михайлович Головний бухгалтер - Бенедик Ольга 

Миколаївна  

9. Кiлькiсть працiвникiв – середня за 2017 рiк  

38 осiб (на постiйнiй основi) 

10. Склад iнституцiйних iнвесторiв, активами яких управляє ПрАТ «КIНТО» - станом на 31.12.2017р.  

IСI,НПФ Вартiсть чистих активiв, грн. 

ПIФ "КIНТО-Голд" 1 592 166.60 

ПАТ "ЗНКIФ "Синергiя-7" 5 778 464.98 

ПАТ "ЗНКIФ "Синергiя-5" 20 040 091.56 

ПАТ "ЗНКIФ "Синергiя-4" 48 952 387.29 

ПАТ "ЗНКIФ "Синергiя Рiал Iстейт" 4 305 207.31 

ПАТ "ЗНКIФ "Синергiя Клаб" 19 975 712.18 

ПАТ "ЗНКIФ "КIНТО Капiтал" 45 847 596.42 

IДПIФ "КIНТО-Народний" 5 407 716.11 

IДПIФ "Достаток" 13 000 526.82 

ЗНПIФ «Iндекс Української Бiржi» 9 019 594.48 

ВДПIФ "КIНТО-Класичний" 26 616 819.49 

ВДПIФ "КIНТО-Казначейський" 1 993 862.77 

ВДПIФ "КIНТО-Еквiтi" 4 794 263.94 

НТ ВПФ "Соцiальний стандарт" 36 171 157.32 

Разом 243 495 567.27 

19.2. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму 

Повна назва: Приватне пiдприємство «Аудиторська фiрма "УКРФIНАНСАУДИТ».  

Код за ЄДРПОУ 24089565  

Мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Лейпцизька, 2/37 кв.4 

Реєстрацiйнi данi: ПП Аудиторська фiрма «Укрфiнансаудит». 

Зареєстроване Печерською районною в м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 30.05.1996р. Свiдоцтво № 1 070 120 0000 

004669  

Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi 

послуги Свiдоцтво N 1610 видане Аудиторською Палатою України 30.03.2001р. за рiшенням № 100 та продовжене до 

26.11.2020р., рiшення АПУ № 317/4  

Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi 

перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, видане рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку Свiдоцтво П 000327 

Реєстрацiйний № 327  

Рiшення НКЦПФР вiд 12.03.2013р. 

Строк дiї свiдоцтва - до 26.11.2020 р. 

Номер та дата видачi Свiдоцтва про включення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть проводити 

аудиторськi перевiрки фiнансових установ, видане рiшення Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання 

у сферi ринкiв фiнансових послуг Реєстрацiйний № 0028 

Розпорядження Нацкомфiнпослуг № 2054 вiд 02.07.2013р. 

Строк дiї свiдоцтва - до 26.11.2020 р. 

Керiвник Збожинський Володимир Петрович 

Сертифiкат аудитора серiї А № 000967 виданий Аудиторською Палатою України, рiшення № 45 вiд 16.05.1996р., та 

продовжений до 16 травня 2020 року, рiшення Аудиторської палати України  

№ 309/ вiд 26.03.2015р. 

Iнформацiя про аудиторiв Руденко Любов Миколаївна 

Сертифiкат аудитора серiї А № 000185 виданий Аудиторською Палатою України, рiшення № 11 вiд 27.01.1994 р., та 

продовжений до 27.01.2023 року, рiшенням Аудиторської палати України № 352/2 вiд 30.11.2017 р. 



Контактний телефон (044) 227-19-00  

Дата та номер договору на проведення аудиту фiнансової звiтностi за 2017 рiк 25.01.2018р. Договiр № 2501 – НК - 3 

Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту  

з 26.01.2018р.  

до 22.02.2018р 

"22" лютого 2018 року. 

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є  

______________ Л.М.Руденко 

Директор АФ  

«Укрфiнансаудит» В.П.Збожинський  

м. Київ вул. Лейпцизька, 2/37 к. 4 

М.П. 

 

 

 

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний 

контролюючий орган і мають відмітку у паспорті). 

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів. 



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 2017 1 0 

2 2016 1 0 

3 2015 1 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для 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):  Ні 

 

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):  Ні 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?  

 Так Ні 

Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X 



Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради  X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)  X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (запишіть): Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликались Так 

 

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

(так/ні)  
Ні 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і 

більше відсотків простих акцій товариства 
 

Інше (зазначити)  

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх 

непроведення 
 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина 

їх непроведення 
 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 4 

членів наглядової ради - акціонерів  

членів наглядової ради - представників акціонерів 1 

членів наглядової ради - незалежних директорів  

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій  

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій  

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій  

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 1 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 Так Ні 

Складу  X 

Організації  X 

Діяльності  X 

Інше (запишить) Наглядова рада не проводила 

самооцiнку. 

 



 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
5 

 

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 

Інші (запишіть)  В складi Наглядової Ради 

комiтети не створювалися 

Інші (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 (запишіть)  Члени наглядової ради не 

отримують винагороди 

 

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 
X  



Наглядової ради не може бути одночасно членом Правлiння та/або членом 

Ревiзiйної комiсiї. 

 

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)  У звiтному роцi усiх членiв 

Наглядової ради переобрано на 

повторний строк. 

 

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 відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 

трьох років? 2 

 

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?  

 

Загальні 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить 

до 

компетенції 

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 припинення повноважень голови та членів 

виконавчого органу 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

ревізійної комісії 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів Ні Так Ні Ні 



виконавчого органу 

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. Положення 

про органiзацiю системи 

управлiння ризиками. Положення 

про службу внутрiшнього аудиту 

(контролю).  

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР про 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства 



ринок цінних 

паперів  

Фінансова звітність, 

результати діяльності  
Так Так Так Так Так 

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 Так Так 

Статут та внутрішні 

документи  
Так Ні Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення  
Ні Ні Так Так Так 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства  
Так Ні Ні Ні Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так 

 

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 - Приватне пiдприємство 

«Аудиторська фiрма 

"УКРФIНАНСАУДИТ" 

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)  Товариство не змiнювало 

зовнiшнього аудитора протягом 

останнiх трьох рокiв. 

 

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? Ні 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні) Ні 

 

У разі наявності у 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). Денiел Голдшайдер (громадянин Австрiї). 

Вiдповiдають встановленим законодавством вимогам. Змiни 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 протягом року не застосовувались. 

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 

характеристики або про відсутність такої системи. 

Система управлiння ризиками (надалi - СУР) Товариства функцiонує на пiдставi Положення про 

органiзацiю системи управлiння ризиками в Приватному акцiонерному товариствi «КIНТО». СУР 

спрямована на уникнення прийняття Товариством рiшень, якi можуть негативно вплинути на 

ефективнiсть управлiння активами iнвестицiйних та пенсiйних фондiв. СУР в Товариствi включає: 

1) управлiння ризиками, що пов’язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) управлiння ризиками iнститутiв 

спiльного iнвестування (далi – IСI), що знаходяться в управлiннi Товариства. Для забезпечення 

функцiонування СУР в Компанiї призначається вiдповiдальна за СУР особа (далi – вiдповiдальна 

особа). Вiдповiдальна особа у своїй дiяльностi керується вимогами цього Положення, вимогами 

iнших внутрiшнiх актiв Компанiї та нормами чинного законодавства України. Норми цього 

Положення, а також норми iнших внутрiшнiх актiв Товариства, прийнятих в рамках 

функцiонування СУР, є обов’язковими для виконання посадовими особами та персоналом 

Товариства. Спiвробiтники Товариства сприяють виконанню вiдповiдальною особою її функцiй i 

завдань в межах своєї компетенцiї. Вiдповiдальнiсть за створення та функцiонування СУР несе 

Керiвник Товариства. Структурнi пiдроздiли Товариства, посадовi особи та працiвники 

Товариства у процесi управлiння ризиками несуть вiдповiдальнiсть в межах їх функцiональних 

обов‘язкiв вiдповiдно до положень внутрiшнiх актiв Товариства та вимог чинного законодавства. 

Управлiння ризиками – це неперервний процес, за допомогою якого Товариство виявляє 

(iдентифiкує) ризики, проводить оцiнку їх величини, контролює ризиковi позицiї Товариства та 

фондiв, враховуючи взаємозв’язки мiж рiзними групами та категорiями (видами) ризикiв, а також 

здiйснює монiторинг ризикiв фондiв та власного рiвня ризику Компанiї Вiдповiдно, головними 

завданнями СУР в Товариствi є: виявлення ризикiв; вимiрювання ризикiв; якiсне та кiлькiсне 

оцiнювання ризикiв; визначення заходiв iз запобiгання та мiнiмiзацiї впливу ризикiв; монiторинг 

ризикiв; контроль за прийнятним для Компанiї рiвнем ризику; проведення моделювання та 

прогнозування процесiв та майбутнiх результатiв дiяльностi Компанiї на основi аналiзу iнформацiї 

та оцiнки ризикiв; визначення ефективностi СУР та її удосконалення.  

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. 

В Товариствi iснує система внутрiшнього аудиту (контролю): - створено службу внутрiшнього 

контролю (аудиту); - є посада фiнансового директора, - створено ревiзiйну комiсiю. Iснуюча 

система внутрiшнього аудиту є ефективною i забезпечує внутрiшнiй контроль, необхiдний для 

складання фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або 

помилки. Наглядовою радою Товариства 24.12.2014 року було затверджено Положення про 

службу внутрiшнього аудиту (контролю) Товариства у новiй редакцiї та 14.05.2013 р. 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 Товариства 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). 

Пiд час аудиту фiнансової звiтностi Товариства у звiтному роцi, аудиторською компанiєю 

враховано, вимоги до аудиторського висновку, що подається до НКЦПФР при розкриттi 

iнформацiї про результати дiяльностi iнститутiв спiльного iнвестування (пайових та 

корпоративних iнвестицiйних фондiв) та компанiї з управлiння активами, затверджених Рiшенням 

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 11.06.2013р. № 991 та зареєстрованих в 

Мiнiстерствi юстицiї України 07.07.2013р. за № 1119/23651, з внесеними змiнами та 

доповненнями. 

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) 

Приватне пiдприємство «Аудиторська фiрма "УКРФIНАНСАУДИТ", код за ЄДРПОУ 24089565, 

мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Лейпцизька, 2/37 кв.4 

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 

загальний стаж аудиторської діяльності; 

17 рокiв 

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі; 

Зовнiшнiй аудитор проводить перевiрку фiнансової звiтностi Товариства третiй рiк пiдряд. 

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 останіх 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, 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 Положенням 

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); 

Скарги не надходили. 

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та 

результати їх розгляду. 

Позовiв до суду не було. 

 

 

 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "КIНТО" 
за ЄДРПОУ 16461855 

Територія  за КОАТУУ 8038500000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

 за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
 за КВЕД 66.30 

Середня кількість 

працівників 
45  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса 
04070 м.Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-

Б 
 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   

за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2017 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 238 234  

первісна вартість 1001 628 630  

накопичена амортизація 1002 390 396  

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0  

Основні засоби: 1010 2216 2219  

первісна вартість 1011 4672 4677  

знос 1012 2456 2458  

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 193 199  

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0  

Відстрочені податкові активи 1045 0 0  

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 2647 2652  

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 72 89  

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 3433 1451  

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

0 

 

0 
 

з бюджетом 1135 3 3  

у тому числі з податку на прибуток 1136 1 1  

з нарахованих доходів 1140 0 0  

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0  

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 254 140  

Поточні фінансові інвестиції 1160 63189 63803  

Гроші та їх еквіваленти 1165 3 83  

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 66954 65572  

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0  

Баланс 1300 69601 68224  

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 66660 66660  

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0  

Капітал у дооцінках 1405 2242 2248  

Додатковий капітал 1410 12322 12322  

Емісійний дохід 1411 0 0  

Накопичені курсові різниці 1412 0 0  

Резервний капітал 1415 0 0  

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -12311 -13124  

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( ) 

Інші резерви 1435 0 0  

Усього за розділом I 1495 68913 68106  

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0  

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0  

Довгострокові кредити банків 1510 0 0  

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0  

Довгострокові забезпечення 1520 0 0  

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0  

Цільове фінансування 1525 0 0  

Благодійна допомога 1526 0 0  

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0  

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531 0 0  

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 0 0  

резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 
1533 0 0  

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 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 0 0  

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  

за товари, роботи, послуги 1615 563 63  

за розрахунками з бюджетом 1620 11 0  

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0  

за розрахунками зі страхування 1625 14 0  

за розрахунками з оплати праці 1630 40 0  

за одержаними авансами 1635 0 0  

за розрахунками з учасниками 1640 0 0  

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0  

за страховою діяльністю 1650 0 0  

Поточні забезпечення 1660 56 54  

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0  

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0  

Інші поточні зобов’язання 1690 4 1  

Усього за розділом IІІ 1695 688 118  

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0  

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0  

Баланс 1900 69601 68224  

 

Примітки  

Керівник Оксанiч Сергiй Михайлович 

Головний бухгалтер Бенедик Ольга Миколаївна 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "КIНТО" 
за ЄДРПОУ 16461855 

 (найменування)   

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2017 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 5239 4615 

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 

 

5239 

 

4615 

 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 1228 2338 

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 

Адміністративні витрати 2130 ( -7101 ) ( -6124 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( -179 ) ( -174 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 2182 ( 0 ) ( 0 ) 



сільськогосподарської продукції 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

0 

 

655 

 збиток 2195 ( -813 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 

Інші доходи 2240 187 3708 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( -187 ) ( -4821 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

0 

 

0 

 збиток 2295 ( -813 ) ( -458 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 19 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

0 

 

0 

 збиток 2355 ( -813 ) ( -458 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 6 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 6 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 6 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -807 -458 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 373 368 

Витрати на оплату праці 2505 1457 1147 

Відрахування на соціальні заходи 2510 334 254 

Амортизація 2515 10 5 



Інші операційні витрати 2520 5106 4524 

Разом 2550 7280 6298 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 22220000 22220000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 22220000 22220000 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.0366 -0.0206 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 -0.0366 -0.0206 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки  

Керівник Оксанiч Сергiй Михайлович 

Головний бухгалтер Бенедик Ольга Миколаївна 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "КIНТО" 
за ЄДРПОУ 16461855 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2017 р. 

 

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 

 

6944 

 

6155 

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 0 477 

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 122 465 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( -5482 ) 

 

( -4904 ) 

Праці 3105 ( -1211 ) ( -950 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( -346 ) ( -264 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( -311 ) ( -230 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( -2 ) 

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/td>  3140 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( -97 ) ( -165 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( -83 ) ( -33 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -464 477 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 1137 2516 

необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 0 

дивідендів 3220 0 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 ( -1397 ) ( 1626 ) 

необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 ) 

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 544 -489 

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 грошових коштів за звітний період 3400 80 -12 

Залишок коштів на початок року 3405 3 15 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 83 3 

 

Примітки - 

Керівник Оксанiч Сергiй Михайлович 

Головний бухгалтер Бенедик Ольга Миколаївна 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "КIНТО" 
за ЄДРПОУ 16461855 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 12 місяців 2017 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500 0 0 0 0 

Коригування на: 

амортизацію необоротних активів 
3505 0 X 0 X 

збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та інших 

негрошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 

капіталі 
3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 

оцінюються за справедливою 

вартістю, та дохід (витрати) від 

первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, 

утримуваних для продажу та груп 

вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій 
3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 

корисності необоротних активів 
3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 

оборотних активів 
3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних біологічних активів 
3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 3553 0 0 0 0 



дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи, 

послуги 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської 

заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів 
3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів 
3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних зобов'язань 
3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності 
3570 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

товари, роботи, послуги 

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом 

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками зі страхування 

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з оплати праці 

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів 
3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов’язань 
3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 
3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності   

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 X 0 X 

необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 X 0 X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 

позик 
3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 

Витрачання на придбання: 3255 X 0 X ( 0 ) 



фінансових інвестицій 

необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 
3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності   

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 X 0 X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки 

в дочірньому підприємстві 
3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 X 0 X 0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 

заборгованості з фінансової 

оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 

в дочірньому підприємстві 
3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

фінансової діяльності 
3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період 
3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 

Примітки  

Керівник  

Головний бухгалтер  



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01 

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КIНТО" за ЄДРПОУ 16461855 

 (найменування)   

 

Звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2017 р. 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок року 
4000 66660 2242 12322 0 -12311 0 0 68913 

Коригування: 
Зміна облікової 

політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 
4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 66660 2242 12322 0 -2311 0 0 68913 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 -813 0 0 -813 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 0 6 0 0 0 0 0 6 



Дооцінка 

(уцінка) 

необоротних 

активів 

4111 0 6 0 0 0 0 0 6 

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 

(дивіденди) 

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 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 



прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

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 

(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

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 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



частки в 

дочірньому 

підприємстві 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 6 0 0 -813 0 0 -807 

Залишок на 

кінець року 
4300 66660 2248 12322 0 -13124 0 0 68106 

 

Примітки  

Керівник Оксанiч Сергiй Михайлович 

Головний бухгалтер Бенедик Ольга Миколаївна 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

ППРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧУЄТЬСЯ 

31 ГРУДНЯ 2017 РОКУ 

1. Загальнi вiдомостi про ПрАТ «КIНТО» (Товариство) 

1.1. Iсторична довiдка (створення та правонаступництво). 

Приватне акцiонерне товариство «КIНТО» є правонаступником ВАТ «КIНТО», яке своєю чергою 

було правонаступником ВАТ «Iнвестицiйна компанiя «Київське iнвестицiйне акцiонерне 

товариство». 

1.2. Державна реєстрацiя (перереєстрацiя)Товариства  

Дата реєстрацiї - 23.03.1992. 

Орган реєстрацiї – Виконком Печерської у м. Києвi ради народних депутатiв 

№ запису 1 070 120 0000 007872 

№ рiшення 10741. 

№ запису про замiну Свiдоцтва - 1 070 105 0001 001702 

1.3. Iдентифiкацiйний код - 16461855 

1.4. Мiсцезнаходження : м. Київ, Подiльський район, вул. Петра Сагайдачного, будинок 25-Б 

1.5. Органiзацiйно-правова форма господарювання – акцiонерне товариство (Код 230) 

1.6. Предмет дiяльностi  

Згiдно iз Статутом: 

• предметом дiяльностi Товариства є управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв: 

- iнститутiв спiльного iнвестування (пайових та корпоративних iнвестицiйних фондiв); 

- пенсiйних фондiв; 

- страхових компанiй 

Згiдно з кодами КВЕД/2010 : 

• 66.30 – Управлiння фондами 

1.7. Облiкова кiлькiсть штатних працiвникiв становила: 

- на 31.12.2017р. - 32 чол.; крiм того: у вiдпустцi по догляду за дитиною - 6 чол. 

 

- на 31.12.2016р. - 39 чол.; крiм того по догляду за дитиною - 5 чол. 

1.8. Вiдомостi про акцiонерiв Товариства  

Розподiл часток акцiонерiв та стан розрахункiв за належнi їм частки у зареєстрованому 

(статутному) капiталi Товариства на 31.12.2017 р. наведено нижче: 

№ з/п Акцiонери ПрАТ Частка у статутному капiталi Товариства Вартiсть оплаченого капiталу 

станом на 31.12.2017  

грн. %  

А.Юридичнi особи (12 осiб) 

1. ATLAS GLOBAL VENTUREES, INC  

– Канада,Онтарiо, м. Торонто, Куiн стрiт,20 1 500 000,00 2,2502 1 500 000,00 

2. АКБ «Лiсбанк» м. Київ,вул. Артема,31 21 000,00 0,0315 21 000,00 

3. АТ «Поступ», м. Миколаїв, Привокзальна площа,1 7 200,00 0,0108 7 200,00 

4. АТ «УКР/IН/КОМ» (ЄДРПОУ 05839888) 666 000,00 0,9991 666 000,00 

5. ПрАТ «Оксана Плюс» (ЄДРПОУ 21561056) 138,00 0,0002 138,00 

6. МСП «Фантом», м. Луганськ, вул. Фрунзе,9 12 600,00 0,0189 12 600,00 

7. СП «Дiамед», м. Донецьк, вул. Челюскiнцiв,117-а 30 000,00 0,0450 30 000,00 

8. ТОВ «КIНТО IНВЕСТ» (ЄДРПОУ 32915716) 802 875,00 1,2044 802 875,00 

9. ПрАТ «Спiльне українсько-американське пiдприємство з iноземною iнвестицiєю «Фiнанси та 

Кредит» (ЄДРПОУ 20043902) 83 550,00 0,1253 83 550,00 

10. ТОВ «Домiн» (ЄДРПОУ 32663591) 2 555 982,00 3,8344 2 555 982,00 

11. ТОВ «МФМ Плюс», (ЄДРПОУ 21626465) 2 988,00 0,0045 2 988,00 



12. ТОВ «КIНТО, Лтд»(ЄДРПОУ 19263860) 116 100,00 0,1742 116 100,00 

Всього у юридичних осiб 5 798 433,00 8,70 5 798 433,00 

Б. Фiзичнi особи (73 особи) 

Всього у фiзичних осiб 60 861 567,00 91,30 60 861 567,00 

у тому числi у фiзичних осiб (3 особи), частка яких у Статутному капiталi перевищує 10%  

47 525 295,00 71,30 47 525 295,00 

В цiлому по емiсiї 66 660 000,00 100,00 66 660 000,00 

1.9 Данi про iнституцiйних iнвесторiв, активами яких управляє ПрАТ «КIНТО» 

31.12.2017 

Компанiя Сума /грн./ 

ПIФ "КIНТО-Голд" 1 592 166.60 

ПАТ "ЗНКIФ "Синергiя-7" 5 778 464.98 

ПАТ "ЗНКIФ "Синергiя-5" 20 040 091.56 

ПАТ "ЗНКIФ "Синергiя-4" 48 952 387.29 

ПАТ "ЗНКIФ "Синергiя Рiал Iстейт" 4 305 207.31 

ПАТ "ЗНКIФ "Синергiя Клаб" 19 975 712.18 

ПАТ "ЗНКIФ "КIНТО Капiтал" 45 847 596.42 

IДПIФ "КIНТО-Народний" 5 407 716.11 

IДПIФ "Достаток" 13 000 526.82 

ЗНПIФ «Iндекс Української Бiржi» 9 019 594.48 

ВДПIФ "КIНТО-Класичний" 26 616 819.49 

ВДПIФ "КIНТО-Казначейський" 1 993 862.77 

ВДПIФ "КIНТО-Еквiтi" 4 794 263.94 

НТ ВПФ "Соцiальний стандарт" 36 171 157,32 

Усього 243 495 567,27 

2. Основа надання iнформацiї 

2.1. Заява про вiдповiднiсть 

Основа ведення облiку i складання фiнансової звiтностi Товариства - Мiжнароднi стандарти 

фiнансової звiтностi (з 01.01.2015р.). 

Дана фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена вiдповiдно до мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (МСБО), якi 

прийнятi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (далi – РМСБО), та Тлумачень, 

якi були випущеннi Комiтетом з тлумачень Мiжнародної фiнансової звiтностi (далi – КТМФЗ).  

Першим комплектом фiнансової звiтностi, який складено у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ, була 

фiнансова звiтнiсть за перiод, що завершився 31 грудня 2015 року, вiдповiдно - дата переходу 

Товариства на МСФЗ - 01.01.2014 р.  

Надалi - пiсля подання першої фiнансової звiтностi за мiжнародними стандартами - Товариством 

органiзовано ведення бухгалтерського облiку вiдповiдно до облiкової полiтики, яка вiдповiдає 

вимогам МСФЗ. 

Пiд час складання фiнансової звiтностi за 2017 рiк використано редакцiю МСФЗ/МСБО, що дiяла 

станом на 31.12.2017р.  

Уповноважена особа, що затверджує фiнансову звiтнiсть Товариства – Президент ПрАТ (це 

вiдповiдає положенням МСБО 10 «Подiї пiсля звiтного перiоду»). Дата затвердження фiнансового 

звiту за 2017 рiк до випуску – 08 лютого 2018 року. 

2.2. Формат фiнансової звiтностi  

МСБО 1 «Подання фiнансових звiтiв» не встановлює єдиного формату фiнансових звiтiв, у 

вказаному стандартi надається лише перелiк показникiв, якi необхiдно наводити в кожнiй з форм 

звiтностi та у примiтках. 

Мiнiстерство фiнансiв України своїм Листом вiд 04.012013 р. № 31-08410-06-5/188 довело до 

вiдома пiдприємств, якi складають фiнансову звiтнiсть за МСФЗ, що для цiєї звiтностi їм слiд 

застосовувати форми звiтностi, передбаченi нацiональними положеннями (стандартами) 

бухгалтерського облiку. Розкриття додаткової iнформацiї, як це передбачено МСФЗ/МСБО, 

рекомендовано здiйснювати у примiтках до рiчної фiнансової звiтностi. Iнших вказiвок щодо 



формату фiнансової звiтностi, складеної за МСФЗ, вiд Мiнфiну до часу складання цього 

фiнансового звiту не надходило. Нацiональне положення (стандарт) 1 «Загальнi вимоги до 

фiнансової звiтностi», затверджене наказом Мiнфiну України № 73 вiд 07.02.2013р., у додатках 

мiстить форми фiнансових звiтiв, якi можуть бути застосованi для складання фiнансової звiтностi 

як за нацiональними П(С)БО, так i за МСФЗ. Для вiдображення вибору пiдприємства до адресної 

частини фiнансових звiтiв введено спецiальне поле iз позначкою щодо застосованих стандартiв 

облiку i звiтностi. 

Крiм того, у головнi форми фiнансового звiту (Звiт про фiнансовий стан; Звiт про сукупнi доходи) 

Товариством введено додаткову графу №5 «Примiтки» з метою забезпечення перехресного 

посилання у фiнансових звiтах на номер примiтки, де детально розкривається необхiдна 

iнформацiя щодо вказаної статтi.  

Таким чином, використовуючи формат фiнансових звiтiв, передбачений нацiональним П(С)БО 1, 

Товариство подає дану фiнансову звiтнiсть за 2017 рiк у форматi, що вiдповiдає рекомендацiям 

Мiнфiну України (i не суперечить МСФЗ). 

2.3.Функцiональна валюта та валюта звiтностi 

Функцiональною валютою Товариства та валютою звiтностi є нацiональна валюта Україна – 

гривня. Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень (за винятком роздiлу IУ Звiту 

про фiнансовi результати (сукупний дохiд), у якому данi наводяться у гривнях). 

2.4. Припущення та оцiнки  

2.4.1. Пiдготовка фiнансової звiтностi у вiдповiдностi з МСФЗ вимагає вiд керiвництва робити 

судження, оцiнки та припущення, якi впливають на вартiсть активiв, зобов’язань на звiтну дату та 

вiдображення у фiнансовiй звiтностi доходiв та витрат, отриманих протягом звiтного перiоду. 

Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок (такi вiдмiнностi вiдображаються як 

змiна облiкових оцiнок). 

2.4.2. Основоположне припущення: - фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з 

припущення безперервностi його дiяльностi у осяжному майбутньому, вiдповiдно до якого оцiнка 

активiв та зобов’язань пiдприємства здiйснювалась виходячи з припущення, що його дiяльнiсть 

буде тривати надалi. Отже, реалiзацiя активiв i погашення зобов’язань Товариства 

вiдбуватиметься в ходi звичайної дiяльностi.  

2.4.3. Основи оцiнки, застосованої при складаннi фiнансової звiтностi Ця фiнансова звiтнiсть 

пiдготовлена на базi iсторичної собiвартостi (пiд час визнання активу) за винятком оцiнки за 

справедливою та амортизованою вартiстю для окремих активiв. 

Оцiнку справедливої (прийнятної) вартостi основних засобiв на дату переходу на МСФЗ 

проведено створеною Товариством комiсiєю вiдповiдно до положень МСФЗ 1 «Перше 

застосування МСФЗ» щодо добровiльних виключень, i цю справедливу вартiсть використано як 

доцiльну собiвартiсть. Оцiнку за справедливою вартiстю використано також i для фiнансових 

iнструментiв вiдповiдно до МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти». При цьому застосовано методи 

оцiнки фiнансових iнструментiв, дозволенi МСФЗ 13 «Оцiнки за справедливою вартiстю». Такi 

методи оцiнки включають данi про поточну ринкову вартiсть даного або iншого (аналогiчного за 

характером) активу - фiнансового iнструменту; розрахунок та аналiз дисконтованих грошових 

потокiв або iншi моделi визначення справедливої вартостi. Передбачувана справедлива вартiсть 

фiнансових активiв i зобов’язань визначається з використанням наявної iнформацiї про цiни 

активного ринку i вiдповiдних методiв оцiнки, якi не мiстять протирiч з вимогами МСФЗ 13 

«Оцiнки за справедливою вартiстю».  

Iндикативнi термiни корисного використання груп основних засобiв наведено нижче: 

Групи (класи)основних засобiв Строк корисного використання (не менше) 

Машини та обладнання 5 рокiв  

Транспортнi засоби 10 рокiв 

Iнструменти, прилади та iнвентар 7-10 рокiв 

Принаймнi наприкiнцi кожного року Товариством переглядаються облiковi оцiнки щодо кожного з 

об’єктiв основних засобiв: термiн корисного використання, метод амортизацiї, лiквiдацiйна 

вартiсть (у вiдповiдностi до вимог МСБО 16). 

Запаснi частини та комплектуючi вироби для монтажу устаткування облiковуються у складi 



запасiв (не амортизуються). 

3.4. Оборотнi (поточнi) активи 

3.4.1. Запаси  

У складi запасiв Товариством зокрема, облiковуються: запаснi частини для ремонту автомобiлiв, 

автомобiльнi шини, деталi до комп’ютерної технiки. 

3.4.2. Фiнансовi iнструменти  

Визнання фiнансових iнструментiв 

Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли воно 

стає стороною контрактних умов щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або 

продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку. 

Класифiкацiя фiнансових iнструментiв 

Товариство визнає такi категорiї фiнансових активiв: 

• фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням змiн справедливої вартостi 

(переоцiнки) у прибутку або збитку; 

• фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки в iншому сукупному 

доходi;  

• фiнансовi активи за амортизованою вартiстю. 

Товариство класифiкує всi фiнансовi зобов'язання як такi, що у подальшому оцiнюються за 

амортизованою вартiстю, користуючись методом ефективного вiдсотка, за винятком:  

фiнансових зобов'язань за справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у 

прибутку або збитку. 

Оцiнка фiнансових iнструментiв  

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство оцiнює 

їх за їхньою справедливою вартiстю (оскiльки придбаваються у професiйного учасника фондового 

ринку). Витрати, якi безпосередньо пов’язанi з придбання iнструменту, вiдносяться на витрати 

перiоду (не капiталiзуються). 

Пiсля первiсного визнання фiнансового активу Товариство оцiнює їх за їхньою справедливою 

вартiстю або амортизованою собiвартiстю.  

Результати переоцiнки фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю 

вiдображаються у складi прибуткiв (збиткiв) або у складi сукупного доходу. 

Результати переоцiнки фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою вартiстю 

вiдображаються у складi прибуткiв (збиткiв) перiоду. 

Оцiнка неринкових цiнних паперiв, справедливу вартiсть яких неможливо визначити, 

здiйснюється на звiтну дату за цiною придбання, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо 

вони є. 

Оцiнка поточної дебiторської заборгованостi пiсля первiсного визнання здiйснюється у 

вiдповiдностi з вимогами МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» за амортизованою собiвартiстю 

(чистою вартiстю реалiзацiї), тобто за первiсною вартiстю, зменшеною на суму створеного резерву 

сумнiвних боргiв.  

Метод створення резерву сумнiвних боргiв - визначення абсолютної суми резерву шляхом аналiзу 

платоспроможностi конкретних дебiторiв. У разi визнання дебiторської заборгованостi 

безнадiйною, вона списується за рахунок створеного резерву . . 

У складi вказаної заборгованостi Товариство вiдображає стан розрахункiв з замовниками по 

виконанню зобов’язань з надання послуг з управлiння активами (основної дiяльностi) , а також iз 

надання у суборенду примiщень, якi Товариство використовує за договором операцiйної оренди. 

Товариство класифiкує вказану заборгованiсть контрагентiв як поточну. Вiдповiдно 

вiдображається вказана заборгованiсть за сумою погашення (без дисконтування). 

Грошi та їх еквiваленти 

Грошi (у нацiональнiй валютi) включають: кошти на поточних рахунках у банкiвських установах.  

Еквiваленти грошей – це короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi вiльно конвертуються у 

певнi суми грошей, i яким притаманний незначний ризик змiни вартостi. Iнвестицiя визначається 

зазвичай як еквiвалент грошей тiльки в разi короткого строку погашення, наприклад, протягом не 

бiльше трьох мiсяцiв з дати придбання. 



Грошi та їх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання активу. 

Первiсна та подальша оцiнка грошей та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, 

яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi. 

3.5. Зобов’язання та забезпечення 

3.5.1. Забезпечення  

Метод створення Товариством забезпечень – розрахунки управлiнського персоналу, виходячи з 

чинного законодавства та з аналiзу попереднього досвiду.  

Поточнi забезпечення Товариства включають розраховану величину забезпечення для оплати 

вiдпусток персоналу. Залишок забезпечення на кiнець перiоду вiдображає суму резерву для 

наступної оплати компенсацiї невикористаних вiдпусток. 

3.5.2. Довгостроковi зобов’язання  

Довгострокова кредиторська заборгованiсть, яка включає вiдсоткову складову, оцiнюється на дату 

балансу за теперiшньою (дисконтованою) вартiстю. Ставка дисконту (вартiсть капiталу) 

визначається Товариством на рiвнi ефективної ставки вiдсотку на момент виникнення вказаної 

заборгованостi. На 31.12.2017 року довгостроковi зобов’язання у Товариства вiдсутнi.  

3.5.3. Поточнi зобов’язання  

Кредити та позики Кредити та позики визнаються за первiсною вартiстю, яка не включає будь-якi 

витрати, пов’язанi з їх отриманням.  

Кредиторська заборгованiсть Поточна кредиторська заборгованiсть оцiнюється за вартiстю 

погашення (не дисконтується).  

3.6. Доходи i витрати 

3.6.1. Доходи вiд надання Товариством послуг з управлiння активами (виключний вид дiяльностi) 

визнаються в звiтному перiодi, коли реально замовник отримав i визнав послугу у повному обсязi. 

3.6.2. Витрати також вiдображаються за методом нарахування, як це передбачено Концептуальною 

основою фiнансової звiтностi та МСБО 1. 

3.6.3. Витрати з податку на прибуток  

До складу витрат з податку на прибуток згiдно з положеннями МСБО 12 «Податки на прибуток» 

входить поточний податок на прибуток i вiдстрочений податок на прибуток. Вiдстрочений 

податковий актив (зобов’язання) вiдображається у фiнансовiй звiтностi у складi Звiту про 

фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд), окрiм випадкiв, коли вiдстрочений податковий 

актив (зобов’язання) вiдображається у капiталi. 

Враховуючи суттєвi змiни у податковому законодавствi України, зокрема, наближення 

податкового облiку з податку на прибуток до даних фiнансової звiтностi платника податку, i право 

ПрАТ як платника податку на прибуток на визначення об’єкту оподаткування за даними 

бухгалтерського облiку (та заяву Керiвництва щодо використання цього права), тимчасовi рiзницi 

мiж фiнансовим результатом за даними бухгалтерського облiку та прибутком, що пiдлягає 

оподаткуванню, як на 01.01.2017 р., так i на 31.12.2017 р., вiдсутнi, отже вiдсутнi i вiдстроченi 

податки.  

4. Розкриття iнформацiї (деталiзацiя) окремих суттєвих статей фiнансової звiтностi 

4.1. Необоротнi активи 

4.1.1. Нематерiальнi активи тис. грн.  

Показники Iншi нематерiальнi активи (придбане програмне забезпечення) Усього 

Первiсна (переоцiнена) вартiсть  

на 31 грудня 2016 року 628 628 

Надходження 2 2 

Вибуття - - 

на 31 грудня 2017 року 630 630 

Накопичена амортизацiя 

на 31 грудня 2016 року 390 390 

Нарахування за рiк 6 6 

Вибуття - - 

на 31 грудня 2017 року 396 396 

Залишкова вартiсть 



на 31 грудня 2016 року 238 238 

на 31 грудня 2017 року 234 234 

4.1.2. Основнi засоби (тис. грн.) 

Показники Машини та обладнання Iнструменти, приладдя та обладнання Всього 

1 2 3 4 

Первiсна (переоцiнена) вартiсть 

На 31 грудня 2016 року 2743 1929 4 672 

Надходження 9 9 

Вибуття 4 4 

на 31 грудня 2017 року 2743 1934 4677 

Знос основних засобiв  

на 31 грудня 2016 року 1 112 1 344 2456 

Нарахування за рiк 4 4  

Вибуття 2 2 

на 31 грудня 2017 року 1 112 1 346 2458 

Залишкова (балансова) вартiсть основних засобiв 

на 31 грудня 2016 року 1 631 585 2216 

на 31 грудня 2017 року 1 631 588 2219 

Ознак зменшення корисностi нематерiальних активiв i основних засобiв (згiдно з МСБО 36) на 

31.12.2017 р. не виявлено.  

Довiдка1: 

№ з/п Показники Первiсна вартiсть Знос Балансова вартiсть 

1. Основнi засоби, щодо яких iснує передбачене законодавством обмеження володiння, 

користування, розпорядження Вiдсутнi 

2. Основнi засоби, переданi в заставу Вiдсутнi 

Довiдка 2: 

№ Показники тис. грн. 

1. сума капiтальних iнвестицiй в основнi засоби у 2017 роцi - 

2. сума укладених угод щодо придбання основних засобiв - 

3. вартiсть основних засобiв, утримуваних для продажу - 

4.2. Фiнансовi iнструменти 

4.2.1. Грошi та їх еквiваленти 

Склад грошових коштiв (у нацiональнiй валютi) та їх еквiвалентiв: тис. грн. 

Показники 31.12.2017 31.12.2016 

Грошi та їх еквiваленти 83 3 

у тому числi сума грошових коштiв, якi обмеженi у використаннi 0 0 

4.2.2.Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї  

Склад довгострокових фiнансових iнвестицiй тис. грн. 

№ з/п Групи фiнансових iнструментiв 31.12.2017 31.12.2016 

1. Iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств - - 

2. Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї - фiнансовi iнструменти, якi оцiнюються за 

справедливою вартiстю з вiднесенням змiн до складу сукупного доходу - усього в т.ч. 199 193 

2.1. акцiї ПАТ «УКР/IН/КОМ» 6* - 

2.2. акцiї АТ «Нацiональний депозитарiй України» 10 10 

2.3. частка у ТОВ «КIНТО,ЛТД» 183 183 

Усього 199 193 

* Змiна справедливої вартостi  

4.2.3. Поточнi фiнансовi iнвестицiї – фiнансовi iнструменти, за справедливою вартiстю з 

вiдображення змiни вартостi у складi доходiв (витрат) тис. грн. 

№ з/п Склад поточних фiнансових iнвестицiй 31.12.2017 31.12.2016 

1. Частка у статутному капiталi ТОВ «КIНТО Iнвест» 58 940 58 940 

2. Частка в статутному капiталi ТОВ «Мережа фондових магазинiв» 3 3 

3. Частка в статутному капiталi ТОВ «КIНТО Консалтiнг» 184 184 



4. Акцiї ПАТ «Готель «Театральний» 236 236 

5. Акцiї ПАТ «ЗНКIФ КIНТО Капiтал» 3 739 3 206 

6. Акцiї ПАТ «ЗНКIФ «Синергiя-7» 433 433 

7. Акцiї ПАТ «ЗНКIФ «Синергiя Рiал Iстейт» 250 169 

8. Акцiї ПАТ «ЗНКIФ «Синергiя-4» 18 18 

Усього – фiнансовi iнструменти, за справедливою вартiстю  

з вiдображення змiни вартостi у складi доходiв (витрат) 63 803 63 189 

4.2.4. Фiнансовi iнструменти, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю – поточна дебiторська 

заборгованiсть тис. грн. 

№ з/п Склад дебiторської заборгованостi: 31.12.2017р. 31.12.2016р. 

1. Дебiторська заборгованiсть за продукцiю,  

товари, роботи, послуги – чиста вартiсть реалiзацiї 1451 3433 

2. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками : 

- з бюджетом 3 3 

2.1. у тому числi з податку на прибуток 1 1 

3. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 

– чиста вартiсть реалiзацiї 140 254  

3.1 - первiсна вартiсть 1 965 2079 

3.2. - резерв сумнiвних боргiв (1825) (1825) 

Усього – амортизована вартiсть 1 594 3690 

 

4.3. Зобов’язання та забезпечення 

4.3.1. Довгостроковi зобов’язання i забезпечення вiдсутнi 

4.3.2. Поточнi зобов’язання i забезпечення 

№ з/п Склад поточних зобов’язань i забезпечень 31.12.2017 31.12.2016 

1. за товари,роботи, послуги 63 563 

2. за розрахунками з бюджетом - 11 

2.1. - у тому числi з податку на прибуток - - 

3. за розрахунками зi страхування - 14 

4. за розрахунками з оплати працi - 40 

5. поточнi забезпечення (на оплату вiдпусток персоналу) 54 56 

6. iншi поточнi зобов’язання 1 4 

Усього – поточнi зобов’язання i забезпечення 118 688 

4.4.Власний капiтал  

4.4.1.Склад власного капiталу тис. грн. 

№ з/п Статтi 31.12.2017 31.12.2016 

1. Зареєстрований капiтал 66 660 66 660 

2. Капiтал у дооцiнках 2 248 2 242 

3. Додатковий капiтал (емiсiйний дохiд) 12 322 12 322 

4. Резервний капiтал - - 

5. Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (13 124) (12 311) 

Усього 68 106 68 913 

 

4.4.1.1.Зареєстрований (статутний) капiтал Товариства  

 

Статутний капiтал (СК) ПрАТ «КIНТО» у 1994 роцi року визначено  

акцiонерами (засновниками) у сумi 60 000 грн. 

Форма оплати акцiй – власнi грошовi кошти, цiннi папери, основнi засоби 

За час iснування Товариства статутний капiтал збiльшувався на такi суми: ?  

Перiод Сума збiльшення СК (грн.) Джерело збiльшення СК 

- у 1996 роцi – 860 000 грн. (реiнвестування чистого прибутку) 

- у 1997 роцi – 5 080 000 грн. (реiнвестування чистого прибутку) 

- у 1998 роцi – 4 000 000 грн. (реiнвестування чистого прибутку 



- у 1999 роцi - 2 500 000 грн. (грошовi кошти) 

- у 2000 роцi - 2 000 000 грн. (грошовi кошти) 

– у 2003 роцi – 5 500 000 . грн. (реiнвестування чистого прибутку) 

- у 2007 роцi – 13 000 000 грн. (реiнвестування чистого прибутку 

- у 2008 роцi – 33 000 000 грн. (реiнвестування чистого прибутку 

- у 2009 роцi – 660 000 грн. (грошовi кошти) 

Усього – збiльшення 66 600 000 грн. 

4.4.1.2. Вилучений та неоплачений капiтал вiдсутнi. 

 

4.4.1.3.Нерозподiлений прибуток (непокритi збитки) 

Сума непокритого збитку на початок 2017 року – (12311) тис. грн.; 

на кiнець 2017 року – (13124) тис. грн. Причина – наявнiсть збиткiв у 2017 роцi. 

4.5. Доходи i витрати 

4.5.1. Доходи 

4.5.1.1. Дохiд вiд договорiв з клiєнтами (реалiзацiї товарiв та послуг) 

Склад доходiв вiд реалiзацiї товарiв та послуг, що були отриманнi за рiк, що закiнчився 31 грудня 

2017 року:  

№ з/п Види продукцiї (послуг) 2017 2016 

1. Надання послуг по управлiнню активами, 5 239 4 615  

у. т. ч. за послуги щодо виконання функцiй  

реєстрацiйної та лiчильної комiсiї 11 - 

 

Усього 5 239 4 615 

4.5.1.2. Склад iнших операцiйних доходiв, що були отриманi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 

року:  

тис. грн. 

№ з/п Види продукцiї (послуг) 2017 2016 

1. Дохiд вiд операцiйної оренди (суборенди) активiв 1 225 1 136 

2. Дохiд вiд компенсацiї витрат по сплатi судового збору 3 - 

3. Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi - 1 202 

Усього 1 228 2 338 

4.5.1.3. Склад iнших доходiв, що були отриманi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року:  

тис. грн. 

№ з/п Види продукцiї (послуг) 2017 2016 

1. Дохiд вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй 187 3708 

Усього 187 3708 

 

4.5.2 Витрати 

4.5.2.1. Адмiнiстративнi витрати тис. грн. 

№ з/п Елементи витрат 2017 

1. Оплата працi, нарахування 1 785 

2. Оренда примiщення 3 536 

3. Амортизацiя 10 

4. Податки i збори 595 

5. Витрати на зв’язок 84 

6. ПММ (для керiвництва ПрАТ) 243 

7. Витрати на вiдрядження 7 

8. Медичне страхування 110 

9. Iнформацiйнi послуги (передплата, лiтература) 102 

10. Послуги охорони 122 

11. Послуги банку 17 

12. Аудиторськi послуги 22 

13. Витрати на ремонт та утримання офiсного обладнання 69 



14. Витрати на поточний ремонт i утримання автотранспорту 74 

15. Страхування майна 10 

16. Витрати на навчання персоналу 19 

17. Матерiальнi витрати (канцтовари, офiснi матерiали ) 129 

18. Господарськi витрати 52 

19. Депозитарнi послуги, реєстрацiя в державних органах 12 

20. Нотарiальнi послуги 6 

21. Обслуговування программного забезпечення 30 

22. Членськi внески в Українську Асоцiацiю Iнвестицiйного Бiзнесу 22 

23. Недержавне пенсiйне забезпечення 18 

24. Матерiальна допомога 27 

Усього витрат 7 101 

4.5.2.2. Iншi операцiйнi витрати 

Склад iнших операцiйних витрат за 2017 рiк: (тис. грн.)  

№ з/п Види операцiйних витрат 2017 

1. Надання фiнансової допомоги (юридичном особам) 97 

2. Витрати на сумнiвнi та безнадiйну заборгованiсть 82 

Усього – операцiйних витрат 179 

4.5.2.3. Iншi витрати 

Склад iнших витрат за 2017 рiк: (тис. грн.)  

№ з/п Види iнших витрат 2017 

1. Собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй 186 

2. Списання необороних активiв 1 

Усього – iнших витрат 187 

 

4.5.2.4. Витрати(дохiд) з податку на прибуток (тис. грн.)  

 

№ з/п Елементи витрат з податку на прибуток 2017 2016 

1. Фiнансовий результат до оподаткування -  

за даними бухгалтерського облiку: прибуток (збиток) (813) (458) 

2. Поточний податок на прибуток 0 0 

3. Вiдстрочене податкове зобов’язання на початок року 0 0 

4. Вiдстрочене податкове зобов’язання на кiнець року 0 0 

5. Збiльшення (зменшення) вiдстроченого податкового зобов’язання - - 

6. Дохiд з податку на прибуток - - 

7. Усього – (витрати) дохiд з податку на прибуток 0 0 

4.5.2.5. Непередбаченi зобов’язання та непередбаченi активи Товариства 

На 31.12.2017 року у Товариства незавершених судових справ немає, iншi непередбаченi 

зобов’язання також вiдсутнi. 

5. Довiдка про фiнансовий стан ПрАТ «КIНТО» на 31.12.2017 р. та його змiни у 2017 роцi 

№ з/п Показники на 31.12.2017. на 31.12.2016. 

1.Вихiднi данi*, тис. грн. 

1.1. Чистий дохiд вiд реалiзацiї 5239 4615 

1.2. Середньорiчна вартiсть активiв 68913 70179 

1.3. Вартiсть активiв на кiнець звiтного перiоду 68224 69601 

1.4. Вартiсть поточних активiв на кiнець звiтного перiоду 65572 66954 

1.4.1. У тому числi: запаси 89 72 

1.4.2. грошi, розрахунки та iншi активи 65480 66882 

1.4.2.1. з р.1.4.2 – грошi та їх еквiваленти, поточнi фiнансовi iнвестицiї 63886 63192 

1.5. Зобов’язання на кiнець звiтного перiоду 118 688 

1.5.1. довгостроковi зобов’язання - - 

1.5.2. поточнi забезпечення 54 56 

1.5.3. поточнi зобов’язання 64 632 



1.6. Вартiсть нетто-робочого капiталу (власних оборотних коштiв) 65508 66322 

1.7. Середньорiчна вартiсть власного капiталу 68510 69142 

1.8. Вартiсть власного капiталу на кiнець звiтного перiоду 68106 68913 

1.9. Первiсна вартiсть основних засобiв 4677 4672 

1.10. Балансова (залишкова) вартiсть основних засобiв 2219 2216 

1.11. Фiнансовий результат звiтного перiоду, чистий прибуток (збиток) (813) (458) 

2.Показники фiнансового стану Товариства 

2.1. коефiцiєнт придатностi основних засобiв 0,47 0,47 

2.2.Показники лiквiдностi 

2.2.1. коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 541,4 9,999 

2.2.2. коефiцiєнт швидкої лiквiдностi (лакмусовий) 554,9 10,58 

2.2.3. коефiцiєнт покриття 555,7 9,73  

2.3.Показники фiнансової стiйкостi 

2.3.1. коефiцiєнт автономiї (незалежностi), 0,99 0,99 

2.3.2. коефiцiєнт фiнансування (рiвень боргу) 0,002 0,01 

2.3.3. коефiцiєнт маневреностi 0,96 0,96 

2.4. Показники рентабельностi (вiддачi) власного капiталу, активiв та дiлової активностi 

2.4.1. коефiцiєнт вiддачi (збитковостi) власного капiталу (0,0119) (0,0066) 

2.4.2. коефiцiєнт капiталiзацiї 1,006 1,01 

2.4.3. коефiцiєнт рентабельностi (збитковостi) активiв (0,0118) (0,0065) 

2.4.4. коефiцiєнт рентабельностi (збитковостi) продажiв (0,1552) (0,099) 

2.4.5. коефiцiєнт обертання активiв 0,076 0,0658 

*Використано данi фiнансової звiтностi Товариства за 2016- 2017рр. 

Данi фiнансових звiтiв Товариства та наведенi у таблицi показники, свiдчать: 

• дiяльнiсть ПрАТ «КIНТО» у 2017 роцi (як i у попередньому пiрiодi) була збитковою; 

• вартiсть активiв за 2017 рiк зменшилась на 1 377 тис.грн., або на 1,98 % ; 

• вартiсть власного капiталу (чистих активiв) ПрАТ «КIНТО» зменшилась на 807 тис. грн.,  

або на 1,17 % (внаслiдок збитковостi дiяльностi у 2017 роцi); 

• всi показники лiквiдностi активiв (поточної платоспроможностi) Товариства знаходяться на 

високому рiвнi; 

• у 2016 – 2017рр залежнiсть Товариства вiд зовнiшнiх джерел фiнансування є незначною : 

коефiцiєнт фiнансування (рiвня боргу) становить на 31.12.2017 року 0,002 (при нормативному 

значеннi до 1,00) 

Загальний висновок щодо фiнансового стану Товариства: 

• фiнансовий стан ПрАТ «КIНТО» на 31.12.2017 року можна визнати нормальним;  

• вартiсть чистих активiв Товариства перевищує розмiр зареєстрованого статутного 

капiталу на 1 446 тис.грн або на 2,2%; 

• ПрАТ «КIНТО» є дiючим пiдприємством, яке здатне продовжувати свою дiяльнiсть. 

6. Характеристика ризикiв та полiтика управлiння ними керiвництвом ПрАТ. 

6.1. Ризики, пов’язанi з загальними умовами господарської дiяльностi в Українi 

Економiцi України властивi певнi риси ринку, що розвивається. 

Зокрема – це: неконвертованiсть української валюти, а також високий рiвень iнфляцiйних 

процесiв. 

Ризики умов господарської дiяльностi пов’язанi з повiльнiстю реформ уряду, змiнами у 

законодавствi, що регулює дiяльнiсть пiдприємств, наявнiстю (на даний час – вiдсутнiстю) пiльг 

для суб’єктiв господарювання, якi здiйснюють iнвестицiйну дiяльнiсть. 

Змiни у законодавствi України, на думку керiвництва, збiльшують податковий тиск на iнвесторiв, 

що своєю чергою не сприяє розвитку iнвестицiйного бiзнесу.  

Ризик системи оподаткування 

Iснуюче податкове та митне законодавство України (особливо - практика їх застосування) 

припускає рiзнi трактування та тлумачення, а отже, часто призводить до суперечок платникiв 

податкiв з контролюючими органами. 

Практика дiяльностi Товариства свiдчить про реальну можливiсть нарахування податкових 



зобов’язань з боку Державної фiскальної служби, i складнiсть оскарження цих зобов’язань у судi. 

Податковi перевiрки можуть охоплювати документи i подiї за 3 календарних роки, отже, у 

майбутнi роки можуть виникнути донарахування зобов’язань за податками та новi санкцiї. 

 

6.2.Фiнансовi ризики 

Кредитний ризик 

Основними активами Товариства є фiнансовi активи: iнструменти власного капiталу iнших 

пiдприємств, торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть, а також грошовi кошти.  

Для Товариства може iснувати ризик того, що замовник не оплатить послуги з управлiння 

активами або не виконає свої зобов'язання в строк перед Товариством. Товариство створює резерв 

сумнiвних боргiв для страхування вказаного ризику.  

Ризик лiквiдностi 

Це ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання по мiрi їх настання. Зокрема, 

це ризик пов'язаний з неможливiстю виконати зобов’язання по виплатам клiєнтам через брак 

коштiв. Товариство управляє iнвестицiйними i пенсiйним фондами, iнвестори яких мають право за 

дотримання певних умов вимагати негайного повернення коштiв чи повернення коштiв в певний 

час. Це може бути ускладненим через недостатньо лiквiдний фондовий ринок та/чи привести до 

необґрунтовано великих втрат при продажах з метою отримання грошових коштiв для розрахункiв 

з iнвесторами. Стан лiквiдностi Товариства ретельно контролюється керiвництвом Товариства, для 

чого управлiнський персонал використовує процес детального бюджетування та прогнозу 

грошових коштiв для того, щоб гарантувати наявнiсть адекватних засобiв для виконання своїх 

платiжних зобов'язань. Крiм того, з метою управляння цим типом ризикiв передбачається: 

- пiдтримання певного рiвня лiквiдностi публiчних фондiв пiд управлiнням Товариством 

(наявнiсть певної частки банкiвських депозитiв, лiквiдних державних облiгацiй, лiквiдних акцiй); 

- аналiз майбутнiх грошових фондiв пiд управлiнням та iнших джерел фiнансування; 

- аналiз ринкової ситуацiї; 

- планування грошових потокiв, пов’язаних з вiрогiднiстю виникнення зобов’язань на кожну дату 

та на певнi дати, в зв’язку iз припиненням чи подовженням строку дiяльностi фондiв; 

- передбачення в договорах з iнвесторами певних часових промiжкiв мiж датою подачi заяви 

iнвестором стосовно отримання коштiв та датою розрахункiв фонду пiд управлiнням Товариства з 

ним. 

Товариство здiйснює всi охарактеризованi заходи з метою повного i своєчасного виконання 

договiрних умов. 

Валютний ризик  

Валютний ризик полягає у тому, що на фiнансовi результати Товариства може спричинити 

негативний вплив змiни курсiв обмiну валют, незважаючи на те, що дiяльнiсть Товариства 

здiйснюється у нацiональнiй валютi України. Знецiнення нацiональної валюти України негативно 

впливає на результати дiяльностi Товариства, враховуючи зв'язок дiяльностi Товариства з 

iнвестицiйною привабливiстю фiнансових iнструментiв – iнструментiв власного капiталу 

українських пiдприємств.  

6.3. Ризик судових рiшень не на користь Товариства 

На даний час в процесi звичайної дiяльностi Товариство не є об’єктом судових справ. 

За оцiнками управлiнського персоналу Товариства вказана тенденцiя збережеться. 

6.4. Галузевi ризики ( пов'язанi з природою дiяльностi з управлiння активами). 

Фiнансовiй сферi, зокрема, дiяльностi з управлiння активами притаманнi суттєвi ризики, якi в 

сучасних умовах поглиблюються складною економiчною та фiнансовою ситуацiєю в Українi. 

Товариство наражається, як на фiнансовi ризики (ринковий ризик, ризик лiквiдностi) так i на не 

фiнансовi ризики (змiни законодавства, операцiйний, юридичний, та iншi ризики).  

Ризик зниження рентабельностi дiяльностi  

Доходи Товариства залежать вiд ринкової вартостi i складу активiв пiд управлiнням Товариства, 

якi змiнюються вiдповiдно до ринкової кон'юнктури, що знаходиться поза контролем Товариства. 

Чинники, якi впливають на доходи Товариства: 

- загальна економiчна ситуацiя в Українi та ринкова ситуацiя на ринку цiнних паперiв в Українi. 



Погiршення економiчної ситуацiї, зниження прибуткiв емiтентiв, погiршення ставлення iнвесторiв 

до iнвестицiй в ризикованi активи в свiтi та в Українi, зокрема, призводять до того, що цiни 

фiнансових iнструментiв можуть знижуватись, а слiдом за цим можуть знижуватись активи пiд 

управлiнням Товариства.  

- нестача якiсних iнвестицiйних iнструментiв.  

На сьогоднi в Українi вiдчувається гостра нестача небанкiвських фiнансових iнструментiв. В 

Українi наразi вiдсутнiй розвинутий ринок державних облiгацiй. Корпоративнi облiгацiї в останнi 

роки є, за рiдким виключенням випускiв окремих емiтентiв, вкрай ненадiйним фiнансовим 

iнструментом для цiлей портфельного iнвестування. Ринок акцiй, представлених на мiсцевих 

бiржах i доступних для iнвестування iнвестицiйним та пенсiйним фондам України, 

характеризується слабкою лiквiднiстю.  

- ринковi ставки на альтернативнi iнвестицiї  

За умови високих ставок по банкiвським депозитам, iнвестори частiше надають перевагу саме 

цьому виду вкладень.  

- коливання курсiв iноземної валюти. При рiзкiй девальвацiї гривнi значна частина фiнансових 

iнструментiв, якi придбанi фондами пiд управлiнням Товариством втрачають у вартостi в 

порiвняннi з банкiвськими депозитами в твердiй валютi чи грошовими коштами в твердiй валютi. 

Iнвестицiйнi та пенсiйнi фонди в Українi мають обмеженi можливостi iнвестування в фiнансовi 

iнструменти деномiнованi в твердiй валютi та фактично позбавленi законодавцем можливостi 

придбавати фiнансовi iнструменти, якi обертаються на бiржовому та позабiржовому ринку за 

кордоном, включаючи i державнi облiгацiї України деномiнованi в твердiй валютi. Це може 

спричинити вiдтiк коштiв з фондiв пiд управлiнням Товариством. 

- вiдсутнiсть реформ у фiнансовiй сферi 

Держава постiйно вiдкладає пенсiйну реформу, яка б передбачала впровадження другого рiвня 

системи пенсiйного забезпечення, тобто, загальнообов'язкового державного пенсiйного 

страхування (накопичувальна система пенсiйного страхування), яке б стимулювало розвиток 

ринку цiнних паперiв в Українi та дiяльнiсть з управлiння активами. Неприйняття пенсiйної 

реформи негативно позначиться на майбутнiх доходах Товариства., оскiльки доходи Товариства 

будуть меншими i в наступнi за цим перiодом роки. 

Витрати Товариства Слiд вiдзначити, що винагорода, яку отримало Товариство у 2017 роцi, 

збiльшилась на 13,5% порiвняно з попереднiм перiодом, що є позитивною тенденцiєю. Але при 

цьому i витрати Товариства також збiльшуються, i темпи їх зростання можуть перевищувати 

темпи зростання доходу. Зокрема: 

- витрати на оренду примiщення. Договiр оренди примiщення укладений на невеликий термiн 

(один рiк) i є предметом перегляду сторонами. Фiнансовi умови оренди можуть суттєво 

змiнюватись, отже, завжди iснує загроза збiльшення витрат з оренди примiщення або виникнення 

суттєвих одноразових витрат, пов’язаних зi змiною орендованого офiсу; 

- витрати, пов’язанi з вимогами регулятора. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового 

ринку може встановити додатковi збори чи платежi, якi збiльшать витрати Товариства, або 

встановить додатковi вимоги до операцiй Товариства, якi збiльшать його витрати. Аналогiчно 

можуть бути збiльшенi вимоги чи витрати контрагентiв Товариства з основної дiяльностi, 

суб’єктiв ринку, якi надають Товариству послуги;  

- податковi витрати. Змiна податкового законодавства стосовно суб’єктiв фондового ринку може 

суттєво збiльшити витрати Товариства на сплату податкiв. Змiна податкового законодавства може 

також значно ускладнити облiк та звiтнiсть Товариства, що також може призвести до збiльшення 

витрат Товариства на створення вiдповiдного програмного забезпечення, ведення облiку, 

повiдомлення клiєнтiв, грошовi розрахунки з клiєнтами та Державною фiскальною службою, 

тощо; 

- витрати на персонал: дiяльнiсть Товариства суттєво залежить вiд наявностi частини 

висококвалiфiкованого персоналу: iнвестицiйних керуючих, iнвестицiйних аналiтикiв, фахiвцiв з 

продажiв та роботи з iнвесторами, фахiвцiв бек-офiсу та бухгалтерiї, програмiстiв та системних 

аналiтикiв. Товариство не може гарантувати, що зумiє зберегти або повноцiнно i вчасно замiнити 

ключових спiвробiтникiв, особливо в умовах коли галузь колективних iнвестицiй переживає в 



Українi складнi часи, i рiвень заробiтної плати в галузi не є високим.  

Дiї керiвництва Товариства для зменшення ризику збитковостi дiяльностi 

Товариство проводить велику роботу, з метою ретельного встановлення рiвня плати за управлiння 

активами фондiв, щоб з одного боку покривати свої витрати та отримувати прибутки, з iншого – 

бути конкурентним на ринку фiнансових послуг. Товариство може тимчасово знижувати плату за 

свої послуги, щоб пiдтримати суму активiв в управлiннi, що може тимчасово негативно 

позначатись на доходi та фiнансовому результатi Товариства. 

З метою покриття фактичних та потенцiйних збиткiв в перiод несприятливої кон'юнктури, коли 

поточнi витрати є вищими за поточнi доходи Товариства, Товариство сформувало певний резерв 

переважно у виглядi власних iнвестицiй в фонди, що знаходяться пiд управлiнням Товариством. 

Однак цей резерв може бути по-перше, вичерпаний до настання прибуткової дiяльностi 

Товариства, по-друге, реальна ринкова вартiсть цих iнвестицiй може суттєво зменшитись або ж 

частина iнвестицiй може виявитись в потрiбний момент нелiквiдною. 

З метою впровадження реформи в сферi пенсiйного забезпечення керiвники Товариства проводять 

велику роз’яснювальну роботу, як серед законодавцiв, так i в засобах масової 

iнформацiї,переконуючи їх в необхiдностi реформ в сферi пенсiйного забезпечення, якi 

передбачають широке впровадження накопичувальної системи пенсiйного страхування, прийняття 

вiдповiдного законодавства. 

Дiї керiвництва для недопущення зменшення вартостi чистих активiв та для ефективного 

управлiння капiталом 

Керiвництво Товариства здiйснює заходи з управлiння капiталом, спрямованi на зростання рiвня 

рентабельностi (на даний час - подолання збитковостi дiяльностi) за рахунок оптимiзацiї 

структури заборгованостi таким чином, щоб забезпечити безперервнiсть дiяльностi. Керiвництво 

Товариства аналiзує динамiку складових власного капiталу та вживає заходи для зменшення 

ризику «проїдання» капiталу. 

7. Iнша iнформацiя – суттєвi подiї 

7.1. Iнформацiя про дiї, якi у разi їх виникнення протягом звiтного року могли вплинути на 

фiнансово-господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його капiталу, 

визначених частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» 

№  

з/п Перелiк подiй, що могли вплинути на фiнансово-господарський стан ПрАТ Вiдомостi про 

наявнiсть подiй у 2017 роцi  

1. Прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25% статутного 

капiталу не було 

2. Прийняття рiшення про викуп власних акцiй не було 

3. Отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25% статутного капiталу не було 

4. Змiна складу посадових осiб ПрАТ (Правлiння, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї) – якщо 

були, то навести № Протоколу Заг.зборiв, дату – суть змiн Рiшенням рiчних загальних зборiв 

ПрАТ «КIНТО» вiд 26.04.2017. (Протокол № 1):  

1) Переобрано склад Наглядовоїа Ради внаслiдок закiнчення строку дiї повноважень попереднього 

складу. 2) Склад Ревiзiйної комiсiї переобрано внаслiдок закiнчення строку дiї повноважень 

попереднього складу.  

5. Змiна власникiв, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй ПрАТ Змiн у складi вказаних 

акцiонерiв не було, мали мiсце змiни у розмiрi часток окремих акцiонерiв 

6. Рiшення ПрАТ про утворення, припинення його фiлiй, представництв не було 

7. Рiшення вищого органу ПрАТ про змiни розмiру статутного капiталу не було 

8. Порушення справи про банкрутство ПрАТ, винесення ухвали про його санацiю не було 

9. Рiшення вищого органу ПрАТ або суду про припинення або банкрутство ПрАТ не було 

10. Iншi важливi подiї не було 

7.2. Iнформацiя про подiї пiсля звiтної дати до дати затвердження фiнансового звiту до випуску  

№  

з/п Перелiк подiй пiсля звiтної дати Вiдомостi про наявнiсть подiй 

вiдображено у фiнансовому звiтi не вiдображено у звiтi, розкрито у примiтках 



1. Визнання дебiтора Товариства банкрутом не було не було 

2. Отримання iнформацiї про значне зниження вартостi фiнансових iнструментiв на звiтну дату не 

було не було 

3. Розгляд судової справи, що пiдтверджую наявнiсть у Товариства поточного зобов’язання на 

звiтну дату не було не було 

4. Прийняття рiшення про суттєву реорганiзацiю пiдприємства не було не було 

5. Знищення значної частини активiв внаслiдок стихiйного лиха не було не було 

6. Значнi змiни у вартостi активiв Товариства пiсля звiтної дати не було не було 

7. Оголошення дивiдендiв не було не було 

8. Iншi важливi подiї не було не було 

8. Iнформацiя про пов’язаних осiб з ПрАТ «КIНТО»  

8.1. Згiдно з нормами мiжнародних стандартiв облiку та фiнансової звiтностi пов’язаними 

сторонами є: - пiдприємства (юридичнi особи), що знаходяться пiд контролем або суттєвим 

впливом iнших осiб; - пiдприємства (юридичнi особи) та фiзичнi особи, якi прямо або 

опосередковано здiйснюють контроль над пiдприємством або суттєво впливають на його 

дiяльнiсть, а також близькi члени родини (прямi родичi) такої фiзичної особи. Ознакою суттєвого 

впливу на дiяльнiсть пiдприємства є володiння особою 20 i бiльше вiдсоткiв вартостi статутного 

капiталу; ознакою контролю – володiння бiльше, нiж 50 вiдсоткiв вартостi статутного капiталу. До 

пов’язаних осiб включаються також посадовi особи пiдприємства (товариства) та їх прямi родичi.  

8.2. Юридичнi особи, на дiяльнiсть яких ПрАТ «КIНТО» має можливiсть здiйснювати суттєвий 

вплив або контроль, вiдсутнi. ПрАТ «КIНТО» придбаває поточнi фiнансовi iнвестицiї з метою їх 

подальшого продажу, таким чином, юридичнi особи, чиї акцiї (частки) придбанi з метою продажу, 

не є пов’язаними щодо ПрАТ «КIНТО» (згiдно з положеннями МСБО 28 «Облiк в асоцiйованих 

пiдприємствах»).  

 

8.3. Юридичнi особи, якi мають можливiсть здiйснювати суттєвий вплив або контроль на 

дiяльнiсть ПрАТ «КIНТО», вiдсутнi (жоден з акцiонерiв – юридичних осiб- не має пакету акцiй 

ПрАТ , що перевищує 10%). Таким чином, вiдсутнi юридичнi особи, пов’язанi з ПрАТ «КIНТО». 

8.4. Пов’язаними особами для ПрАТ «КIНТО» є фiзичнi особи, данi про яких наведено нижче: 

Фiзичнi особи – посадовi особи Товариства 

№ з/п Прiзвище, iм’я по батьковi Характер зв’язку з ПрАТ «КIНТО» Iдентифiкацiйний код 

Посадова особа,член сiм’ї Частка (%) у статутному капiталi ПрАТ «КIНТО»  

1. Оксанiч Сергiй Михайлович Президент,Голова Правлiння 40,53430 20407024877 

2. Оксанiч Антонiна Сергiївна Директор з розвитку, донька Голови Правлiння 1,30423 3076415042 

3. Веремiєнко Сергiй Миколайович Виконавчий директор- член Правлiння 0,20252 2535405311 

4. Москаленко Свiтлана Миколаївна Заступник виконавчого директора- член Правлiння 0,02700 

2338405428 

5. Федоренко Анатолiй Васильович Вiце-президент, член Правлiння 12,7590 1800907019 

6. Радзiєвська Надiя Вiкторiвна Фiнансовий директор- член Правлiння 2,88783 2074807325 

7. Бенедик Ольга Миколаївна Головний бухгалтер 0,01013 2197608329 

Операцiї з пов’язаними сторонами, крiм оплати працi у 2017 роцi, не здiйснювались. В 2017 роцi 

загальна сума винагороди посадових осiб була включена в адмiнiстративнi витрати i склала 335 

510,74 грн. З iншими прямими родичами посадових осiб Товариства операцiї та розрахунки не 

проводились.  

Керiвник Оксанiч С.М. 

Головний бухгалтер Бенедик О.М. 

Продовження тексту приміток 

Продовження тексту приміток 

Продовження тексту приміток 


