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 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

 

Президент    Оксанiч Сергiй Михайлович 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КIНТО" 

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 16461855 

4. Місцезнаходження: 04070, Україна, м. Київ, Подiльський р-н р-н, м.Київ, вул. Петра 

Сагайдачного, 25-Б 

5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 246-73-50, (044) 235-58-75 

6. Адреса електронної пошти: kinto@kinto.com 

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 

наявності): Рішення наглядової ради емітента від 27.04.2020, Протокол засiдання Наглядової 

ради вiд 27.04.2020 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні 

послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої 

інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна 

установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, 

DR/00001/APA 

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 

Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Річну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

 https://kinto.com/node/2038 29.04.2020 

(URL-адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах X 

4. Інформація щодо корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента  

7. Судові справи емітента  

8. Штрафні санкції щодо емітента  

9. Опис бізнесу X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені 

посадовим особам емітента в разі їх звільнення X 

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 

паїв) X 

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування X 

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітента X 

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента X 

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 

відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 

пакета акцій  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 

акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 

наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 

включення до біржового реєстру X 

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 емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва)  

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 

акцій) такого емітента  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 

0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента X 

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів  

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі X 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів  

26. Інформація про вчинення значних правочинів  

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами 

аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



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

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду  

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. 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 станом на кінець звітного року  

38. 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  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

Причини вiдсутностi iнформацiї, зазначеної в перелiку. 

Згiдно з Положенням "Про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" Товариство 

вiдноситься до таких, що не зобов'язанi розкривати наступну iнформацiю: 

- iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря (для акцiонерних товариств); 

- iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим 

особам емiтента в разi їх звiльнення; 

- iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав 

за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; 

- iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з 

голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає 

бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; 

- iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв; 

- звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 

зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будiвництва); 

- iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є 



заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв; 

- вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, 

та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть; 

- рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення 

випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). 

Iнформацiя про рейтингове агенство не розкривається, тому що Товариство не вiдноситься до 

перелiку емiтенiв, що згiдно Закону України про "Про державне регулювання ринку цiнних 

паперiв в Українi" потребують визначення рейтингової оцiнки. 

Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених пiдроздiлiв емiтента не надається, 

тому що Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв. 

Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає 

бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, оскiльки така iнформацiя 

протягом звiтного перiоду не виникала. 

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 придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду не надається, 

тому що Товариство не здiйснювало придбання власних акцiй в звiтному перiодi. 

Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого 

емiтента не надається, оскiльки Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй. 

Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв, в тому числi необхiднiсть 

отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних 

паперiв, не надається, оскiльки такi обмеження вiдсутнi. 

Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами не надається, тому 

що у звiтному перiодi дивiденди та iншi доходи за цiнними паперами не нараховувались i не 

виплачувались. 

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. 

У Товариства вiдсутня iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi 

акцiонерами Товариства, тому така iнформацiя не надається. 

Договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють 

контроль над емiтентом не укладались, тому така iнформацiя не надається. 

Договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють 

контроль над емiтентом не укладались, тому така iнформацiя не надається. 

Протягом звiтного перiоду iнформацiя про iпотечнi цiннi папери не виникала, тому така 

iнформацiя не надається. 

 

 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КIНТО" 

2. Скорочене найменування (за наявності) 

 ПрАТ "КIНТО" 

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 належать державі 

 0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 32 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

 66.30 - Управлiння фондами 

10. 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", МФО 300658 

2) IBAN 

 UA413006580000026506001000022 

3) поточний рахунок 

 UA413006580000026506001000022 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

 Публiчне акцiонерне товариство "ПIРЕУС БАНК МКБ", МФО 300658 

5) IBAN 

 UA413006580000026506001000022 

6) поточний рахунок 

 UA413006580000026506001000022 

 

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

строку дії 

ліцензії (за 

наявності) 

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 

 

Опис Видана Товариству лiцензiя є безстроковою. 

Професiйна дiяльнiсть на Рiшення №307 17.03.2016 Нацiональна комiсiя з цiнних  



фондовому ринку - дiяльнiсть з 

управлiння активами 

iнституцiйних iнвесторiв 

(дiяльнiсть з управлiння 

активами) 

паперiв та фондового ринку 

Опис Видана Товариству лiцензiя є безстроковою. 

 

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 

1) Найменування 

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КIНТО-Консалтiнг" 

2) Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 21465022 

4) Місцезнаходження 

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

5) Опис  

 Емiтент є учасником у юридичнiй особi. Частка, що належить емiтенту становить 

99,9944% вiд статутного капiталу. 

 

1) Найменування 

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КIНТО IНВЕСТ" 

2) Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 32915716 

4) Місцезнаходження 

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

5) Опис  

 Емiтент є учасником у юридичнiй особi. Частка, що належить емiтенту становить 69,01% 

вiд статутного капiталу. 

 

1) Найменування 

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Мережа фондових магазинiв" 

2) Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 35138108 

4) Місцезнаходження 

 03150, м. Київ, вул. Червоноармiйська, 65, оф.363 

5) Опис  

 Емiтент є учасником у юридичнiй особi. Частка, що належить емiтенту становить 

22,2222% вiд статутного капiталу. 

 

1) Найменування 

 Публiчне акцiонерне товариство "Закритий недиверсифiкований корпоративний 

iнвестицiйний фонд "КIНТО Капiтал" 

2) Організаційно-правова форма 

 Публічне акціонерне товариство 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 32980900 



4) Місцезнаходження 

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

5) Опис  

 Емiтент є акцiонером юридичної особи. Вiдсоток акцiй, що належить емiтенту становить 

0.06% вiд суми емiсiї. 

 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

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. 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за звiтний перiод - 32 

особи, середня чисельнiсть осiб, якi працюють за сумiсництвом - 2 особи, чисельнiсть 

працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 4 осiб. Фонд 

оплати працi порiвняно з попереднiм роком збiльшився та становить - 1 903 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). 

 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 

місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та 

термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

Українська асоцiацiя iнвестицiйного бiзнесу (далi - УАIБ). Мiсцезнаходження: м. Київ, вул. 

Предславинська, 28, офiс 304. УАIБ є добровiльною, недержавною, некомерцiйною 

органiзацiєю, заснованою на засадах саморегулювання, рiвноправностi, вiльного волевиявлення 

i спiльностi iнтересiв своїх членiв. Товариство виступає спiвзасновником Асоцiацiї, створення 

якої датується квiтнем 1995 року. УАIБ є однiєю з найстарiших професiйних органiзацiй 

учасникiв фондового ринку. Товариство одержує iнформацiю про дiяльнiсть Acoцiaцiї та її 

органiв, бере участь в Загальних зборах членiв Acoцiaцiї, а також користується методичними 

розробками i матерiально-технiчними засобами Acoцiaцiї, а також послугами, консультацiями i 

рекомендацiями, що їx надають Асоцiацiя чи її органи. Позицiї Товариства - брати участь в 

дiяльностi Acoцiaцiї, виконувати рiшення органiв Acoцiaцiї, сприяти своєю дiяльнiстю 

досягненню головних цiлей i завдань Acoцiaцiї, виконувати правила i вимоги Кодексу заходiв 



дисциплiнарного впливу, вживати заходи для усунення недолiкiв в роботi i помилок, якщо того 

вимагають органи Acoцiaцiї та iншi. 

Всеукраїнська Асоцiацiя Недержавних Песiйних Фондiв, мiсцезнаходження 04112, М. Київ, вул. 

Парково-Сирецька, буд.23. Асоцiацiя є добровiльноюнедержавною некомерцiйною 

органазацiєю, заснованої на засадах законностi, гласностi, вiльного волевиявлення i спiльностi 

iнтересiв своїх учасникiв. Основною цiллю дiяльностi є захист прав учасникiв, членiв 

недержавного пенсiйного забезпечення шляхом взаємодiї з органами влади в процесах розробки 

законодавства, Сприяння створенню умов для ефективного функцiонування пенсiйної системи 

України, захист та представництво iнтересiв НПФ,  формування пенсiйної культури та 

фiнансової грамотностi майбутнiїх пенсiонерiв, сприяння формуванню позитивної суспiльної 

думки щодо дiяльностi учасникiв, популяризацiя недержавного пенсiйного забезпечення. 

Завдання Асоцiацiї є :розробка та впровадження професiйних стандартiв дiяльностi НПФ, 

розробка, перспективних, зручних та доступних пенсiйних продуктiв, iнформацiйних, 

навчальних та освiтнiх програм. Асоцiацiя була створена 17.01.2020 р., на невизначений термiн, 

емiтент в структурi об'єднання має намiри виконувати вище вказанi цiлi та завдання. 

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 

діяльності 

Товариство не здiйснює спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, 

установами. 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Пропозицiй щодо реорганiзацiї не надходило. 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Облiкова полiтика ПрАТ "КIНТО" розроблена та затверджена керiвництвом Товариства 

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". 

Основа ведення облiку i складання фiнансової звiтностi Товариства - Мiжнароднi стандарти 

фiнансової звiтностi (з 01.01.2015р.). Фiнансова звiтнiсть Товариства складається вiдповiдно до 

Концептуальної основи фiнансової звiтностi, 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).                                                                                                                                     

Згiдно з Концептуальною основою фiнансової звiтностi безперервнiсть є основоположним 

припущенням у фiнансовiй звiтностi. 

Наказ № 1 "Про облiкову полiтику ПрАТ "КIНТО" затверджено Виконавчим директором 

Товариства 02 сiчня 2019 року.  

Метою облiкової полiтики Товариства встановлено забезпечення:   

- дотримання принципу послiдовностi у облiку; 

- незмiнностi протягом року правил та принципiв, що застосовуються для вiдображення у 

облiку господарських операцiй. 

Оцiнка активiв здiйснюється на пiдставi вiдповiдних МСФЗ/МСБО, зокрема щодо оцiнки: 

- основних засобiв - МСБО 16 "Основнi засоби", 

- нематерiальних активiв - МСБО 38 "Нематерiальнi активи" 

- фiнансових iнструментiв - МСФЗ 9 "Фнансовi iнструменти", МСФЗ 15 "Дохiд вiд 



договорiв з клiєнтами",  

- зменшення корисностi активiв - МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв", МСФЗ 9 

"Фiнансовi iнструменти". 

Основнi засоби вiдображаються за iсторичною собiвартiстю за вирахуванням накопиченої 

амортизацiї i втрат вiд зменшення корисностi. Пiд час складання першої фiнансової звiтностi у 

МСФЗ - форматi  спецiалiстами спецiально створеної Товариством комiсiї визначено 

справедливу (ринкову) вартiсть об'єктiв основних засобiв, яку визнано як прийнятну (доцiльну) 

вартiсть об'єктiв основних засобiв -  згiдно з положеннями МСФЗ 1. 

Якщо складовi об'єкту основних засобiв мають рiзний строк корисного використання, то для 

цiлей нарахування амортизацiї цi складовi облiковуються  окремо (на даний час такi об'єкти у 

Товариства вiдсутнi). 

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), що вiдповiдає вимогам МСБО 16. 

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

автомобiльнi шини, деталi до комп'ютерної технiки. 

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 фiнансового iнструменту, 

який надалi оцiнюється за справедливою вартiстю через прибутки / збитки вiдносяться на 

витрати перiоду (не капiталiзуються). 

Пiсля первiсного визнання фiнансового активу Товариство оцiнює їх за їхньою справедливою 

вартiстю або амортизованою собiвартiстю.  

Результати змiн у амортизованiй вартостi фiнансового iнструменту  вiдображаються у складi 

прибуткiв (збиткiв) перiоду. 

Результати переоцiнки фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю 

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

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 спецiалiзованого пайового 

iнвестицiйного фонду акцiй "КIНТО-Еквiтi", Закритого недиверсифiкованого пайового 

iнвестицiйного фонду "Iндекс Української Бiржi", Вiдкритого диверсифiкованого пайового 

iнвестицiйного фонду "КIНТО-Казначейський", Закритого спецiалiзованого пайового 

iнвестицiйного фонду банкiвських металiв "КIНТО-Голд". 

 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 



особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 

відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

Виключним видом дiяльностi Товариства є дiяльнiсть з управлiння активами iнституцiйних 

iнвесторiв.  

Станом на 31.12.2019 року Товариство здiйснює управлiння активами 13 iнвестицiйних (з них: 8 

- закритих, 3 - вiдкритих, 2 - iнтервальних фонди) та 1 пенсiйного фонду, сукупна вартiсть 

активiв яких становила 332,9 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 2019 рiк, що розкриваються у складi Рiчної 

iнформацiї емiтента за 2019 рiк. 

Проведений керiвництвом Товариства аналiз щодо ситуацiї на фондовому ринку вiдображено на 

веб-сторiнцi https://kinto.com/analytics. 

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. 

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 

діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 

вартість і спосіб фінансування  

Значнi придбання або вiдчуження активiв у звiтному роцi не здiйснювались. 

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). 

 

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини 



емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб 

утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати 

екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

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

побутовi прилади, меблi, структурована кабельна система, АТС, телефони. Станом на 31.12.2019 

на балансi знаходились основнi засоби: залишкова вартiсть - 1 858 тис. грн., первiсна вартiсть - 4 

163 тис. грн., знос - 2 305тис. грн. Значних правочинiв щодо основних засобiв протягом звiтного 

перiоду не було. Cума капiтальних iнвестицiй в основнi засоби у 2019 роцi - 17  тис.грн. 

Списання об'єктiв основних засобiв - 221 тис. грн.  Примiщення, у якому здiйснюється 

дiяльнiсть Товариства, використовується на умовах операцiйної оренди. 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, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть Товариства: Складна макроекономiчна та 

суспiльно-полiтична ситуацiя в Українi, проблеми, зумовленi свiтовою фiнансовою кризою, 

загальна недорозвиненiсть фондового ринку загалом та його iнфраструктури зокрема 

(превалювання неорганiзованого ринку над органiзованим, що негативно позначається на 

прозоростi фондового ринку; низька лiквiднiсть фондового ринку; обмежена кiлькiсть 

iнструментiв фондового ринку; незавершенiсть формування iнституцiйної iнфраструктури 

фондового ринку, її низька якiсть тощо), низька якiсть корпоративного управлiння, фондовий 

ринок не є основним засобом обертання ресурсiв пiдприємств України. Розвиток спiльного 

iнвестування в Українi, насамперед, залежить вiд стабiльних умов його функцiонування. На 

сьогоднi, в країнi вiдбуваються змiни, що є несприятливими для iнвестицiйного бiзнесу, зокрема 

загальне погiршення iнвестицiйного клiмату в країнi, вiдсутнiсть чiтких i стабiльних правил гри, 

дефiцит надiйних фiнансових iнструментiв, нерiвнi умови оподаткування доходiв iнвестфондiв 

та банкiвських депозитiв. Найбiльша проблема, яка гальмує розвиток iнституцiйних iнвесторiв в 

Українi в цiлому та iнститутiв спiльного iнвестування зокрема, - загальний стан розвитку 

фондового ринку, його iнституцiйна незрiлiсть. Ринок iнвестицiй та цiнних паперiв на 

сучасному етапi розвитку України є однiєю з найдинамiчнiших сфер законодавчого регулювання 

нацiональної економiки. Основному проблемою, що стримує розвиток цього напряму дiяльностi 

в Українi, є низька фiнансова культура населення, недостатня iнформацiйна прозорiсть, 

недостатня доступнiсть iнформацiї. Адже сучасний iнвестор повинен мати визначене розумiння 

фiнансових ринкiв, знання iнструментiв, досвiд вкладення i вже усвiдомлює необхiднiсть 

компетентного пiдходу до iнвестування. Подальший розвиток iнвестицiйного ринку, поява 

нових видiв фондiв та нових активiв вимагають вiд учасникiв ринку високого рiвня професiйної 

пiдготовки. З 1 сiчня 2014 року набув чинностi Закон України "Про iнститути спiльного 

iнвестування" (далi - Закон про IСI) - новий системний закон щодо регулювання вiдносин на 

ринку спiльного iнвестування, що загалом є позитивним кроком у сферi розвитку та дiяльностi 

IСI. Однак, на завадi розвитку ринку спiльного iнвестування, який покликаний забезпечити 

залучення значної частини небанкiвських фiнансових ресурсiв в розвиток економiки країни 

може стати невиважена податкова полiтика держави. Адже саме податковий режим iнвестицiй є 

одним з важливих чинникiв, якi беруться до уваги при прийняттi iнвестицiйних рiшень. Постiйнi 

ж змiни в оподаткуваннi, однобокий пiдхiд в адмiнiструваннi податкiв вiдлякують iнвесторiв, 



погiршують iнвестицiйний iмiдж України та роблять нашу країну неконкурентоспроможною у 

боротьбi за iнвестицiйнi ресурси 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Джерелом фiнансування дiяльностi Товариства є винагорода за управлiння активами 

iнституцiйних iнвесторiв. У 2019р. залежнiсть Товариства вiд зовнiшнiх джерел фiнансування є 

незначною : коефiцiєнт фiнансування (рiвня боргу) становить на 31.12.2019 року 0,02 (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 (поточної платоспроможностi) 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.  

Товариство здiйснює всi охарактеризованi заходи з метою повного i своєчасного виконання 

договiрних умов перед клiєнтами. 

 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Товариство має не виконанi двi угоди, якi були укладанi ранiше звiтного перiду,  на суму 669 

тис грн. Надходження коштiв вiд виконання цих договорiв не передбачаэться (Товариство 

виступає покупцем та отримує в результатi виконання договорiв корпоративнi права). 

Невиконаних угод якi були укладенi в 2019 роцi немає. 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

Стратегiя подальшої дiяльностi Товариства на наступний рiк - розвиток напрямкiв дiяльностi, 

визначених статутом; пошук нових напрямкiв, прибутковiсть яких не пов'язана з 

необгрунтованими ризиками. Покращувати систему управлiння ризиками i вирахування iх. 

Збереження клiєнтiв, навчання та всебiчний розвиток спiвробiтникiв. Бажання надавати 

найкращий сервiс та пропонувати цiкавi iнвестицiйнi iнструменти клiєнтам, а також розвивати 

фондовий ринок та економiку України було, є та буде основною метою дiяльностi компанiї 

"КIНТО". В перспективнi плани Товариства за сприятливих умов (у разi позитивних тенденцiй 

на фондовому ринку України) є збiльшення сукупної вартостi чистих активiв та кiлькостi 

учасникiв фондiв пiд управлiнням Товариства. Основними орiєнтирами дiяльностi на наступнi 

роки є такi. Розширення та покращення лiнiйки IСI з урахуванням вимог приватного 

iнвестора-фiзичної особи, що сформувалися внаслiдок кризи. Слiдування принципам вiдкритостi 

та публiчностi у дiяльностi iнвестицiйних фондiв, що знаходяться в його управлiннi. 

 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

Компанiя постiйно здiйснює монiторинг галузей народного господарства України та найкращих 

пiдприємств цих галузей у пошуку емiтентiв з потенцiалом зростання вартостi акцiй вищим за 



середнiй по ринку та вiдслiдковує ситуацiю на ринку цiнних паперiв з метою забезпечення 

найкращого спiввiдношення доходностi iнвестицiйних та пенсiйних фондiв, управлiння 

активами яких здiйснюється, до прийнятного для того чи iншого фонду значення ризику. 

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 

довільній формі 

Iнша iнформацiя вiдсутня, аналiз дiяльностi не проводився 

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Правлiння Члени Правлiння обираються в 

кiлькостi 6 (шести) осiб. До складу 

Правлiння обов'язково входять особи, 

що обiймають наступнi посади: 

- Президент (очолює Правлiння); 

- Виконавчий директор; 

- Заступник Виконавчого 

директора Товариства; 

- Директор юридичного 

департаменту; 

- Юрисконсульт вiддiлу 

iнвестицiйних фондiв. 

 

- Голова Правлiння - Президент - 

Оксанiч Сергiй Михайлович; 

- Член Правлiння - Виконавчий 

Директор - Веремiєнко Сергiй 

Миколайович;  

- Член Правлiння - Заступник 

Виконавчого директора - Чабак Оксана 

Сергiївна; 

- Член Правлiння - Радзiєвська 

Надiя Вiкторiвна;  

- Член Правлiння - Директор 

юридичного департаменту Кологойда 

Олександра В'ячеславiвна; 

- Член Правлiння - 

Юрисконсульт вiддiлу iнвестицiйних 

фондiв - Жила Яна Едуардiвна. 

 

Наглядова рада До складу Наглядової ради входять 4 

(чотири) члени. 

- Пiтер Голдшайдер - Голова 

Наглядової ради; 

- Лукасевич Василь Богданович - 

Заступник Голови Наглядової ради;  

- Яковенко Iгор Валентинович - 

Член Наглядової ради; 

-               Шинкевич Юрiй 

Петрович - Член Наглядової ради. 

 

Ревiзiйна комiсiя До складу Ревiзiйної комiсiї входить 

три особи: Голова та двоє членiв 

Ревiзiйної комiсiї. 

Голова Ревiзiйної комiсiї - Васильєва 

Iрина Михайлiвна; 

Член Ревiзiйної комiсiї - Шуран Оксана 

Несторiвна; 

Член Ревiзiйної комiсiї - Каневська 

Наталiя Юхимiвна. 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік 

народ

ження 

Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Голова Правлiння - 

Президент 
Оксанiч Сергiй Михайлович 1955 Вища, економiст 44 

Київський iнституту 

народного господарства, 

02070884, Старший викладач 

кафедри фiнансiв 

05.11.2018, 5 

(п'ять) рокiв 

Опис: 
Винагорода (окрiм заробiтної плати згiдно окладу на посадi Президента Товариства в розмiрi 89 947,31 грн.), в тому числi в натуральнiй формi не 

виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 44 роки. 

Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Президент, Генеральний директор. На даний час обiймає посаду Генерального 

директора ТОВ "КIНТО Iнвест" (iдент.код - 32915716, м. Київ. вул. Петра Сагайдачного, 25-Б). 

Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було.11.06.2018 р. Наглядовою радою Товариства посадову особу повторно обрано на новий термiн.  

05.11.2018 р. Наглядовою радою Товариства посадову особу повторно обрано на новий термiн.  

 

 

2 

Член Правлiння - 

Виконавчий директор 

Веремiєнко Сергiй 

Миколайович 
1969 Вища, економiст 28 

ПрАТ "КIНТО", 16461855, 

Заступник виконавчого 

директора 

05.11.2018, 5 

(п'ять) рокiв 

Опис: 
Винагорода (окрiм заробiтної плати згiдно окладу на посадi Виконавчого директора Товариства в розмiрi 59 144,15 грн.), в тому числi в 

натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 28 рокiв. 

Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посаду Виконавчого директора. На iнших пiдпрємствах посади не обiймає. 

Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. 11.06.2018 р. Наглядовою радою Товариства посадову особу повторно обрано на новий термiн.  

05.11.2018 р. Наглядовою радою Товариства посадову особу повторно обрано на новий термiн.  

 

3 

Член Правлiння - 

Заступник виконавчого 

директора 

Чабак Оксана Сергiївна 1989 
Вища, iнвестицiйний 

менеджер 
12 

ПрАТ "КIНТО", 16461855, 

Заступник директора  

22.07.2019, 4 

(чотири) роки 

Опис: 
Винагорода (окрiм заробiтної плати згiдно окладу на посадi Заступника виконавчого директора Товариства в розмiрi 25 800,00 грн.), в тому числi в 

натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 12 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Спецiалiст з торгiвлi цiнними паперами ТОВ "КIНТО,Лтд"  (iдент.код 

- 19263860, м. Київ. вул. Петра Сагайдачного, 25-Б  Заступник  директора ТОВ "МФМ Плюс"  (iдент.код - 21626465, м. Київ. вул. Петра 



Сагайдачного, 25-Б), Заступник Генерального директора. На даний час обiймає посаду заступника Генерального директора ТОВ "КIНТО Iнвест" 

(iдент.код - 32915716, м. Київ. вул. Петра Сагайдачного, 25-Б). 

Змiни посадової особи вiдбулись у звiтному перiодi. 22.07.2019 р. Наглядовою радою Товариства посадову особу  обрано на строк до закiнчення 

повноважень дiйсного складу Правлiння.  

 

 

 

 

4 

Член Правлiння Радзiєвська Надiя Вiкторiвна 1956 Вища, економiст 43 

АТ "КIНТО", 16461855, 

Заступник Головного 

бухгалтера - Головний 

бухгалтер АТ "УБ "ФОРОС", 

1992 - Головний бухгалтер - 

Фiнансовий директор 

24.04.2014, 5 

(п'ять) рокiв 

Опис: 
Винагорода (окрiм заробiтної плати згiдно окладу на посадi Фiнансового директора Товариства в розмiрi 62 945,53 грн.), в тому числi в натуральнiй 

формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 43 роки. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:  Фiнансовий директор, Директор. На iнших пiдпрємствах посади не 

обiймає. 

Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. 11.06.2018 р. Наглядовою радою Товариства посадову особу повторно обрано на новий термiн.  

05.11.2018 р. Наглядовою радою Товариства посадову особу повторно обрано на новий термiн.  

 

 

5 

Голова Наглядової ради 
Пiтер Голдшайдер 

(Goldscheider Peter) 
1945 Вища, юридична 52 

EPIC, Гольдшайдер унд 

Вурмбьок 

Унтернеменсбератунг ГмбХ, 

-, Директор 

26.04.2017, 3 

(три) роки 

Опис: 
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж 

роботи - 52 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав та обiймає посаду Директора (EPIC, Гольдшайдер унд Вурмбьок Унтернеменсбератунг 

ГмбХ). Посадова особа є акцiонером Товариства. 

Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було.   

 

 

6 

Заступник Голови 

Наглядової ради 

Лукасевич Василь 

Богданович 
1965 Вища, економiст 30 

ПрАТ "КIНТО", 16461855, 

Експерт департаменту 

корпоративних фiнансiв 

26.04.2017, 3 

(три) роки 

Опис: 
Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, як Заступник Голови Наглядової ради, не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 



злочини немає. Загальний стаж роботи - 30 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав та обiймає посаду Керуючий iнвестицiйними та 

пенсiйними фондами (ПрАТ "КIНТО", iдент. код - 16461855, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б). Посадова особа є акцiонером Товариства. 

Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було.   

 

 

 

7 

Член Наглядової ради Шинкевич Юрiй Петрович 1952 
Вища, 

iнженер-механiк 
44 

ТОВ "Домiн", 32663591,, 

Директор 

26.04.2017, 3 

(три) роки 

Опис: 
Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 

- 44 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав та обiймає посаду Директора  (ТОВ "Домiн", iдент. код - 32663591, м.Київ, вул. Резрвна, б. 8). 

Посадова особа є представником акцiонера Товариства. 

Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було.   

 

8 

Член Наглядової ради Яковенко Iгор Валентинович 1956 Вища, економiст 42 
ДВНЗ <КНЕУ iм. Вадима 

Гетьмана>, 02070884,, доцент 

26.04.2017, 3 

(три) роки 

Опис: 
Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 

- 42 рiк. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав та обiймає посаду доцент (ДВНЗ <КНЕУ iм. Вадима Гетьмана>, iдент. код - 02070884, м. Київ, 

проспект Перемоги, 54/1). Посадова особа є акцiонером Товариства. 

Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було.   

 

 

 

9 

Головний бухгалтер Бенедик Ольга Миколаївна 1960 Вища, економiст 42 
ВАТ "КIНТО", 16461855, 

Бухгалтер 

28.02.2008, 

необмежений 

Опис: 
Оплату отримує згiдно зi штатним розкладом, винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини немає. Загальний стаж роботи - 42 рiк. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер, бухгалтер. На iнших пiдпрємствах посади не 

обiймає. Призначено Наказом № 14к вiд 25.02.2008 р. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було.  

 

  

10 

Голова Ревiзiйної 

комiсiї 
Васильєва Iрина Михайлiвна 1954 Вища, лiнгвiст 36 

ВАТ "КIНТО", 16461855, 

Заступник директора 

департаменту корпоративних 

фiнансiв 

26.04.2017, 5 

(п'ять) рокiв 

Опис: 
Винагороду, як  Голова ревiзiйної комiсiї, не отримує. В натуральнiй формi винагороди не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та 



посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 36 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав та обiймає посаду Директор департаменту 

пенсiйних фондiв (ПрАТ "КIНТО", iдент. код - 16461855, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б).  

Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було.   

 

 

11 

Член Ревiзiйної комiсiї Шуран Оксана Несторiвна 1964 

Вища, планування 

народного 

господартсва 

34 
ТОВ "АСПЕКТ ЦП", 

34354117, Директор 

26.04.2017, 5 

(п'ять) рокiв 

Опис: 
Винагороду, як  член ревiзiйної комiсiї, не отримує. В натуральнiй формi винагороди не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 34 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав та обiймає посаду Директор (ТОВ "АСПЕКТ ЦП", 

iдент. код - 34354117, м. Київ, вул. Мельникова, буд.12).  

Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було.  

 

 

 

12 

Член Ревiзiйної комiсiї Каневська Наталя Юхимiвна 1957 

Вища. Лiнгвiст, 

бiзнес-адмiнiструван

ня 

43 
ТОВ "Сi Ар Ейч Україна", 

31985562, Директор 

26.04.2017, 5 

(п'ять) рокiв 

Опис: 
Винагороду, як  член ревiзiйної комiсiї, не отримує. В натуральнiй формi винагороди не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 43 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв бiймала посаду: Директор, на даний час - пенсiонер. 

Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було.  
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Член Правлiння - 

Юрисконсульт вiддiлу 

iнвестицiйних фондiв 

Жила Яна Едуардiвна 1988 Вища, юридична 14 

ПрАТ "КIНТО", 16461855, 

юрисконсульт вiддiлу 

iнвестицiйних фондiв 

05.11.2018, 5 

(п'ять) рокiв 

Опис: 
Винагорода (окрiм заробiтної плати згiдно окладу на посадi юрисконсульта вiддiлу iнвестицiйних фондiв в розмiрi 54 001,47 грн.), в тому числi в 

натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 14 рокiв. 

Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: юрист, юрисконсульт вiддiлу iнвестицiйних фондiв. Обiймає посаду 

юрисконсульта вiддiлу iнвестицiйних фондiв ПрАТ"КIНТО" (iдент. код - 16461855, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного. 25-Б). 

26.10.2018р. Наглядовою радою Товариства було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме, обрано на посаду Члена 

правлiння Товариства - Юрисконсульта вiддiлу iнвестицiйних фондiв Жилу Яну Едуардiвну строком до закiнчення повноважень чинного складу 

Правлiння. 

05.11.2018 р. Наглядовою радою Товариства посадову особу повторно обрано на новий термiн.  

14 Член Правлiння 
Кологойда Олександра 

В'ячеславiвна 
1979 Вища, юридична 20 

ПрАТ "КIНТО", 16461855, 

директор юридичного 

05.11.2018, 5 

(п'ять) рокiв 



департаменту 

Опис: 
Винагорода (окрiм заробiтної плати згiдно окладу на посадi директора юридичного департаменту в розмiрi 33 779,37 грн.), в тому числi в 

натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 20 рокiв. 

Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: доцент кафедри господарського права, професор кафедри господарського права, 

директор юридичного департаменту. На даний час обiймає посади: доцент кафедри господарського права, професор кафедри господарського права 

Київського нацiонального унiверситета iменi Тараса Шевченка (iдент. код - 02070944, м. Київ, вул. Володимирська, б.60), директор юридичного 

департаменту ПрАТ "КIНТО" (iдент. код - 16461855, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного. 25-Б). 

11.06.2018р. Наглядовою радою Товариства (Протокол вiд 11.06.2018р.) було прийнято рiшення про змiну складу посадових  

осiб Товариства, а саме, обрано на посаду Члена правлiння Товариства Кологойду Олександру В'ячеславiвну 

строком на 5 (п'ять) рокiв. 

05.11.2018 р. Наглядовою радою Товариства посадову особу повторно обрано на новий термiн.  

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи  

 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 6 

Голова Правлiння - 

Президент 

Оксанiч Сергiй Михайлович 9 275 342 41.743213 9 275 342 0 

Член Правлiння - Виконавчий 

директор 

Веремiєнко Сергiй Миколайович 45 000 0.20252 45 000 0 

Член Правлiння - Заступник 

виконавчого директора 

Чабак Оксана Сергiївна 0 0 6 000 0 

Член Правлiння Кологойда Олександра Вячеславiвна 0 0 0 0 

Член Правлiння Радзiєвська Надiя Вiкторiвна 641 676 2.88783 641 676 0 

Заступник Голови Наглядової 

ради 

Лукасевич Василь Богданович 464 907 2.09229 464 907 0 

Член Наглядової ради Яковенко Iгор Валентинович 148 900 0.67012 148 900 0 

Член Ревiзiйної комiсiї Каневська Наталя Юхимiвна 352 500 1.58641 352 500 0 

Голова Ревiзiйної комiсiї Васильєва Iрина Михайлiвна 232 074 1.04444 232 074 0 

Головний бухгалтер Бенедик Ольга Миколаївна 2 250 0.01013 2 250 0 

Голова Наглядової ради Пiтер Голдшайдер 10 0.00005 10 0 

Член Правлiння Жила Яна Едуардiвна 0 0 0 0 

 



3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути 

виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення 

 
31 травня 2019 року Заступник Виконавчого директора Москаленко Свiтлана Миколаївна 

звiльнилась за власним бажанням, iй було виплачено компенсацiю за невикористану вiдпустку у 

розмiрi 3 542.67 (три тисячi п'ятсот сорок двi гривнi 67 копiйок) 



VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій 

(часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн

ий 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, Луганська обл. р-н, 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 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
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. 

 

2. Інформація про розвиток емітента 
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. 

Детальна iнформацiя щодо розвитку Товариства розмiщена на веб-сторiнцi за адресою  

https://kinto.com/about-kinto/history 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового 

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 
Товариство не укладало деривативiв та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв. 

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 
Товариство не укладало деривативiв та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв. 

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 
Товариство не укладало деривативiв та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв. 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
Внутрiшнiй нормативний документ - Принципи ( Кодекс) корпоративного управлiння ПрАТ 

"КIНТО" вiд 24 квiтня 2019 року. 

https://www.kinto.com/KINTO-AMC/code 

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
Кодекси корпоративного управлiння iнших юридичних осiб, об'єднань, тощо - не 

використовуються.  

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 
Практика корпоративного управлiння Товариства - в межах вимог i норм, передбачених 

законодавством України. 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 

кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
Вiдхилення вiдсутнi. 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 



Вид загальних зборів 
річні позачергові 

X  

Дата проведення 24.04.2019 

Кворум зборів 67.19 

Опис Питання що розглядались: 

1.Про обрання Лiчильної комiсiї загальних зборiв. 

2.Про обрання Голови та Секретаря загальних зборiв. 

3.Звiт Правлiння про результати дiяльностi Товариства за 2018 рiк. 

4.Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

5.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 рiк. 

6.Звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк. 

7.Про розподiл прибутку Товариства. 

8.Про затвердження стратегiчних цiлей та завдань на 2019 рiк.  

9.Про затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства. 

Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань до порядку денного: 

Лукасевич Василь Богданович, Веремiєнка Сергiй Миколайович, Радзiєвська 

Надiя Вiкторiвна, Васильєва Iрина Михайлiвна, Оксанiч Сергiй Михайлович  

Результати розгляду питань порядку денного : 

1, З першого питання вирiшили - обрати Лiчильну комiсiю у складi Iванової 

Галини Євгенiвни 

2, З другого питання вирiшили - обрати Головою загальних зборiв Оксанiча 

Сергiя Михайловича, Секретарем загальних зборiв - Веремiєнка Сергiя 

Миколайовича 

3. З третього питання вирiшили - прийняти до вiдома звiт про результати 

дiяльностi Товариства за 2018 рiк. 

4, З четвертого питання вирiшили - затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї 

про перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк. 

5. З п'ятого питання вирiшили - затвердити рiчний звiт Товариства за 2018 рiк. 

6. Пiсля прослухання Заступника Голови Наглядової ради Товариства Лукасевича 

Василя Богдановича вирiшиили затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 

2018 рiк. 

7.На сьомому питання ухвалили рiшення отриманий у 2018 роцi прибуток 

направити на покриття збиткiв минулих перiодiв 

8. По результатам восьмого питання вирiшили затвердити стратегiчнi цiлi та 

завдання Товариства на 2019 рiк 

9.Результатом дев'того питання було затвердження, пiсля пропозицiї Веремiєнка 

Сергiя Миколайовича, Принципiв (кодексу) корпоративного управлiння 

Товариства. 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше (зазначити)  

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками  X 



акцій 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше (зазначити)  

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту X  

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (зазначити)  

 

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

 Так Ні 

  X 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно 

є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

товариства  

 

Інше (зазначити)  

 

У разі скликання, але непроведення річних 

(чергових) загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 

 

 

У разі скликання, але непроведення 

позачергових загальних зборів 

зазначається причина їх непроведення 

 



 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)  
 

Персональний склад наглядової ради 
Незалежний член 

наглядової ради 

Залежний член 

наглядової ради 

Пiтер Голдшайдер X  

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Призначено на посаду рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 

(Протокол №1 вiд 26.04.2017 р.).  Повноваження та обов'язки 

визначено Статутом та Положенням про Наглядову раду. 

Винагороду, як Голова Наглядової Ради, не отримує. Винагороди 

в натуральнiй формi не отримував. 

У звiтному перiодi змiни посадової особи не було. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Лукасевич Василь Богданович X  

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Призначено на посаду рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 

(Протокол №1 вiд 26.04.2017 р.).  Повноваження та обов'язки 

визначено Статутом та Положенням про Наглядову раду. 

Винагороду, як Голова Наглядової Ради, не отримує. Винагороди 

в натуральнiй формi не отримував. 

У звiтному перiодi змiни посадової особи не було. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Яковенко Iгор Валентинович X  

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Призначено на посаду рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 

(Протокол №1 вiд 26.04.2017 р.).  Повноваження та обов'язки 

визначено Статутом та Положенням про Наглядову раду. 

Винагороду, як Голова Наглядової Ради, не отримує. Винагороди 

в натуральнiй формi не отримував. 

У звiтному перiодi змiни посадової особи не було. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Шинкевич Юрiй Петрович X  

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Призначено на посаду рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 

(Протокол №1 вiд 26.04.2017 р.).  Повноваження та обов'язки 

визначено Статутом та Положенням про Наглядову раду.  

 

Чи проведені засідання 

наглядової ради, 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; процедури, що 

застосовуються при 

прийнятті наглядовою 

радою рішень; 

визначення, як 

діяльність наглядової 

ради зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

Так. Протягом 2019 року було проведено 4 (чотири) засiдань з 

питань поточної дiяльностi Товариства, вирiшення яких 

вiдноситься до компетенцiї Наглядової ради. 

На засiданнях вирiшувалось наступне: 

  Про дострокове припинення повноважень члена 

Правлiння ПрАТ "КIНТО" 

- Про надання повноваження Виконавчому директору 

ПрАТ "КIНТО" на участь у загальних зборах 

учасникiв.(29.05.2019) 

- Про обрання члена Правлiння ПрАТ "КIНТО".(22.07.2019) 

- Про надання дозволу ПрАТ "КIНТО" на участь та 

створення недержавного непiдприємницького неприбуткового 

договiрного об'єднання самостiйних юридичних осiб - 

недержавних пенсiйних фондiв - Всеукраїнської Асоцiацiї 



Недержавних Пенсiйних Фондiв.(10.04.2019) 

- Про надання Виконавчому директору ПрАТ "КIНТО" 

повноваження на участь у загальних зборах 

учасникiв.(24.09.2019) 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 
Персональний склад 

комітетів 

З питань аудиту  X  

З питань призначень  X  

З винагород  X  

Інше (зазначити) Комiтети не створювались  

 

Чи проведені засідання 

комітетів наглядової 

ради, загальний опис 

прийнятих на них 

рішень 

Комiтети не створювались 

У разі проведення оцінки 

роботи комітетів 

зазначається інформація 

щодо їх компетентності 

та ефективності 

Комiтети не створювались 

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 

Оцінка роботи 

наглядової ради 

Згiдно Протоколу Товариства вiд 25 квiтня 2018 року № 1 - До 

складу Наглядової ради входять 4 (чотири) члени. Члени 

Наглядової ради обираються загальними зборами Товариства 

(далi - "Загальнi збори") простою бiльшiстю голосiв Акцiонерiв, 

якi зареєструвалися на Загальних зборах, строком на 3 (три) роки. 

В 2019 роцi Наглядова Рада проводила засiдання, розглядала 

питання про визначення перелiку питань включених до проекту 

порядку денного рiчних загальних зборiв, про обрання Робочих 

органiв рiчних загальних зборiв Товариства. Засiдала з приводу 

змiни Члена Правлiння. Наглядова Рада виконувала свої завдання 

та функцiї та дiяла протягом року задовiльно. 

 

 

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 (зазначити) 

Членом Наглядової ради може бути лише фiзична особа, яка має 

повну дiєздатнiсть. Головою Наглядової ради Товариства не 

X  



може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом 

попереднього року був головою Правлiння. Член Наглядової 

ради не може бути одночасно членом Правлiння та/або членом 

Ревiзiйної комiсiї. 

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі 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 (зазначити) У звiтному роцi не було змiн у складi Наглядової ради. 

 

Як 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)  

 

Склад виконавчого органу 
 

Персональний склад 

виконавчого органу 
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

Голова Правлiння - 

Оксанiч Сергiй 

Михайлович; 5 (п'ять) 

членiв Правлiння: 

Веремiєнко Сергiй 

Миколайович; Чабак 

Оксана Сергiївна; 

Радзiєвська Надiя 

Вiкторiвна; Кологойда 

Олександра В'ячеславiвна; 

Жила Яна Едуардiвна. 

Права та обов'язки членiв Правлiння визначаються чинним 

законодавством, Статутом та Положенням про Правлiння. 

Правлiння Товариства є колегiальним виконавчим органом 

Товариства, який здiйснює управлiння його поточною 

дiяльнiстю, є пiдзвiтним загальним зборам акцiонерiв Товариства 

i наглядовiй радi Товариства та органiзовує виконання їх 

рiшень.Кожен з членiв Правлiння очолює певний напрямок 

роботи Товариства i вiдповiдає за виконання планiв, визначених 

за цими напрямками. 

Президент (Голова Правлiння) в порядку, передбаченому чинним 

законодавством, Статутом та рiшеннями Правлiння: 

1) дiє без довiреностi вiд iменi Товариства в межах своєї 

компетенцiї, видає накази i розпорядження, представляє 

Товариство у вiдносинах з вiтчизняними i зарубiжними 

юридичними та фiзичними особами, розпоряджається майном та 

коштами Товариства, в тому числi, але не обмежуючись, 

об'єктами нерухомостi, здiйснює правочини, укладає (пiдписує) в 

Українi та за її межами угоди, договори, акти тощо; 



2) призначає на посади та звiльняє працiвникiв Товариства, 

керiвникiв його фiлiй i представництв, iнших пiдроздiлiв, 

встановлює посадовi оклади, переводить на iншу роботу, 

накладає стягнення, укладає трудовi договори (контракти) з 

працiвниками, пiдписує трудовi та цивiльно-правовi договори з 

членами Правлiння, головою та членами Наглядової ради, 

головою та членами ревiзiйної комiсiї Товариства (далi - 

"Ревiзiйна комiсiя"); 

3) укладає (у порядку та межах, визначених чинним 

законодавством, Статутом та iншими внутрiшнiми нормативними 

документами Товариства) договори Товариства та органiзує їх 

виконання; укладає та виконує колективний договiр Товариства; 

4) здiйснює керiвництво дiяльнiстю Правлiння, розподiляє 

обов`язки мiж членами Правлiння, керiвниками структурних 

пiдроздiлiв i визначає їх повноваження у виконаннi завдань 

дiяльностi Товариства, може делегувати вирiшення питань, що 

входять до його компетенцiї, окремим членам Правлiння, а також 

керiвникам структурних пiдроздiлiв Товариства; 

5) органiзовує роботу Правлiння, забезпечує ведення 

протоколiв засiдань Правлiння; 

6) представляє iнтереси Товариства у органах державної 

влади та управлiння, у судових органах, iнших державних i 

громадських органах та органiзацiях та перед iншими третiми 

особами; 

7) пiдписує вiд iменi Товариства угоди (заяви) про участь у 

створеннi або про вступ Товариства до об'єднань пiдприємств 

(асоцiацiй, концернiв, консорцiумiв тощо), до громадських 

об'єднань i органiзацiй, iнших органiзацiй та заснування установ 

(в тому числi, але не обмежуючись, i неприбуткових), 

непiдприємницьких товариств (в тому числi i недержавних 

пенсiйних фондiв), а також пiдписує угоди (заяви) про вихiд iз 

зазначених об'єднань i органiзацiй; 

8) приймає рiшення про участь Товариства в створеннi 

пiдприємств будь-яких органiзацiйно-правових форм, придбання 

та вiдчуження часток в дiючих пiдприємствах будь-яких 

органiзацiйно-правових форм (крiм випадкiв, коли чинним 

законодавством та Статутом прийняття вiдповiдних рiшень 

вiднесено до компетенцiї iнших органiв Товариства); 

9) пiдписує вiд iменi Товариства вiдповiднi документи про 

заснування, придбання чи вiдчуження часток дiючих пiдприємств 

будь-яких органiзацiйно-правових форм; 

10) вчиняє вiд iменi Товариства iншi дiї, крiм тих, що 

вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради; 

11) може делегувати свої повноваження iншому працiвнику 

Товариства (уповноважити працiвника Товариства) на здiйснення 

дiй вiд iменi Товариства), шляхом видачi зазначенiй особi 

довiреностi (доручення). Така довiренiсть (доручення) 

пiдписується Президентом одноособово, якщо законодавством 

прямо не встановлений iнший порядок видачi цiєї довiреностi 

(доручення). 

Керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства здiйснюється 



Виконавчим директором. 

Виконавчий директор в порядку, передбаченому чинним 

законодавством, Статутом та рiшеннями Правлiння: 

1) дiє без довiреностi вiд iменi Товариства в межах своєї 

компетенцiї, видає накази i розпорядження, представляє 

Товариство у вiдносинах з вiтчизняними i зарубiжними 

юридичними та фiзичними особами, розпоряджається майном та 

коштами Товариства, в тому числi, але не обмежуючись, 

об'єктами нерухомостi, здiйснює правочини, укладає (пiдписує) в 

Українi та за її межами угоди, договори з урахуванням обмежень, 

встановлених Статутом; 

2) призначає на посади та звiльняє працiвникiв Товариства 

(крiм керiвникiв фiлiй та представництв), переводить на iншу 

роботу, накладає стягнення, укладає трудовi договори 

(контракти) з працiвниками; 

3) представляє iнтереси Товариства у органах державної 

влади та управлiння, у судах  , iнших державних i громадських 

органах та органiзацiях, перед iншими третiми особами, пiдписує 

позовнi заяви, мировi угоди, iншi процесуальнi документи; 

4) пiдписує вiд iменi Товариства угоди (заяви) про участь у 

створеннi або про вступ Товариства до об'єднань пiдприємств 

(асоцiацiй, концернiв, консорцiумiв тощо), до громадських 

об'єднань i органiзацiй, iнших органiзацiй та заснування установ 

(в тому числi, але не обмежуючись, i неприбуткових), 

непiдприємницьких товариств (в тому числi i недержавних 

пенсiйних фондiв), а також пiдписує угоди (заяви) про вихiд iз 

зазначених об'єднань i органiзацiй; 

5) приймає рiшення про участь Товариства в створеннi 

пiдприємств будь-яких органiзацiйно-правових форм, придбання 

та вiдчуження часток в дiючих пiдприємствах будь-яких 

органiзацiйно-правових форм (крiм випадкiв, коли чинним 

законодавством та Статутом прийняття вiдповiдних рiшень 

вiднесено до компетенцiї iнших органiв Товариства), пiдписує вiд 

iменi Товариства вiдповiднi документи про заснування або 

придбання чи вiдчуження часток дiючих пiдприємств будь-яких 

органiзацiйно-правових форм; 

6) пiдписує вiд iменi Товариства вiдповiднi документи про 

заснування, придбання чи вiдчуження часток дiючих пiдприємств 

будь-яких органiзацiйно-правових форм; 

7) вчиняє вiд iменi Товариства iншi юридичнi дiї, крiм тих, 

що вiдносяться до виключної компетенцiї Загальних зборiв, 

Наглядової ради та повноважень Президента; 

8) має право шляхом видачi довiреностi уповноважити 

працiвника Товариства або iншу особу представляти iнтереси 

Товариства у органах державної влади та управлiння, у судових 

органах, iнших державних i громадських органах, перед iншими 

особами. 

Керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства здiйснюється 

також Заступником Виконавчого директора.  

Заступник Виконавчого директора в порядку, передбаченому 

чинним законодавством, Статутом та рiшеннями Правлiння без 



довiреностi здiйснює розпорядження та вчиняє дiї вiд iменi 

Товариства при здiйсненнi Товариством дiяльностi з управлiння 

активами, зокрема: 

1) в межах своєї компетенцiї, представляє Товариство у 

вiдносинах з вiтчизняними i зарубiжними юридичними та 

фiзичними особами; 

2) розпоряджається майном та коштами (в тому числi, але не 

обмежуючись, об'єктами нерухомостi), що входять до складу 

активiв iнституцiйних iнвесторiв, управлiння якими здiйснюється 

Товариством; 

3) здiйснює правочини, укладає (пiдписує) в Українi та за її 

межами угоди, договори з урахуванням обмежень, встановлених 

Статутом; 

4) представляє iнтереси Товариства у органах державної 

влади та управлiння, у судах  , iнших державних i громадських 

органах, перед iншими особами; 

5) вчиняє вiд iменi Товариства iншi юридичнi дiї, крiм тих, 

що вiдносяться до виключної компетенцiї Загальних зборiв, 

Наглядової ради, повноважень Президента та Виконавчого 

директора. 

Всi члени Правлiння беруть участь у засiданнях Правлiння; 

мають право вимагати проведення засiдання Правлiння та 

вносити питання до порядку денного в межах компетенцiї, що 

належить Правлiнню (щодо вирiшення всiх питань, пов'язаних з 

керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що 

належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та 

Наглядової ради). Президент головує на засiданнях Правлiння, а 

у разi його вiдсутностi - особа, обрана членами Правлiння, 

присутнiми на засiданнi. На засiданнi Правлiння кожний його 

член має один голос. 

 

Чи проведені засідання 

виконавчого органу: 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; інформація про 

результати роботи 

виконавчого органу; 

визначення, як 

діяльність виконавчого 

органу зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

Протягом року проводились постiйнi засiдання Членiв 

Правлiння, де вирiшувалась низка питань з господарської 

дiяльностi, зокрема питання про оргпнiзацiю системи управлiння 

ризикiв, а також розвиток господарської дiяльностi. Вiрiшували 

питання та висували проекти для покращення дiяльностi в сферi 

обслуговування клiєнтiв на фондовому ринку. Один iз 

запропонованих планiв, що до поступового переходу Товариства 

на електронний документооборот, що в майбутньому оптимiзує 

матерiальнi затрати на канцелярiю та оргтехнiку,оптимiзує 

робочий процес, пришвидшить час роботи з клiєнтом, тим самим 

покращити якiсть обслуговування, що може призвести до 

збiльшення попиту на послуги, якi надає Товариство 

 

Оцінка роботи 

виконавчого органу 

Виконавчий орган дiяв злагоджено та продуктивно 

 

Примітки 
Протягом звiтного перiоду у складi Правлiння вiдбулись наступнi змiни. 

30.05.2019р. достроково припинено повноваження Заступника Виконавчого директора 



Товариства Москаленко Свiтлани Миколаївни, у зв'язку зi звiльненням за власним бажанням. 

22.07.2019р. Наглядовою радою Товариства було прийнято рiшення обрати  Членом правлiння 

Товариства - Заступника Виконавчого директора Чабак Оксану Сергiївну строком до закiнчення 

повноважень чинного складу Правлiння 

  

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  
 

Основними завданнями системи управлiння ризиками та внутрiшнього контролю в Товариствi є: 

(1) забезпечення реалiзацiї стратегiї розвитку та ефективного функцiонування ПрАТ "КIНТО", у 

тому числi стосовно ризикiв, якi бере на себе ПрАТ "КIНТО" у своїй дiяльностi; 

(2) забезпечення iнтересiв учасникiв фондiв, що знаходяться в управлiннi Компанiї; 

(3) забезпечення вiдповiдностi дiяльностi ПрАТ "КIНТО" вимогам чинного законодавства та 

внутрiшнiм нормативним документам ПрАТ "КIНТО"; 

(4) забезпечення вiдповiдностi структури активiв та ризикiв портфелiв активiв фондiв в 

управлiннi ПрАТ "КIНТО" вимогам чинного законодавства, iнвестицiйним декларацiям та 

iншим нормативним документам IСI та НПФ. 

(5) виявлення та класифiкацiя ризикiв; 

(6) кiлькiсне та якiсне оцiнювання цих ризикiв; 

(7) здiйснення монiторингу ризикiв та формування системи вiдповiдної звiтностi за 

результатами монiторингу; 

(8) накопичення статистичних даних для здiйснення контролю за ризиками 

  

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено 

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  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? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності 

(бізнес-планів) 
так ні ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови так ні ні ні 



та членів наглядової ради 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

ні ні ні так 

Прийняття рішення про додаткову емісію 

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 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). Положення про iнвестицiйний комiтет. Положення 

про комiтет з операцiйної дiяльностi. Положення про звiтнiсть 

компанiї перед учасниками iнвестицiйних фондiв. 

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність 

акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюдж

ується на 

загальних 

зборах 

Інформація 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступні

й інформаційній 

базі даних 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосередн

Копії 

докуме

нтів 

надают

ься на 

запит 

Інформація 

розміщуєтьс

я на 

власному 

веб-сайті 

акціонерног



Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

про ринок 

цінних паперів 

або через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку 

ьо в 

акціонерно

му 

товаристві 

акціоне

ра 

о 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 5 та більше 

відсотками 

голосуючих акцій 

ні так ні ні так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так так так так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів 

після їх проведення 

ні ні так так ні 

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 проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 

аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Інше (зазначити)  

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 



востаннє? 

 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 та 

більше 10 відсотками голосуючих акцій 
 X 

Інше (зазначити)  

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1 Оксанiч Сергiй Михайлович 2040704877 41.74 

2 Goldscheider Daniel (Денiел 

Голдшайдер) 

- 18 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 

на загальних зборах емітента 

 

Загальна 

кількість 

акцій 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

22 220 000 5 731 330 Роздiл VI п.10 Закону України "Про 

депозитарну систему України" 

(вiдповiдно до вимог Закону 

України "Про депозитарну систему 

України" у разi, якщо власник 

цiнних паперiв не уклав з обраною 

емiтентом депозитарною установою 

договору про обслуговування 

рахунка в цiнних паперах вiд 

11.10.2012 



власного iменi або не здiйснив 

переказ належних йому прав на 

цiннi папери на свiй рахунок у 

цiнних паперах, вiдкритий в iншiй 

депозитарнiй установi, цiннi папери 

такого власника (якi дають право на 

участь в органах емiтента) не 

враховуються при визначеннi 

кворуму та при голосуваннi в 

органах емiтента). 

Обмеження з боку Товариства 

вiдсутнi. Реєстрацiя акцiонерiв (їх 

представникiв), якi беруть участь у 

загальних зборах, та голосування на 

зборах вiдбуваються з дотриманням 

вимог Закону України "Про 

акцiонернi товариства".  

Опис  

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 
Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами простою бiльшiстю голосiв Акцiонерiв, 

якi зареєструвалися на Загальних зборах, строком на 3 (три) роки. До складу Наглядової ради 

обираються Акцiонери або особи, якi представляють їх iнтереси. До складу Наглядової ради 

входять 4 (чотири) члени. Голова Наглядової ради (далi - "Голова Наглядової ради") та його 

заступник (далi - "Заступник голови Наглядової ради") обираються Загальними зборами з числа 

членiв Наглядової ради простою бiльшiстю голосiв Акцiонерiв, якi зареєструвалися на 

Загальних зборах. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової 

ради, який протягом попереднього року був головою Правлiння. Загальнi збори мають право в 

будь-який час переобрати голову Наглядової ради та/або його заступника. Одна й та сама особа 

може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради, обраний як 

представник Акцiонера, може бути замiнений таким Акцiонером у будь-який час. У разi, якщо 

пiсля закiнчення строку повноважень членiв Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких 

причин не ухвалено рiшення про обрання нового складу Наглядової ради, повноваження членiв 

чинної Наглядової ради продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами 

вiдповiдного рiшення.  

У разi, якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше 

половини її кiлькiсного складу, обраного вiдповiдно до вимог закону Загальними зборами, 

Товариство протягом трьох мiсяцiв скликає позачерговi Загальнi збори для обрання решти 

членiв Наглядової ради. 

Члени Правлiння обираються Наглядовою радою в кiлькостi 6 (шести) осiб строком на 5 (п'ять) 

рокiв.  Строк повноважень Президента та членiв Правлiння починається з моменту їх обрання 

Наглядовою радою. У випадку закiнчення визначеного Статутом строку повноважень 

Президента та членiв Правлiння вони продовжуються до моменту переобрання зазначених 

посадових осiб в порядку, передбаченому чинним законодавством, Статутом та Положенням 

про Правлiння. Повноваження Президента та/або членiв Правлiння можуть бути достроково 

припиненi вiдповiдно до рiшення Наглядової ради або Загальних зборiв у будь-який час та з 

будь-яких пiдстав. Повноваження Президента та/або членiв Правлiння припиняються 

достроково без ухвалення органами Товариства будь-яких рiшень у разi настання певних подiй, 

а саме: 

1) за власним бажанням з письмовим повiдомленням за 2 тижнi; 

2) набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким посадову особу засуджено до 



покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв (позбавлення волi, судова заборона 

обiймати певнi посади); 

3) смерть, визнання недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. 

У випадку, коли за будь-яких причин кiлькiсть членiв Правлiння зменшується до 4 (чотирьох) 

осiб, Наглядова рада може обрати нових членiв Правлiння. У випадку, коли за будь-яких причин 

кiлькiсть членiв Правлiння зменшується до 3 (трьох) осiб Наглядова рада Товариства повинна 

обрати нових членiв Правлiння. 

Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори 

обирають Ревiзiйну комiсiю. Члени Ревiзiйної комiсiї обираються простою бiльшiстю голосiв з 

числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, на строк 5 (п'ять) рокiв у кiлькостi 3 

(трьох) осiб, з яких Загальними зборами обирається Голова Ревiзiйної комiсiї. Не може бути 

членом Ревiзiйної комiсiї: 

- член Наглядової ради; 

- член Правлiння; 

- особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi. 

Головний бухгалтер призначається та звiльняється з посади за наказом керiвника. Вiдповiдно до 

вимог Рiшення НКЦПФР №1281 "Про затвердження Лiцензiйних умов провадження 

професiйної дiяльностi на фондовому ринку (ринку цiнних паперiв) - дiяльностi з управлiння 

активами iнституцiйних iнвесторiв (дiяльностi з управлiння активами)" повинен вiдповiдати 

Професiйним вимогам до головних бухгалтерiв професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, 

затвердженим рiшенням Комiсiї вiд 25 квiтня 2013 року № 769, зареєстрованим у Мiнiстерствi 

юстицiї України 21 травня 2013 року за № 793/23325. Головний бухгалтер не може бути 

посадовою особою в iншому професiйному учаснику фондового ринку, повинен мати дiлову 

репутацiю за останнi два роки, яка вiдповiдає вимогам, визначеним Рiшенням НКЦПФР №1281 

"Про затвердження Лiцензiйних умов провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку 

(ринку цiнних паперiв) - дiяльностi з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв (дiяльностi з 

управлiння активами)" 

Згiдно Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" приватнi акцiонернi товариства не 

розкривають iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi 

посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення.  

 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 
Повноваження Голови та членiв Наглядової ради визначено Статутом Товариства (п. 5.3.14, п. 

5.3.15). 

Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на 

них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, пiдписує 

протоколи засiдання Наглядової ради, здiйснює iншi повноваження, передбаченi 

законодавством. У разi неможливостi виконання власних повноважень Головою Наглядової 

ради, а також у разi його вiдсутностi на засiданнi Наглядової ради, повноваження Голови 

Наглядової ради переходять до Заступника голови Наглядової ради. Засiдання Наглядової ради 

скликаються за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. 

Член Наглядової ради бере участь у засiданнi Наглядової ради. На засiданнi Наглядової ради 

кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного розподiлу голосiв членiв 

Наглядової ради пiд час прийняття рiшень голос головуючого на засiданнi є вирiшальним. 

Повноваження Голови та членiв Правлiння Голова визначено Статутом Товариства (п. 5.4.25) та 

Положенням про Правлiння. 

Президент - Голова Правлiння очолює Правлiння. Президент головує на засiданнях Правлiння а 

у разi його вiдсутностi - особа, обрана членами Правлiння, присутнiми на засiданнi. На засiданнi 

Правлiння кожний член Правлiння має один голос. У разi рiвного розподiлу голосiв членiв 

Правлiння пiд час прийняття рiшень голос головуючого на засiданнi є вирiшальним. 



Повноваження Президента, Виконавчого директора та Заступника Виконавчого директора, не 

зазначенi у Статутi, встановлюються Положенням про Правлiння. Всi дiї, направленi на 

представництво iнтересiв Товариства в судах, державних та приватних нотарiальних конторах, 

органах державної виконавчої служби, перед приватними виконавцями має право без 

довiреностi вчиняти Президент, Виконавчий директор, Директор юридичного департаменту, 

Юрисконсульт вiддiлу iнвестицiйних фондiв з усiма правами наданими законом позивачу, 

вiдповiдачу, третiй особi, в тому числi: пiдписувати i подавати позовнi заяви, апеляцiйнi та 

касацiйнi скарги, iншi процесуальнi документи, отримувати рiшення судiв та iншi документи у 

судах, ознайомлюватися з матерiалами справи, робити з них витяги, копiї, одержувати копiї 

судових рiшень; подавати докази; брати участь у судових засiданнях; брати участь у 

дослiдженнi доказiв; ставити питання iншим учасникам справи, а також свiдкам, експертам, 

спецiалiстам; подавати заяви та клопотання, надавати уснi i письмовi пояснення суду, 

заперечення проти заяв, клопотань, доводiв i мiркувань iнших осiб; ознайомлюватися з 

протоколом судового засiдання, записом фiксування судового засiдання технiчними засобами, 

робити з них копiї; оскаржувати судовi рiшення, постанови, ухвали; вiдмовитися вiд позову (всiх 

або частини позовних вимог), визнати позов (всi або частину позовних вимог); збiльшити або 

зменшити розмiр позовних вимог; подати зустрiчний позов; змiнити предмет або пiдстави 

позову; укладати мирову угоду; користуватися iншими визначеними законом процесуальними 

правами; пред'являти виконавчi документи до виконання. 

На голову на членiв Ревiзiйної комiсiї покладено проведення перевiрки фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства (вiдповiдно до п.5.5. Статуту Товариства).  Голова ревiзiйної комiсiї: 

керує роботою Комiсiї щодо перевiрки та контролю фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства; скликає засiдання Комiсiї; головує на них та забезпечує ведення протоколiв 

засiдань; щорiчно звiтує перед Загальними зборами, iнформує Наглядову раду та Правлiння про 

результати позачергових перевiрок; забезпечує пiдготовку висновкiв за пiдсумками перевiрок та 

виконує iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї роботи ревiзiйної комiсiї в межах її 

повноважень. Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до проекту порядку денного 

Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї 

мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань 

порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь 

у засiданнях Наглядової ради та Правлiння у випадках, передбачених законом, Статутом або 

внутрiшнiми положеннями Товариства. Усi рiшення щодо дiяльностi Ревiзiйної комiсiї 

Товариства  приймаються колегiально на її засiданнях. Засiдання проводяться за необхiднiстю, 

але не рiдше нiж один раз на рiк. Правлiння забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї доступ до 

iнформацiї в межах, передбачених Статутом.  

Повноваження Головного бухгалтера - згiдно чинного законодавства 

 

 

 

 

 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у 

підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 

цього пункту 
Елемент системи корпоративного управлiння Iнформацiя Товариства 

про фактичне застосування принципiв  

корпоративного управлiння 

1. Кодекс корпоративного управлiння " Внутрiшнiй нормативний документ - 

Кодекс корпоративного управлiння Товариства -затверджений на чергових Загальних зборах. 

Протокол №1 вiд 24.04.2019р. 

" Положення власного Кодексу корпоративного управлiння Товариства  не виходять за 



межi вимог i норм, передбачених законодавством України 

" Кодекси корпоративного управлiння iнших юридичних осiб, об'єднань, тощо - не 

використовуються  

2. Вищий орган та керiвнi органи  " Загальнi збори акцiонерiв; 

" Наглядова рада; 

" Правлiння  

2.1. Вищий орган - Загальнi збори акцiонерiв -у 2019роцi " черговi (рiчнi) - 

24.04.2019р.- розгляд результатiв дiяльностi Товариства у 2018 роцi; 

 

2.2. Наглядова рада " персональний склад призначено Загальними зборами 

акцiонерiв (Протокол №1 вiд 26.04.2017 р.). До складу входять 4 особи - (з них 3 - акцiонери 

Товариства)  на чолi з Головою Наглядової ради 

" комiтети у Наглядовi радi вiдсутнi; 

" кiлькiсть засiдань у 2019 роцi 7 (сiм) з питань поточної дiяльностi Товариства, якi 

вiдносяться до компетенцiї Наглядової ради 

2.3. Правлiння ПрАТ (колегiальний виконавчий орган) " персональний склад 

призначено рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол засiдання вiд 05.11.2018р.); 

" кiлькiсний склад Правлiння - 6 осiб на чолi з Президентом 

" кiлькiсть засiдань у 2019 роцi 4 (чотири) з питань, якi належать до компетенцiї Правлiння 

Товариства 

3. Система внутрiшнього контролю  

(пiдроздiл, внутрiшнiй нормативний документ, органи контролю) та управлiння ризиками "

 окремий пiдроздiл аудиту вiдсутнiй; 

" внутрiшнiй нормативний документ - Положення про службу внутрiшнього аудиту ПрАТ 

"КIНТО" - затверджено рiшенням Наглядової ради ПрАТ "КIНТО" вiд 24.12.2014р.; 

" внутрiшнiй аудитор - визначено Статутом Товариства(ст. 6 "Служба внутрiшнього 

аудиту" (контролю); 

" Ревiзiйна комiсiя, склад якої затверджується рiшенням Загальних зборiв Товариства; 

" фiнансовий директор, який також здiйснює контрольнi функцiї щодо органiзацiї i 

методологiї бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi; 

" внутрiшнiй нормативний документ "Положення про органiзацiю системи управлiння 

ризиками в ПрАТ "КIНТО", затверджений рiшенням Наглядової ради ПрАТ "КIНТО вiд 

31.12.2015р. 

4. Особи, якi є власниками значного пакета акцiй ПрАТ - 5% та бiльше  

 (прямо або опосередковано) - Оксанiч Сергiй Михайлович (громадянин України) - 

41,74%,  

- ДенiелГолдшайдер (GoldscheiderDaniel), громадянство - Австрiя, - 18,00%, 

- Федоренко Антонiна  Василiвна (громадянка України) - 9,74%.   

(за даними реєстру акцiонерiв, складеного НДУ станом на 31.12.2019р.) 

5. Наявнiсть обмежень прав участi та голосуваннi акцiонерiв на Загальних зборах  "

 обмеження вiдсутнi*; 

" реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), якi беруть участь у Загальних зборах, та 

голосування на зборах вiдбуваються з дотриманням вимог Закону України "Про акцiонернi 

товариства".  

" *вiдповiдно до вимог Закону України "Про депозитарну систему України" (Роздiл УI 

п.10)у разi, якщо власник цiнних паперiв не уклав з обраною емiтентом депозитарною 

установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi або не 

здiйснив переказ належних йому прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, 

вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi, цiннi папери такого власника (якi дають право на 

участь в органах емiтента) не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в 

органах емiтента. 



6. Порядок призначення та звiльнення посадових  осiб  " Порядок визначено 

Статутом Товариства(ст.5) щодо таких посадових осiб: 

- Голови та членiв Наглядової ради,  

- Голови та членiв Правлiння, 

- Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї 

" Головний бухгалтер: 

призначається та звiльняється з посади за наказом керiвника  - вiдповiдно до вимог Рiшення 

НКЦПФР №1281 "Про затвердження Лiцензiйних умов провадження професiйної дiяльностi на 

фондовому ринку (ринку цiнних паперiв) - дiяльностi з управлiння активами iнституцiйних 

iнвесторiв (дiяльностi з управлiння активами)" 

7. Повноваження  посадових осiб ПрАТ Визначено: 

" Статутом ПрАТ (ст.5) для Наглядової ради 

" Положенням про правлiння ПрАТ для Правлiння  

" чинним законодавством (для головного бухгалтера). 

За результатами розгляду iнформацiї, наведеної в  Звiтi з корпоративного управлiння ПрАТ 

"КIНТО" за 2019 рiк аудиторами не виявлено  фактiв суттєвої невiдповiдностi  в частинi 

розкриття iнформацiї мiж Звiтом  про корпоративне управлiння Товариства та вимогами 

дiючого законодавства. 

На нашу думку ПрАТ "КIНТО" в усiх суттєвих аспектах дотримано вимоги ст. 401  Закону 

України "Про цiннi папери та фондовий ринок", а також  положень нормативного документу 

НКЦПФР - "Про затвердження Принципiв корпоративного управлiння" (Рiшення вiд 

22.07.2014р. № 955)  при розкриттi iнформацiї у Звiтi з корпоративного управлiння. 

 

 

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
1. Мета провадження дiяльностi установи. Дiяльнiсть Товариства пов'язана з дiяльнiстю на 

фондовому ринку україни. Товариство планує продовжувати дiяльнiсть, управляти 

iнвестицiйними фондами.  

Основною метою дiяльностi Товариства  здiйснення професiйної дiяльностi з управлiння 

активами iнституцiйних iнвесторiв вдосконалюватися, та надавати найкращi послуги на 

фондовому ринку 

2. Дотримання/недотримання принципiв чи кодексу корпоративного управлiння (з посиланням 

на джерело розмiщення їх тексту), вiдхилення та причини такого вiдхилення протягом року 

Кодекс корпоративного управлiння Товариства затверджений на чергових Загальних зборах. 

Протокол №1 вiд 24.04.2019р. iрозмiщений на власному веб-сайтi 

https://www.kinto.com/KINTO-AMC/code  Вiдхилень протягом 2019 року не встановлено.  

3.Власники iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за фiнансовою 

установою), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк.  

Власники/акцiонери/учасники Товариства є: Оксанiч Сергiй Михайлович (громадянин 

України) - 41,74%, ДенiелГолдшайдер (GoldscheiderDaniel), громадянство - Австрiя, - 18,00%,; 

Федоренко Антонiна  Василiвна (громадянка України) - 9,74%.  Змiни в складi акцiонерiв 

iстотної участi вiдбулись через смерть власникаФедоренка  Анатолiя Васильовича, який володiв  

12,76 %. 

4) Склад наглядової ради фiнансової установи та його змiну за рiк, у тому числi утворенi нею 

комiтети. 

У 2019 роцi склад Наглядової Ради не змiнювався комiтети не створювалися 

Склад Наглядової ради 

Пiтер Голшайдер - Голова Наглядової Ради 

Лукасевич Василь Богдагович - Заступник Голови Наглядової ради 

Яковенко Iгор Валентинович - Член Наглядової ради 



Шинкевич Юрiй Петрович - Член Наглядової ради 

5. Склад виконавчого органу фiнансової установи та його змiну за рiк; 

У 2019 роцi вiдбулися змiни у складi виконавчого органу через звiльнення 31.05.2019 року 

Заступника Виконавчого директора Москаленко Свiтлани Миколаївни, яка була Членом 

Правлiння, 22 липня 2019 року обрали Членом Правлiння Заступника Виконавчого директора 

Чабак Оксану Сергiївну 

Склад виконавчого органу 

Голова Правлiння - Оксанiч Сергiй Михайлович - Президент;  

5 (п'ять) членiв Правлiння:  

Веремiєнко Сергiй Миколайович - Виконавчий директор; 

Чабак Оксана Сергiївна - Заступник Виконавчого директора; 

Радзiєвська Надiя Вiкторiвна - Фiнансовий директор; 

 Кологойда Олександра В'ячеславiвна - Директор юридичного департаменту; 

Жила Яна Едуардiвна - Юрисконсульт вiддiлу iнвестицiйних фондiв. 

6.Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу фiнансової установи 

внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди фiнансовiй установi або клiєнтам цiєї 

установи. 

Фактiв порушення не було. 

 7.Заходи впливу, застосованi протягом року органами державної влади до фiнансової установи, 

в тому числi до членiв її наглядової ради та виконавчого органу; 

До Товариства у 2019 роцi не застосовувалися заходи впливу органами державної влади, в тому 

числi до членiв Наглядової ради та Правлiння Товариства 

8. Розмiр винагороди за рiк членiв наглядової ради та виконавчого органу фiнансової установи; 

Винагорода  Наглядової Ради не передбачена.Виконавчиий орган винагороду не отримував. 

9. Значнi фактори ризику, що впливали на дiяльнiсть фiнансової установи протягом року; 

Основнi ризики, якi впливають на професiйну дiяльнiсть емiтента є непевна  геополiтична 

ситуацiя, макроекономiчне середовище, змiна законодавства та вiдсутнiсть лiквiдного ринку 

цiнних паперiв, що значно ускладнює дотримання пруденцiйних нормативiв.  

10. Наявнiсть у фiнансової установи системи управлiння ризиками та її ключовi характеристики 

Внутрiшня система управлiння ризиками iнвестицiйних та пенсiйних фондiв Товариства з 

метою мiнiмiзацiї їх впливу заснована на дотриманнi Законiв України "Про цiннi папери та 

фондовий ринок", "Про iнститути спiльного iнвестування", "Про недержавне пенсiйне 

забезпечення", Положення про особливостi здiйснення дiяльностi з управлiння активами 

iнституцiйних iнвесторiв. СУР Товариства - це комплекс правових та органiзацiйно-технiчних 

заходiв та процедур, який забезпечує надiйний процес виявлення, вимiрювання, оцiнки, 

контролю та монiторингу всiх видiв ризикiв Компанiї, iнститутiв спiльного iнвестування (далi - 

IСI), що перебувають в управлiннi, та ризикiв, пов'язаних з iнвестуванням пенсiйних активiв 

недержавних пенсiйних фондiв (далi - НПФ), що знаходяться в управлiннi Компанiї.  

СУР Товариства спрямована на уникнення прийняття компанiєю необ?рунтованих рiшень при 

провадженнi професiйної дiяльностi та ефективне використання ресурсiв Компанiї, зниження 

операцiйного, ринкового ризику та ризику лiквiдностi.  

Положення про органiзацiю системи управлiння ризиками вiд 31.12.2015р. 

11. Результати функцiонування протягом року системи внутрiшнього аудиту (контролю), а 

також данi, зазначенi в примiтках до фiнансової та консолiдованої фiнансової звiтностi 

вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку 

Iнформацiя щодо наявностi та вiдповiдностi системи внутрiшнього аудиту (контролю), 

необхiдної для складання фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок 

шахрайства або помилки 

Служба внутрiшнього аудиту (контролю), за Статутом Товариства - це визначена окрема 

посадова особа, що проводить внутрiшнiй аудит (контроль) Товариства, яка призначається за 

рiшенням Наглядової ради Товариства, пiдпорядковується та звiтує перед ними. Служба 



внутрiшнього аудиту (контролю) Товариства, в особi виконуючого обов'язки вiдповiдального за 

внутрiшнiй контроль - член Правлiння, фiнансовий директор - РадзiєвськаНадiя Вiкторiвна, яка 

призначена на посаду з 30.03.2018р. (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 29.03.2018р.) 

створена та протягом 2019 року дiяла на пiдставi Положення про службу внутрiшнього аудиту 

(контролю), остання редакцiя якого затверджена рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 

24.12.2014р. 

Аудиторами не були iдентифiкованi викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. 

Ми не отримали iнформацiю про наявнiсть фактiв та обставин, якi надали б нам привiд вважати, 

щоТовариство не має вiдповiдної системи внутрiшнього аудиту (контролю), необхiдної для 

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

помилки. 

12. Факти вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi 

фiнансової установи розмiр; 

Фактiв вiдчуження активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi фiнансової установи 

розмiр, не було. 

 

13.  Результати оцiнки активiв у разi їх купiвлi-продажу протягом року в обсязi, що перевищує 

встановлений у статутi фiнансової установи розмiр; 

У Товариства в звiтному роцi вiдсутнi факти купiвлi-продажу активiв протягом звiтного року в 

обсязi, що перевищує встановлений у статутi фiнансової установи розмiр. 

14. Операцiї з пов'язаними особами, в тому числi в межах однiєї промислово-фiнансової групи 

чи iншого об'єднання, проведенi протягом року. Така iнформацiя не є комерцiйною таємницею; 

Юридичнi особи, на дiяльнiсть яких ПрАТ "КIНТО" має можливiсть здiйснювати суттєвий 

вплив або контроль, вiдсутнi. ПрАТ "КIНТО" придбаває i утримує поточнi фiнансовi iнвестицiї з 

метою їх подальшого продажу, таким чином, юридичнi особи,  чиї акцiї (частки) утримуються  

з метою продажу,  не є пов'язаними щодо ПрАТ "КIНТО" (згiдно з положеннями МСБО 28 

"Облiк в асоцiйованих пiдприємствах"). 

15. Використанi рекомендацiї органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових 

послуг, щодо аудиторського висновку; 

Органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг не надано 

рекомендацiй, щодо аудиторського висновку за 2019 рiк. 

16.Зовнiшнього аудитора наглядової ради фiнансової установи, призначеного протягом року; 

Зовнiшнiй аудитор Наглядової ради Товариства не залучався.      

17. Дiяльнiсть зовнiшнього аудитора, зокрема: 

загальний стаж аудиторської дiяльностi; 

Загальний стаж аудиторської дiяльностi становить бiльше 23 рокiв (вiд дати реєстрацii 

16/05/1996). 

кiлькiсть рокiв, протягом яких надає аудиторськi послуги такiй фiнансовiй установi; 

Менше року (договiр на проведення аудиту укледено 13.11.2019 р.) 

перелiк iнших аудиторських послуг, що надавалися такiй фiнансовiй установi протягом року; 

Протягом року, Товариству не надавались надавались iншi аудиторськi послуги: . 

випадки виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього 

аудитора; 

Таких випадкiв не траплялось. 

ротацiю аудиторiв у фiнансовiй установi протягом останнiх п'яти рокiв; 

Ротацiя аудитора проводилась у звiтному  2019 роцi, було пiдписано договiр з Аудиторською 

фiрмою ТОВ "БЕНТАМС АУДИТ" 

стягнення, застосованi до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти 

подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена аудиторським 

висновком,виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг; 

Стягнення до аудитора протягом року не застосовувались. 



18. Захист фiнансовою установою прав споживачiв фiнансових послуг, зокрема: наявнiсть 

механiзму розгляду скарг; 

Товариство всiляко намагається захистити права споживачiв, консультуючи, та надаючи якiснi 

послуги. Гарантуючи, це своєю дiловою репутацiєю, внутрiшнiми нормативними актами та 

чинним законодавством. 

Розглядення скарг покладено на Викрнавчого директора Веремiєнко Сергiя Миколайовича . 

Скарги стосовно надання фiнансових послуг та позови до суду стосовно надання фiнансових 

послуг у звiтному 2019 роцi вiдсутнi. 

19. Корпоративне управлiння у фiнансовiй установi, подання якої передбачено законами з 

питань регулювання окремих ринкiв фiнансових послуг та/або прийнятими згiдно з такими 

законами нормативно-правовими актами органiв, якiздiйснюють державне регулювання ринкiв 

фiнансових послуг. 

Подання Товариством даної iнформацiї не передбачено. 

 

 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

       

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Фiзична особа 2 165 054 9.743717 2 165 054 0 

Фiзична особа 3 999 990 18.00176 3 999 990 0 

Фiзична особа 9 275 342 41.743213 9 275 342 0 

Усього 15 440 386 69.48869 15 440 386 0 



X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

iменнi 22 220 000 3.00  Акцiонери мають право: 

 брати участь в управлiннi Товариством в 

порядку, передбаченому Статутом; 

 отримувати дивiденди; 

 отримати у разi лiквiдацiї Товариства частину 

його майна або вартiсть частини його майна; 

 отримувати iнформацiю про господарську 

дiяльнiсть Товариства та iншу iнформацiю у випадках 

та порядку, визначених законодавством; 

 вийти iз Товариства шляхом вiдчуження 

належних їм Акцiй iншим особам, а у випадках, 

передбачених законодавством та Статутом - шляхом 

продажу Акцiй Товариству; 

 переважного придбання простих акцiй 

Товариства додаткової емiсiї пропорцiйно частцi 

належних йому простих акцiй; 

 вимагати обов'язкового викупу Товариством 

всiх або частини належних йому Акцiй у випадках та у 

порядку, передбаченому законодавством України; 

 користуватися iншими правами у випадках та 

у порядку, встановлених Статутом та законом. 

Акцiонери зобов'язанi: 

 дотримуватись Статуту, iнших внутрiшнiх 

документiв Товариства; 

 виконувати рiшення Загальних зборiв та iнших 

органiв управлiння Товариства; 

 виконувати свої зобов'язання перед 

Товариством, в тому числi i пов'язанi з майновою 

участю, а також оплачувати Акцiї у розмiрi, порядку та 

способами, передбаченими Статутом; 

 не розголошувати комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; 

                 нести iншi обов'язки, встановленi 

Статутом та законом. 

 

нi 

Примітки: 



 





XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19.11.2010 1075/1/10 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000098347 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

3 22 220 00

0 

66 660 000 100 

Опис 

Акцiї Товариства розмiщуються у вiдкритий спосiб (публiчне розмiщення). Акцiї до лiстингу фондових бiрж не включенi, обертаються на 

неорганiзованому ринку цiнних паперiв України. Вiдповiдно до прийнятого рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.10.2010 р. (Протокол 

№2) та вiдповiдно до вимог чинного законодавства проведено дематерiалiзацiю випуску акцiй Товариства, тобто здiйснено переведення 

випуску простих iменних акцiй Товариства, випущених у документарнiй формi iснування в бездокументарну форму iснування. 

11.09.2008 364/1/08 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринк 

UA4000039846 Акція проста 

документарн

а іменна 

Документар

ні іменні 

3 22 220 00

0 

66 660 000 100 

Опис 
Акцiї Товариства розмiщувались у вiдкритий спосiб (публiчне розмiщення). Акцiї до лiстингу фондових бiрж не включенi, обертаються на 

неорганiзованому ринку цiнних паперiв України. Свiдоцтво № 364/1/08 вiд 11.09.2008 р. втратило чиннiсть. 

 

3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 

Дата реєстрації 

випуску 

Вид цінних 

паперів 

Найменува

ння органу, 

що 

зареєструв

ав випуск 

Міжнародни

й 

ідентифікаці

йний номер 

Обсяг 

випуску 

Обсяг 

розміщених 

цінних 

паперів на 

звітну дату 

(грн) 

Умови обігу та погашення 

1 2 3 4 5 6 7 

17.07.2013 Інвестиційний 

сертифікат 

бездокументарн

ий іменний 

НКЦПФР UA40001727

38 

1 000 000 99 998 950 Умови обiгу та погашення визначенi в Проспектi емiсiї 

iнвестицiйних сертифiкатiв Iнтервального 

диверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду 

"Достаток", затв-го Загальними зборами акцiонерiв 

Товариства 04.02.2003р. (Протокол №1). 

Опис 

Iнвестицiйнi сертифiкати IДПIФ "Достаток" ПрАТ "КIНТО" не входять до котирувальних спискiв органiзаторiв торгiвлi. Метою випуску є 

залучення грошових коштiв iнвесторiв та забезпечення їх приросту шляхом здiйснення дiяльностi зi спiльного iнвестування. Розмiщення 

цiнних паперiв здiйснюється Агентами, що зазначенi в Проспектi емiсiї. Розмiщення вiдбувається шляхом прилюдної пропозицiї. 

26.10.2018 Інвестиційний НКЦПФР UA40000548 250 000 000 23 195 000 Умови обiгу та погашення визначенi в проспектi емiсiї 



сертифікат 

бездокументарн

ий іменний 

11 iнвестицiйних сертифiкатiв Вiдкритого спецiалiзованого 

пайового iнвестицiйного фонду акцiй "КIНТО-Еквiтi", 

затвердженого 30.03.2009 р. Правлiнням Товариства. 

Опис 

Iнвестицiйнi сертифiкати ПIФ "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 

бездокументарн

ий іменний 

НКЦПФР UA40001727

46 

100 000 000 28 557 000 Умови обiгу та погашення визначенi в проспектi емiсiї 

iнвестицiйних сертифiкатiв Iнтервального 

диверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду 

"КIНТО-Народний", затв-го Правлiнням Товариства  

(Протокол №2 вiд 15.09.2009 р.). 

Опис 

Iнвестицiйнi сертифiкати IДПIФ "КIНТО-Народний" ПрАТ "КIНТО" не перебувають на бiржових торгах органiзаторiв торгiвлi. Метою 

випуску є залучення грошових коштiв iнвесторiв та забезпечення їх приросту шляхом здiйснення дiяльностi зi спiльного iнвестування. 

Розмiщення цiнних паперiв здiйснюється Агентом, що зазначений в Проспектi емiсiї. Розмiщення вiдбувається шляхом прилюдної 

пропозицiї. 

17.07.2013 Інвестиційний 

сертифікат 

бездокументарн

ий іменний 

НКЦПФР UA40001727

53 

100 000 000 25 277 400 Умови обiгу та погашення визначенi в проспектi емiсiї 

iнвестицiйних сертифiкатiв Вiдкритого 

диверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду 

"КIНТО-Класичний", затвердженого загальними 

зборами акцiонерiв Товариства (Протокол №3 вiд 

29.12.2003). 

Опис 

Iнвестицiйнi сертифiкати ВДПIФ "КIНТО-Класичний" ПрАТ "КIНТО", не входять до котирувальних спискiв органiзаторiв торгiвлi. 

Метою випуску є залучення грошових коштiв iнвесторiв та забезпечення їх приросту шляхом здiйснення дiяльностi зi спiльного 

iнвестування. Розмiщення цiнних паперiв здiйснюється Агентом, що зазначений в Проспектi емiсiї. Розмiщення вiдбувається шляхом 

прилюдної пропозицiї. 

01.03.2011 Інвестиційний 

сертифікат 

бездокументарн

ий іменний 

НКЦПФР UA40001138

15 

1 000 000 000 32 230 700 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 входять до котирувальних спискiв органiзаторiв торгiвлi.. 

Метою випуску є залучення грошових коштiв iнвесторiв та забезпечення iнвестицiйних потреб iнвесторiв шляхом здiйснення дiяльностi зi 

спiльного iнвестування. Розмiщення цiнних паперiв здiйснюється Агентами, перелiк яких зазначений в Проспектi емiсiї, а в разi 

придбання iнвестицiйних сертифiкатiв Агентом - безпосередньо Товариством. Спосiб розмiщення випуску - вiдкрите (публiчне) 

розмiщення. 

14.05.2012 Інвестиційний 

сертифікат 

бездокументарн

НКЦПФР UA40001402

14 

500 000 000 2 349 600 Умови обiгу та погашення визначенi в проспектi емiсiї 

iнвестицiйних сертифiкатiв Вiдкритого 

диверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду 



ий іменний "КIНТО-Казначейський", затв-го Наглядовою радою 

Товариства 03.05.2012 р. 

Опис 

Iнвестицiйнi сертифiкати ВДПIФ "КIНТО-Казначейський" ПрАТ "КIНТО" не перебувають на бiржових торгах органiзаторiв торгiвлi. 

Метою випуску є залучення грошових коштiв iнвесторiв та забезпечення iнвестицiйних потреб iнвесторiв шляхом здiйснення дiяльностi зi 

спiльного iнвестування. Розмiщення цiнних паперiв здiйснюється Агентами, перелiк яких зазначений в Проспектi емiсiї, а в разi 

придбання iнвестицiйних сертифiкатiв Агентом - безпосередньо Товариством. Спосiб розмiщення випуску - вiдкрите (публiчне) 

розмiщення. 

18.09.2014 Інвестиційний 

сертифікат 

бездокументарн

ий іменний 

НКЦПФР UA40001869

36 

500 000 000 2 698 720 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 фондових бiржах "Українська бiржа" та "ПФТС" 

(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. 

 



8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента 

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість цінних 

паперів (шт.) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

прості іменні привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 

Птiцин Вiталiй Юрiйович 37 500 0.168766 37 500 0 

Ботте Вiктор Олександрович 62 250 0.280153 62 250 0 

Темпер Олександр Михайлович 37 500 0.168766 37 500 0 

Васильєва Iрина Михайлiвна 232 074 1.044437 232 074 0 

Овчаренко Володимир Вiкторович 91 410 0.411386 91 410 0 

Лукасевич Василь Богданович 464 907 2.09229 464 907 0 

Оксанiч Сергiй Михайлович 9 275 342 41.743213 9 275 342 0 

Радзiєвська Надiя Вiкторiвна 641 676 2.88783 641 676 0 

Оксанич Антонiна Сергiївна 289 800 1.30423 289 800 0 

Веремiєнко Сергiй Миколайович 45 000 0.20252 45 000 0 

Кирилiв Олег Iгорович 25 378 0.114212 25 378 0 

Усього 11 202 837 50.417803 11 202 837 0 

 

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 

обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 
 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна вартість 

(грн) 

Загальна 

кількість 

голосуючих 

акцій (шт.) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, права 

голосу за 

якими 

обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

19.11.2010 1075/1/10 UA4000098347 22 220 000 66 660 000 16 488 670 0 0 

Опис: 

Обмеження прав голосу вiдсутня.  



Вiдповiдно до вимог Закону України "Про депозитарну систему України" (Роздiл УI п.10)у разi, якщо власник цiнних паперiв не уклав з обраною емiтентом депозитарною 

установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi або не здiйснив переказ належних йому прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних 

паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi, цiннi папери такого власника (якi дають право на участь в органах емiтента) не враховуються при визначеннi кворуму та 

при голосуваннi в органах емiтента. 

 

 



 

XIII. 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, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 1 906 1 858 41 540 41 540 43 446 43 398 

  будівлі та споруди 0 0 41 540 41 540 41 540 41 540 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 1 319 1 259 0 0 1 319 1 259 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 587 599 0 0 587 599 

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 1 906 1 858 41 540 41 540 43 446 43 398 

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. Станом на 

31.12.2019 р. на балансi знаходились основнi засоби: залишкова 

вартiсть - 1 858 тис. грн. первiсна вартiсть - 4 163 тис. грн. сума 

нарахованого зносу - 2 305 тис. грн.. Змiни у вартостi основних засобiв 

зумовленi здебiльшого за рахунок переоцiнки у групi "машини та 

обладнання" у поточному  роцi (- 221 тис.грн). Крiм цього, у групi 

"Iнструменти, прилади та обладняння" вiдбулось: надходження за 

рахунок капiтальних iнвестицiй в основнi засоби (+ 17 тис.грн.);    

Будь-якi обмеження щодо використання основних засобiв вiдсутнi 

 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

69 810 68 409 

Статутний капітал (тис.грн) 66 660 66 660 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

66 660 66 660 

Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та 

звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi 

чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв 

фiнансової звiтностi). Згiдно розрахунку вартiсть чистих активiв Товариства станом на 

31.12.2019 року становить 69 810 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих 

активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 3 150 тис.грн. Рiзниця 

мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на 

кiнець звiтного перiоду становить 3 150 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю 



чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 1749 

тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним 

капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 1749 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 власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 599 X X 

частка в статутному капiталi  599 X 31.12.2020 

Податкові зобов'язання X 0 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 692 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 1 291 X X 

Опис Товариство не має зобов'язань за кредитами та цiнними 

паперами. 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВ "КIНТО, Лтд" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 19263860 

Місцезнаходження 04070, Україна, Подiльський р-н, м. 

Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ №286613 

Найменування 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 Послуги щодо вiдкриття та ведення 

рахунку i цiнних паперах. 

Договiр про обслуговування рахунку в 

цп 73Д/2013 вiд 06.12.2013 р.  

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ПАТ "Нацiональний депозитарiй 

України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04071, Україна, Шевченкiвський р-н, м. 

Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

- 

Найменування 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 Послуги Центрального Депозитарiю 

щодо обслуговування випускiв цiнних 

паперiв. 

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, по батькові фізичної особи 

ТОВ ""БЕНТАМС АУДИТ"" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 40182892 

Місцезнаходження 04107, Україна, Шевченкiвський р-н, м. 

Київ, вул. Татарська, 7, оф.89 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

Свiдоцтво №382 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.07.2016 

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

Факс (044) 492-25-43 

Вид діяльності аудиторська дiяльнiсть 

Опис Аудиторськi послуги. 

Договiр на проведення аудиту № 

13-1/11/19 вiд 13.11.2019 року 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ПАТ "Страхова компанiя країна" 



Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 20842474 

Місцезнаходження 04053, Україна, Шевченкiвський р-н, м. 

Київ, вул. Кудрявський узвiз 7 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ №533010 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.03.2010 

Міжміський код та телефон (044) 254-63-00 

Факс (044) 590-48-00 

Вид діяльності страхова дiяльнiсть 

Опис Договiр добровiльного медичного 

страхування № 99-94/25.2-2019/1.1.2  

вiд 05.03.2019 р. (медичне страхування 

працiвникiв). 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВ "КIНТО, Лтд" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 19263860 

Місцезнаходження 04070, Україна, Подiльський р-н, м. 

Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

Рiшення  №1441 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.09.2015 

Міжміський код та телефон (044)246-73-50 

Факс (044)235-58-75 

Вид діяльності брокерської дiяльностi 

Опис Послуги торговця цiнними паперами  

Договiр обслуговування/доручення 

№102К;97214ЛТД-БО вiд 02.04.2012 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ЦФ ПрАТ"УПСК" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 20602681 

Місцезнаходження 02000, Україна, Подiльський р-н, м. 

Київ, вул. Кирiлiвська, 40 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ 641957 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 07.05.2009 

Міжміський код та телефон (044)238-65-33 

Факс (044)238-65-33 

Вид діяльності страхова дiяльнiсть 

Опис Послуги страхування легкового 

транспорту 

Договiр  



 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

АРIФРУ 

Організаційно-правова форма Державне підприємство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 

Місцезнаходження 03150, Україна, Голосiївський р-н, м. 

Київ, вул. Антоновича, 51 офiс 1206 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

- 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044)498-38-15 

Факс (044)498-38-16 

Вид діяльності Регулювання та сприяння ефективному 

веденню економiчної дiяльностi 

Опис Iнформацiйнi послуги щодо 

оприлюднення регульованої iнформацiї 

вiд iменi учасника фондового ринку та 

подання звiтностi, та адмiнiстративних 

даних до комiсiї. 

Договiр №АФ-ОП-00238 вiд 20 лютого 

2019 року 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Дружинiн Євген Євгенович 

Організаційно-правова форма Підприємець - фізична особа 

Ідентифікаційний код юридичної особи - 

Місцезнаходження 04212, Україна, Днiпровський р-н, м. 

Київ, вул. Сосницька, 19 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

Свiдоцтво N3825/10 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Київська обласна 

квалiфiкацiйно-дисциплiнарна комiсiя 

адвокатури 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.11.2008 

Міжміський код та телефон - 

Факс - 

Вид діяльності адвокатська дiяльнiсть 

Опис Надання правовової допомоги Клiєнту, 

здiйснення захисту та/або 

представництво iнтересiв Клiєнта в 

судах, правоохоронних та iнших 

органах, перед iншими особами, а 

також надавати iншi види правової 

допомоги. 

ДОГОВIР б/н про надання правової 

допомоги вiд 27.02.2019 року 

 

 



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КIНТО" 
за ЄДРПОУ 16461855 

Територія м.Київ, Подiльський р-н за КОАТУУ 8038500000 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
Управління фондами за КВЕД 66.30 

Середня кількість працівників: 32 

Адреса, телефон: 04070 м.Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б, (044) 246-73-50 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2019 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 233 233 

    первісна вартість 1001 633 632 

    накопичена амортизація 1002 ( 400 ) ( 399 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 6 760 

Основні засоби 1010 1 906 1 858 

    первісна вартість 1011 4 367 4 163 

    знос 1012 ( 2 461 ) ( 2 305 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 199 199 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 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 2 338 9 050 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 76 100 

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 1 185 1 967 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 0 0 

    з бюджетом 1135 3 8 

    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 134 145 

Поточні фінансові інвестиції 1160 66 576 59 612 

Гроші та їх еквіваленти 1165 31 218 

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 1 

Усього за розділом II 1195 68 005 62 051 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 70 343 71 101 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 66 660 66 660 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 1 936 1 876 

Додатковий капітал 1410 12 322 12 322 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -12 509 -11 048 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 68 409 69 810 



    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 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 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 

    товари, роботи, послуги 1615 1 880 599 

    розрахунками з бюджетом 1620 1 0 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 0 0 

    розрахунками з оплати праці 1630 3 0 

    одержаними авансами 1635 0 0 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 49 92 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 1 600 

Усього за розділом IІІ 1695 1 934 1 291 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 70 343 71 101 

 

Керівник    Оксанiч Сергiй Михайлович 

 

Головний бухгалтер   Бенедик Ольга Миколаївна 



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КIНТО" 
за ЄДРПОУ 16461855 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2019 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 8 580 7 523 

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 8 580 7 523 

    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 0 991 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 0 ) ( 7 739 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 0 ) ( 171 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 0 604 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 



Інші доходи 2240 8 739 740 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 8 185 ) ( 729 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 1 461 615 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 1 461 615 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -60 -312 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -60 -312 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -60 -312 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 1 401 303 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 423 452 

Витрати на оплату праці 2505 1 562 1 484 

Відрахування на соціальні заходи 2510 340 331 

Амортизація 2515 9 8 

Інші операційні витрати 2520 6 214 5 635 

Разом 2550 8 548 7 910 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 22 220 000 22 220 000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 22 220 000 22 220 000 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.065750 0.027670 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0.065750 0.027670 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0.00 0.00 

 

Керівник    Оксанiч Сергiй Михайлович 

 

Головний бухгалтер   Бенедик Ольга Миколаївна 



КОДИ 

Дата 20.01.2020 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КIНТО" 
за ЄДРПОУ 16461855 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2019 рік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 9 520 8 220 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 626 28 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 8 301 ) ( 5 959 ) 

Праці 3105 ( 1 128 ) ( 1 109 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 343 ) ( 331 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 342 ) ( 328 ) 

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

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 213 ) ( 162 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 5 884 ) ( 308 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -6 065 51 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   

    фінансових інвестицій 3200 8 650 1 050 



    необоротних активів 3205 108 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 ( 2 485 ) ( 1 153 ) 

    необоротних активів 3260 ( 21 ) ( 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 6 252 -103 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 187 -52 

Залишок коштів на початок року 3405 31 83 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 218 31 

 

Керівник    Оксанiч Сергiй Михайлович 

 

Головний бухгалтер   Бенедик Ольга Миколаївна 



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КIНТО" за ЄДРПОУ 16461855 

 

Звіт про власний капітал 
За 2019 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 66 660 1 936 12 322 0 -12 509 0 0 68 409 

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 66 660 1 936 12 322 0 -12 509 0 0 68 409 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 1 461 0 0 1 461 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 -60 0 0 0 0 0 -60 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 -60 0 0 0 0 0 -60 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 -60 0 0 1 461 0 0 1 401 

Залишок на кінець року  4300 66 660 1 876 12 322 0 -11 048 0 0 69 810 

 

Керівник    Оксанiч Сергiй Михайлович 

 

Головний бухгалтер   Бенедик Ольга Миколаївна 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 

31 ГРУДНЯ 2019 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 31.12.2018 р.  -    30 чол.; крiм того: у вiдпустцi по догляду за дитиною - 6 чол. 

                                                                             

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

1.8. Вiдомостi про акцiонерiв Товариства  

Данi про розподiл часток акцiонерiв та стан розрахункiв за належнi їм частки у зареєстрованому 

(статутному)  капiталi Товариства на 31.12.2018 р. наведено нижче: 

 

№ 

з/п  

Акцiонери ПрАТ Частка у статутному капiталi                              Товариства

 Вартiсть оплаченого              капiталу                    станом на 31.12.2018. 

  Грн. %  

А.Юридичнi особи (10 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. ПрАТ "Спiльне українсько-американське пiдприємство з iноземною iнвестицiєю               

"Фiнанси та Кредит"  (ЄДРПОУ 20043902) 83 550,00 0,1253 83 550,00 

 9. ТОВ "Аспект ЦП"  (ЄДРПОУ 34354117) 2 555 982,00 3,8344 2 555 982,00 

10. ТОВ "МФМ Плюс", (ЄДРПОУ 21626465) 116 100,00 0,1742 2 988,00 

Всього у юридичних осiб 4 992 570,00 7,49 4 992 570,00 

Б. Фiзичнi особи (73 особи) 

Всього у фiзичних осiб  61 667 430,00 92,51 61 667 430,00 

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

48 331 158,00  

72,50   

 48 331 158,00 

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

1.9 Вiдомостi про iнституцiйних iнвесторiв, активами яких управляє ПрАТ "КIНТО" 

Найменування   

 iнституцiйного iнвестора Вартiсть чистих активiв, грн                      

 на 31.12.2018р. на 31.12.2017р. 

ПIФ "КIНТО-Голд" 1 571 779,67 1 592 166.60 

ПАТ "ЗНКIФ "Синергiя-7" 7 580 012,85 5 778 464.98 

ПАТ "ЗНКIФ "Синергiя-5" 23 417 178,48 20 040 091.56 

ПАТ "ЗНКIФ "Синергiя-4" 53 946 028,96 48 952 387.29 

ПАТ "ЗНКIФ "Синергiя Рiал Iстейт" 4 131 694,55 4 305 207.31 

ПАТ "ЗНКIФ "Синергiя Клаб" 38 489 609,95 19 975 712.18 

ПАТ "ЗНКIФ "КIНТО Капiтал" 41 444 476,97 45 847 596.42 

IДПIФ "КIНТО-Народний" 5 866 478,98 5 407 716.11 

IДПIФ "Достаток" 14 167 207,97 13 000 526.82 

ЗНПIФ "Iндекс Української Бiржi" 12 272 282,20 9 019 594.48 

ВДПIФ "КIНТО-Класичний" 30 788 410,82 26 616 819.49 

ВДПIФ "КIНТО-Казначейський" 2 765 705,27 1 993 862.77 

ПIФ "КIНТО-Еквiтi" 5 742 069,83 4 794 263.94 

НТ ВПФ "Соцiальний стандарт" 40 541 938,38 36 171 157,32 

 Усього 282 724 874,88 243 495 567,27 

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 Концептуальної основи 

фiнансової звiтностi, 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 згiдно з облiковою полiтикою,  яка  вiдповiдає 

вимогам  МСФЗ. 

Пiд час складання фiнансової звiтностi за 2018 рiк використано редакцiю МСФЗ/МСБО, що 

дiяла станом на 31.12.2018р.                                      

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

вiдповiдає положенням МСБО 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду").                                                                      

Дата затвердження фiнансового звiту за 2018 рiк до випуску - 30 сiчня 2019 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. 

З метою наближення формату фiнансового звiту Товариства до вимог МСБО 1 "Подання 

фiнансових звiтiв" у головнi форми фiнансового звiту (Звiт про фiнансовий стан; Звiт про 

сукупнi доходи) Товариством введено додаткову графу №5  "Примiтки" для 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 2018 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 первiсного 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, отриманi iз вiдкритих джерел, 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 (у разi 

вiдсутностi вiдкритих даних про справедливу вартiсть активу). Вказанi методи визначення 

справедливої вартостi фiнансових активiв i зобов'язань не суперечать вимогам МСФЗ 13 

"Оцiнки за справедливою вартiстю".  

2.5. Врахування у облiковiй полiтицi Товариства нових та переглянутих МСФЗ/МСБО  

 2.5.1.  Стандарти, якi  набрали чинностi з 01.01.2018р. 

" МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" 

МСФЗ (IFRS) 9 застосовується до класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв та зобов'язань. 

Обов'язкове використання всiх норм МСФЗ (IFRS) 9 передбачено з  1 сiчня 2018 року.  

Компанiя з управлiння активами   використала передбачене цим стандартом право на 

дострокове його застосування i прийняла рiшення про застосування цього стандарту - з 

фiнансового звiту за 2015 рiк.  

" МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка  за договорами з клiєнтами" -  застосовується для фiнансових 

звiтiв з 01 сiчня 2018 року,  i цей МСФЗ замiнив МСБО 18  "Дохiд" i МСБО 11 "Будiвельнi 

контракти". 

Керiвництвом Товариства проаналiзовано вплив на окремi процедури та фiнансову звiтнiсть  

положень МФЗ 15  i в облiковiй полiтицi  враховано вимоги нового стандарту. 

2.5.2. Стандарт, який  набирає чинностi з 01.01.2019р. 

" МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда" -  застосовується для фiнансових звiтiв за перiод, що 

завершується 31 грудня 2019 року i замiнює МСБО 17  "Оренда". 

Для дiяльностi Товариства - вiдповiдно, для показникiв його фiнансової звiтностi, оренднi 

вiдносини не є суттєвими операцiями. Оскiльки у дiяльностi Товариства (як орендаря)  

застосовуються короткостроковi договори оренди, впливу на показники фiнансової звiтностi 

Товариства прийняття вказаного стандарту (порiвняно з МСБО 17)  не справить (не призведе до 

необхiдностi капiталiзацiї права користування орендованим активом).  

2.5.3.Врахування у облiковiй полiтицi змiн до iснуючих МСФЗ/МСБО 

МСФЗ 5 "Непоточнi  активи, призначенi для продажу, та припинена дiяльнiсть" 

Перекласифiкацiя активу (або лiквiдацiйної групи) з "призначеної для продажу" у  категорiю 

"призначену для розподiлу власниками"  або навпаки, не змiнює планiв на вибуття активiв. 

Подiбнi змiни не вiдобразяться на показниках дiяльностi Товариства, оскiльки такi операцiї по - 

перше, практично не виникають у його дiяльностi, а по-друге, передбачена перекласифiкацiя по 

сутi нiчого не змiнює у економiчнiй сутi операцiї. 

МСБО 19 "Винагороди робiтникам"  щодо використання для визначення ставки дисконтування 

рiвня дохiдностi високоякiсних корпоративних облiгацiй (або державних  облiгацiй). Вказанi 

положення стосуються пенсiйних планiв з визначеною виплатою, якi у Товариствi не 

використовуються. У даних змiнах цiнною є вказiвка щодо використання показника рiвня 

доходностi державних (корпоративних) облiгацiй для визначення ставки 

дисконтуванняПроцедура дисконтування здiйснюється Товариством у  iнших розрахунках, 

зокрема, пiд час оцiнки окремих довгострокових активiв, i використання рекомендацiй МСБО 19 

може бути корисним для Товариства. 

  МСБО 27 "Окрема фiнансова звiтнiсть" - розширене застосування методу участi в капiталi - 

для дочiрнiх пiдприємств. Нацiональним стандартом (положенням) 12 "Фiнансовi iнвестицiї" i 

до даного часу було передбачене застосовування методу участi в капiталi не лише для 

асоцiйованих, але й для дочiрнiх пiдприємств. Отже, вказанi змiни не вплинуть на фiнансову 

звiтнiсть Товариства (вiдсутнi дочiрнi пiдприємства). 

МСБО 34 "Промiжна звiтнiсть" - змiни стосуються додаткового розкриття iнформацiї у 

промiжнiй фiнансовiй звiтностi (у примiтках - розкривається iнформацiя щодо значних подiй та 

операцiй). Вказанi змiни будуть врахованi Товариством пiд час надання промiжної фiнансової  

звiтностi (особливо регулятору - НКЦПФР). 



МСФЗ 11 "Угоди про  спiльну дiяльнiсть" - для облiку придбання частки участi у спiльнiй 

операцiї (бiзнесi), слiд застосовувати положення МСФЗ 3 "Об'єднання пiдприємств", зокрема: 

оцiнку за справедливою вартiстю придбаних активiв та зобов'язань; визнання витрат на 

придбання бiзнесу у складi витрат перiоду тощо. Теоретично вказанi змiни можуть мати вплив 

на показники фiнансової звiтностi Товариства, але на даний час подiбнi операцiї були вiдсутнi. 

 МСБО 16 "Основнi засоби" та МСБО 38 "Нематерiальнi активи" змiни стосуються дозволених 

методiв амортизацiї. Заборонено застосування методу амортизацiї, заснованого на виручцi. 

Вказанi змiни є актуальними для Товариства, у майнi якого мають мiсце необоротнi активи (але 

метод амортизацiї, щодо якого дiє заборона, не використовувався Товариством). 

МСФЗ 10 "Консолiдована звiтнiсть", МСФЗ 12 "Розкриття iнформацiї про частки у спiльних 

пiдприємствах", МСБО 28 "Iнвестицiї у асоцiйованi компанiї та спiльнi пiдприємства"  - змiни 

мають безпосереднiй стосунок для iнвестицiйних органiзацiй. Зокрема, материнська компанiя, 

яка є iнвестицiйною органiзацiєю, не повинна подавати консолiдованi фiнансовi звiти. 

Керiвництво ПрАТ аналiзує можливий вплив  вказаних змiн на облiкову полiтику Товариства. 

На даний час ПрАТ не має iнвестицiй у дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства. Для облiку 

iнвестицiй використовуються положення  з МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти".  

МСБО 7 "Звiти про рух грошових коштiв" - змiни стосуються розкриття iнформацiї щодо впливу 

на фiнансову дiяльнiсть змiн у вартостi зобов'язань, зокрема, внаслiдок коливання курсiв валют, 

змiни справедливої вартостi. Товариство з фiнансового звiту за  2016 рiк  застосовує вказанi 

змiни у стандартi пiд час складання Звiту про рух грошових коштiв (роздiл "Фiнансова 

дiяльнiсть"). 

2.6.Врахування у фiнансовiй звiтностi за 2018 рiк впливу гiперiнфляцiї  

 

Проаналiзувавши критерiї, якi визначають показник гiперiнфляцiї, наведенi у параграфi 3  

МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї",  управлiнський персонал Товариства 

дiйшов висновку, що теперiшнiй  економiчний стан  України не у повнiй мiрi вiдповiдає 

критерiям визнання економiки з ознаками гiперiнфляцiї. Вiдповiдно - було прийнято  рiшення 

не проводити перерахунок показникiв фiнансової звiтностi за 2018 рiк згiдно з МСБО 29. 

3. Основи облiкової полiтики Товариства 

3.1. База формування облiкової полiтики                                                                                          

Облiкова полiтика - конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, 

застосованi суб'єктом господарювання при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi.              

МСФЗ наводять облiковi полiтики, якi, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку 

фiнансову звiтнiсть, яка мiститиме доречну та правдиву (неупереджену та достовiрну)  

iнформацiю про операцiї, iншi подiї та умови, до яких вони застосовуються.  

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". 

3.2. Облiкова полiтика щодо методiв подання iнформацiї у фiнансових звiтах 

МСБО 1 "Подання фiнансових звiтiв" передбачає подання витрат у Звiтi про фiнансовий 

результат (Звiтi про сукупний дохiд), визнаних у прибутку або збитку, за класифiкацiєю, 

основаною на методi "функцiї витрат" або "собiвартостi реалiзацiї", згiдно з яким витрати 

класифiкують вiдповiдно до їх функцiй як частини собiвартостi чи, наприклад, витрат на збут 

або адмiнiстративну дiяльнiсть. Проте, оскiльки iнформацiя про характер (елементи) витрат є 

корисною для прогнозування майбутнiх результатiв дiяльностi та грошових потокiв, то ця 

iнформацiя наведена у вiдповiдному роздiлi Примiток до цього фiнансового звiту. 

Надання  даних про рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi у Звiтi про рух грошових 

коштiв здiйснюється iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкривається iнформацiя 

про основнi класи надходжень грошей чи виплат грошей. Iнформацiя про основнi види 

грошових надходжень та грошових виплат формується на пiдставi облiкових записiв 



Товариства. 

3.3. Необоротнi активи 

3.3.1. Нематерiальнi активи 

Нематерiальнi активи первiсно вiдображаються за iсторичною (фактичною) собiвартiстю.             

Не визнаються активами, а вiдносяться на витрати перiоду, у якому вони мали мiсце: 

- витрати на дослiдження; 

- витрати на створення товарного знаку; 

- витрати на пiдвищення дiлової репутацiї Товариства; 

- витрати на рекламу, просування послуг Товариства на ринку. 

Подальша оцiнка  нематерiальних активiв - за iсторичною вартiстю iз 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 нематерiальних активiв вiдображається як змiна облiкових оцiнок (згiдно з МСБО 8 

"Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки"). 

3.3.2. Основнi засоби 

Основнi засоби вiдображаються за iсторичною собiвартiстю за вирахуванням накопиченої 

амортизацiї i втрат вiд зменшення корисностi. Пiд час складання першої фiнансової звiтностi у 

МСФЗ - форматi  спецiалiстами спецiально створеної Товариством комiсiї визначено 

справедливу (ринкову) вартiсть об'єктiв основних засобiв, яку визнано як прийнятну (доцiльну) 

вартiсть об'єктiв основних засобiв -  згiдно з положеннями МСФЗ 1. 

Якщо складовi об'єкту основних засобiв мають рiзний строк корисного використання, то для 

цiлей нарахування амортизацiї цi складовi облiковуються  окремо (на даний час такi об'єкти у 

Товариства вiдсутнi). 

Амортизацiя нараховується iз використанням прямолiнiйного методу на протязi строку 

корисного використання кожного об'єкту основних засобiв. 

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), що вiдповiдає вимогам МСБО 16. 

          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 амортизованою вартiстю iз використанням ефективної ставки 



вiдсотку;. 

" фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням змiн справедливої вартостi 

(переоцiнки) у iншому сукупному доходi (капiталi);  

" фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням змiн справедливої вартостi 

(переоцiнки) у прибутку або збитку. 

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 фiнансового iнструменту, 

який надалi оцiнюється за справедливою вартiстю через прибутки / збитки вiдносяться на 

витрати перiоду (не капiталiзуються). 

Пiсля первiсного визнання фiнансового активу Товариство оцiнює їх за їхньою справедливою 

вартiстю або амортизованою собiвартiстю.  

Результати змiн у амортизованiй вартостi фiнансового iнструменту  вiдображаються у складi 

прибуткiв (збиткiв) перiоду. 

Результати переоцiнки фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю 

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

 

Оцiнка поточної дебiторської заборгованостi пiсля первiсного визнання здiйснюється у 

вiдповiдностi з вимогами МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" за амортизованою собiвартiстю, 

тобто за первiсною вартiстю, зменшеною на суму створеного резерву збиткiв вiд очiкуваних 

кредитних ризикiв.  

 

Метод створення резерву збиткiв вiд очiкуваних кредитних ризикiв  - визначення кумулятивної 

суми резерву - на кожну звiтну дату - шляхом аналiзу платоспроможностi конкретних дебiторiв 

протягом термiну дiї договору.  

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 короткострокової 

(операцiйної) оренди. Товариство класифiкує вказану заборгованiсть контрагентiв як поточну. 

Вiдповiдно -  вiдображається вказана заборгованiсть за сумою погашення (без дисконтування) - 

згiдно з п 63 МСФЗ 15 "Виручка за договорами з клiєнтами". 

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 за невикористанi вiдпустки. 

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 31.12.2018 року довгостроковi зобов'язання у Товариства вiдсутнi.                                                                                              

3.5.3. Поточнi зобов'язання  

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, як це передбачено МСФЗ 15 "Виручка за договорами з клiєнтами". 

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 01.01.2018 р., так i на 31.12.2018 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 2017 року 630 630 

Надходження         3 3 

Вибуття - - 

на 31 грудня 2018 року 633 633 

          Накопичена амортизацiя 

на 31 грудня 2017 року 396 396 

Нарахування за рiк 4 4 

Вибуття - - 



на 31 грудня 2018 року 400 400 

        Залишкова вартiсть 

на 31 грудня 2017 року 234 234 

на 31 грудня 2018 року 233 233 

4.1.2. Основнi засоби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Основнi засоби                                                                                    

тис. грн.       

 

4.1.2. Основнi засоби                                                                                                    

(тис. грн.) 

 

Показники Машини та обладнання Iнструменти, приладдя та обладнання Усього 

 

1 2 3 4 

Первiсна (переоцiнена) вартiсть 

На 31 грудня 2017 року 2743            1934 4 677 

Надходження - 3 3 

Вибуття - 1 1 

Переоцiнка (уцiнка) (312) - (312) 

на 31 грудня 2018 року 2431 1936 4367 

Знос основних засобiв  

на 31 грудня 2017 року 1 112         1 346 2458 

Нарахування за рiк - 3 3  

Вибуття - - - 

на 31 грудня 2018 року   1 112    1 349 2461 

Залишкова (балансова)  вартiсть основних засобiв 

на 31 грудня 2017 року            1 631         588 2219 

на 31 грудня 2018 року    1 319         587 1906 

Ознак зменшення корисностi нематерiальних активiв  (згiдно з МСБО 36) на 31.12.2018 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 2018 роцi     3 

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 31.12.2018         31.12.2017 

Грошi та їх еквiваленти            31              83 

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 31.12.2018 31.12.2017 

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 iншого сукупного доходу  - усього в т.ч.

  

 

199  

 

199 

2.1. - акцiї ПАТ "УКР/IН/КОМ"    6  6 

2.2. - акцiї АТ "Нацiональний депозитарiй України"  10  10 

2.3. - частка у  ТОВ "КIНТО,ЛТД" 183 183 

Усього - довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 199 199 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3. Поточнi  фiнансовi iнвестицiї - фiнансовi iнструменти, якi вiдображаються за 

справедливою вартiстю через прибутки / збитки                  тис. грн. 

№ з/п Склад поточних фiнансових iнвестицiй 31.12.2018 31.12.2017 

 

1. Частка у статутному капiталi ТОВ "КIНТО Iнвест"  

61 290  

58 940 

2. Частка в статутному капiталi ТОВ "Мережа фондових магазинiв" - 3 

3. Частка в статутному капiталi  ТОВ "КIНТО Консалтiнг" 184 184 

4. Акцiї ПАТ "Готель "Театральний" 236 236 

5. Акцiї ПАТ "ЗНКIФ КIНТО Капiтал"    4 064 3 739 

6. Акцiї ПАТ "ЗНКIФ "Синергiя-7"  357 433 

7. Акцiї ПАТ  "ЗНКIФ "Синергiя Рiал Iстейт" 323 250 

   8. Акцiї ПАТ "ЗНКIФ "Синергiя-4" 51 18 



   9. Акцiї ПАТ "ЗНКIФ "Синергiя-5" 39 - 

  10. Iнвестицiйнi сертифiкати ЗНПIФ "Iндекс Української Бiржi"   11 - 

  11. Iнвестицiйнi сертифiкати ПIФ  "КIНТО-Голд" 21 - 

Усього - фiнансовi активи, якi вiдображаються за справедливою вартiстю через прибутки / 

збитки /           

66 576  

63 803 

 

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

заборгованiсть                                                                                      

тис. грн. 

№ з/п Склад дебiторської заборгованостi: 31.12.2018р. 31.12.2017р. 

1. Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги - чиста вартiсть 

(амортизована)  

 

1185  

 

1451 

1.1 - первiсна вартiсть 1185 1451 

1.2. - резерв збиткiв вiд очiкуваних кредитних ризикiв - - 

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   

         134          

        140            

3.1 - первiсна вартiсть  

      1 965  

      1965 

3.2. - резерв збиткiв вiд очiкуваних кредитних ризикiв  

      (1825)  

      (1825) 

Усього - амортизована вартiсть 1 322 1594 

 

 

 

4.2.4.1. Склад  дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2018 

 

                    А. Дебiторська заборгованiсть за послуги iнвестицiйного керуючого 

 

№ з/п                 Дебiтор Сума заборгованостi, тис. грн. Дата виникнення 

1. ПАТ "ЗНКIФ КIНТО Капiтал"(ЄДРПОУ 32980900) 262,0 30.11-31. 

12.2018 

2. ВАТ "ЗНКIФ "Синергiя Рiал Iстейт (ЄДРПОУ 33499735) 197,0 Протягом року 

3.  ПАТ "ЗНКIФ "Синергiя-4"(ЄДРПОУ 35031362) 114,0 31.12.2018 



4. ПАТ "ЗНКIФ Синергiя Клаб"(ЄДРПОУ 33151991) 82,0 31.12.2018 

5. ВДПIФ "Класичний"(ЄДРПОУ 16461855) 78,0 31.12.2018 

6. ВПФ "Соцiальний стандарт"(ЄДРПОУ 33058272) 77,0 31.12.2018 

7. ПАТ "ЗНКIФ "Синергiя-5" 50,0 31.12.2018 

8. Iншi 68,0 31.12.2018 

Усього 928,0 Х 

                    Б.  Дебiторська заборгованiсть за послуги суборенди примiщення 

 

№ з/п               Дебiтор Сума заборгованостi, тис. грн. Дата виникнення 

1. ТОВ "КIНТО Iнвест"(ЄДРПОУ 32915716) 98,0 31.12.2018 

2. ТОВ "КIНТО,Лтд"(ЄДРПОУ 19263860) 56,0 31.12.2018 

3. ТОВ "МФМ Плюс"(ЄДРПОУ 21626465) 22,0 31.12.2018 

4. Iншi 18,0 31.12.2018 

Усього 194,0 Х 

 В. Заборгованiсть в сумi 63,0 тис. грн. становить заборгованiсть по рах. 377 "Розрахунки з 

iншими дебiторами".  

4.2.4.2. Склад iншої поточної дебiторської заборгованостi 

 

№ з/п                Дебiтор Сума забогованостi Дата виникнення 

1. Внутрiшнi розрахунки Товариства з пайовими фондами 128,0 01.01.2018 - 31.12.2018 

2. Iншi 6,0 01.01.2018 - 31.12.2018 

 Усього 134,0          Х 

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 31.12.2018 31.12.2017 

1. Поточна кредиторська заборгованiсть: 

-  за товари,роботи, послуги  

1880  

63 

2.          -     за розрахунками з бюджетом 1  - 

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

3.         -      за розрахунками зi страхування -  - 

4.         -      за розрахунками з оплати працi 3  - 

5. Поточнi забезпечення (на оплату вiдпусток персоналу) 49 54 

6. Iншi поточнi зобов'язання  1  1 

Усього - поточнi зобов'язання i забезпечення 1934 118 

4.4.Власний капiтал  

4.4.1.Склад власного капiталу                                                                             

тис. грн. 

№ з/п Статтi 31.12.2018 31.12.2017 

1. Зареєстрований капiтал 66 660 66 660 

2. Капiтал у дооцiнках 2 025 2 248 

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

4. Резервний капiтал - - 

5. Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (12 509 (13 124) 

Усього 68 498 68 106 

    

    

 



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 - сума 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  становила: 

- на початок 2018 року - (13 124) тис. грн.; 

- на кiнець 2018 року - (12 509) тис. грн.                                                                                              

У звiтному перiодi сума непокритих збиткiв зменшилась у зв'язку з отриманням чистого 

прибутку у розмiрi 615,0 тис грн. 

 

4.5. Доходи i витрати 

4.5.1. Доходи 

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

 

Склад доходу вiд реалiзацiї послуг, що був отриманий за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року:                                                                                                                         

№ з/п Види продукцiї (послуг)     2018  

 

      2017 

1. Надання послуг з управлiння  активами                                                                                           

  

7 523     

5 239    

Усього    7 523    5 239 

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

2018 року:                                                   

 тис. грн. 

№ з/п Вид доходу 2018 2017 

1. Дохiд вiд операцiйної оренди (суборенди) активiв 991 1 225 

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



Усього      991     1 228 

4.5.1.3. Склад iнших доходiв, що були отриманi за рiк, що закiнчився  31 грудня 2018 року:                                                   

 тис. грн. 

№ з/п Вид доходу 2018 2017 

 1. Дохiд вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй 726 187 

 2. Дохiд вiд збiльшення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв   

14  

- 

Усього       740      187 

  4.5.2 Витрати 

4.5.2.1. Адмiнiстративнi витрати                                                                                     

тис. грн. 

№ з/п Елементи  витрат 2018 

1. Оплата працi, нарахування 1 820 

2. Оренда примiщення 3 705 

3. Амортизацiя  8 

4. Податки i збори 703 

5. Витрати на зв'язок 79 

6. ПММ (для керiвництва ПрАТ) 278 

7. Витрати на вiдрядження 10 

8.  Медичне страхування 138 

9. Iнформацiйнi послуги (передплата, лiтература) 108 

10. Послуги  охорони 162 

11. Послуги банку 20 

12. Аудиторськi послуги 16 

13. Витрати на ремонт та утримання офiсного обладнання 31 

14. Витрати на поточний ремонт i утримання автотранспорту 223 

15. Страхування майна 9 

16. Витрати на навчання персоналу 19 

17. Матерiальнi витрати (канцтовари, офiснi матерiали ) 150 

18. Господарськi витрати 40 

19. Депозитарнi послуги, реєстрацiя в державних органах 14 

20. Нотарiальнi послуги 5 

21. Обслуговування программного забезпечення  29 

22. Членськi внески в Українську Асоцiацiю Iнвестицiйного Бiзнесу 28 

23. Недержавне пенсiйне забезпечення 78 

24. Матерiальна допомога 10 

25. Юридичнi послуги 40 

26. Послуги на ринку ЦП 16 

Усього витрат 7 739 

4.5.2.2. Iншi операцiйнi витрати 

Склад iнших операцiйних витрат за 2018 рiк:                                                                

(тис. грн.)                                                                                                                                              

№ з/п Види операцiйних витрат 2018 

1. Надання  безповоротної фiнансової допомоги (юридичним особам)     162 

2. Штрафи, пенi, неустойки - сплаченi         9 

Усього - операцiйних витрат     171 

4.5.2.3. Iншi витрати 

Склад iнших  витрат за 2018 рiк:                                                                                       

(тис. грн.)                                                                                                                                                                                                   

№ з/п Види iнших витрат 2018 



1. Собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй 723 

2. Втрати вiд зменшення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв 6 

Усього  729 

 

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

грн.)             

                

№ з/п Елементи витрат з податку на прибуток 2018 2017 

1. Фiнансовий результат до оподаткування -                                     за даними 

бухгалтерського облiку:  прибуток (збиток)  

615  

(813) 

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 31.12.2018 року у Товариства незавершених судових справ немає, iншi непередбаченi 

зобов'язання (як i непередбаченi активи) також вiдсутнi. 

 

5. Довiдка про фiнансовий стан ПрАТ "КIНТО" на 31.12.2018 р. та його змiни у 2018 роцi 

№ з/п Показники на        31.12.2018. на 31.12.2017. 

1.Вихiднi данi*, тис. грн. 

1.1. Чистий дохiд вiд реалiзацiї  7523 5239 

1.2. Середньорiчна вартiсть активiв 69284 68913 

1.3. Вартiсть активiв на кiнець звiтного перiоду 70343 68224 

1.4. Вартiсть поточних активiв на кiнець звiтного перiоду 68005 65572 

1.4.1. у тому числi: запаси   76 89 

1.4.2. грошi, розрахунки та iншi активи 67929 65480 

1.4.2.1. з  р.1.4.2 - грошi та їх еквiваленти, поточнi фiнансовi iнвестицiї 66 607 63886 

1.5. Зобов'язання  на кiнець звiтного перiоду 1934 118 

1.5.1. довгостроковi зобов'язання  - - 

1.5.2. поточнi забезпечення  49 54 

1.5.3. поточнi зобов'язання  1885 64 

1.6. Вартiсть нетто-робочого капiталу (власних оборотних коштiв) 66120 65508 

1.7. Середньорiчна вартiсть власного капiталу 68258 68510 

1.8. Вартiсть власного капiталу  на кiнець звiтного перiоду 68409 68106 

1.9. Первiсна вартiсть основних засобiв 4367 4677 

1.10. Балансова (залишкова) вартiсть основних засобiв 1906 2219 

1.11. Фiнансовий результат звiтного перiоду, чистий прибуток (збиток) 615 (813) 

2.Показники фiнансового стану  Товариства 

2.1. коефiцiєнт придатностi основних засобiв 0,44 0,47 

2.2.Показники лiквiдностi 

2.2.1.     2.2.2.      2.2.3. коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi                                              

коефiцiєнт швидкої лiквiдностi (лакмусовий)                                                                 



коефiцiєнт покриття 34,4       35,1      35,2 541,4                 554,9          555,7 

2.3.Показники фiнансової стiйкостi 

2.3.1. коефiцiєнт автономiї (незалежностi),  0,97 0,99 

2.3.2. коефiцiєнт фiнансування (рiвень боргу)  0,03 0,002 

2.3.3. коефiцiєнт маневреностi 0,97 0,96 

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

2.4.1. коефiцiєнт вiддачi (збитковостi) власного капiталу  0,009 (0,0119) 

2.4.2. коефiцiєнт капiталiзацiї 1,015 1,006 

2.4.3. коефiцiєнт рентабельностi (збитковостi)  активiв 0,0089 (0,0118) 

2.4.4. коефiцiєнт рентабельностi (збитковостi) продажiв 0,0817 (0,1552) 

2.4.5. коефiцiєнт обертання активiв 0,1086 0,076 

*Використано данi  фiнансової звiтностi Товариства за  2017- 2018 рр. 

 

 

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

" дiяльнiсть  ПрАТ "КIНТО" у 2018 роцi була рентабельною (на вiдмiну вiд попереднього 

року); 

"  вартiсть активiв за 2018 рiк збiльшилась на 2 119 тис.грн., або на 3,1 % ; 

" вартiсть власного капiталу  (чистих активiв) ПрАТ "КIНТО" збiльшилась  на 303 тис. 

грн.,  

        або на 0,4 % (внаслiдок прибуткової дiяльностi у 2018 роцi); 

" всi показники лiквiдностi активiв (поточної платоспроможностi) Товариства знаходяться 

на                               високому    рiвнi; 

" у 2017 - 2018рр залежнiсть Товариства вiд зовнiшнiх джерел фiнансування є незначною : 

      коефiцiєнт фiнансування (рiвня боргу) становить на 31.12.2018 року 0,03 (при 

припустимому                  значеннi - до 1,00) 

              Загальний висновок щодо фiнансового стану Товариства: 

" фiнансовий стан ПрАТ "КIНТО" на 31.12.2018 року можна визнати стабiльнимм;  

" вартiсть чистих активiв Товариства перевищує розмiр зареєстрованого статутного 

капiталу на 1 749 тис.грн або на 2,6 %; 

" 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 

Україна, як країна для ведення бiзнесу i особливо фiнансового бiзнесу, була i лишається країною 

з високими та дуже високими ризиками. Про останнє свiдчать низькi, на рiвнi спекулятивних 

кредитнi рейтинги країни. 

В перiод з 2005 до кiнця 2013 року керiвництво країни не здiйснило навiть вже заявлених 

урядами країни важливих крокiв в економiчному реформуваннi. При цьому  в цей перiод 

Україна вiдiйшла вiд стану вiдносної фiнансової стабiльностi i перейшла до стану фiнансової 

нестабiльностi. В цi дев'ять рокiв на фонi економiчного зростання та боротьби за владу був 

значно збiльшений розмiр державного боргу.  

Бойовi дiї на Сходi країни, якi призвели до розриву господарських зв'язкiв мiж пiдприємствами, 

втрата контролю над частиною територiї, фактично економiчна блокада зi сторони Росiї в перiод 

2014-2015 рокiв призвели до дуже серйозного економiчного спаду i значно поглибили боргову 

ситуацiю в Українi. 

Перерахованi фактори, а також гiрша економiчна кон'юнктура в цей перiод також призвели  до 

значного погiршення фiнансового стану українських пiдприємств. 

Стан речей став виправлятись в перiод 2016-2018 рокiв. Країна перейшла до полiтики гнучкого 

валютного курсу, провела частково реформи в енергетичному секторi, поборола банкiвську 

кризу, почала боротись з корупцiєю. Проте, що стосується боргової ситуацiї держави Україна, то 



вона залишається дуже складною i буде такою принаймнi ще кiлька рокiв. 

Таким чином, незважаючи на певнi економiчнi досягнення, Україна залишається країною, яка 

сильно залежить вiд Мiжнародного валютного фонду 

Ризик системи оподаткування 

В Українi законодавство часто змiнюється i нерiдко цi змiни негативним чином впливають на 

суб'єкти господарювання, якi здiйснюють iнвестицiйну дiяльнiсть. Це може виражатись, 

наприклад, в скасуваннi податкових пiльг для iнвестицiйних фондiв, посиленнi податкового 

тиску на учасникiв ринку цiнних паперiв, накладеннi на них додаткових платежiв у виглядi 

якихось внескiв, суттєвому збiльшеннi плати за операцiї на ринку цiнних паперiв, 

несприятливих змiнах в Закон про акцiонернi товариства, iнших законодавчих актiв, 

нормативних документах, якi регулюють обiг цiнних паперiв, тощо.  

Ситуацiя поглиблюється тим, що ринок цiнних паперiв не є досить розвинутим в Українi. В цих 

умовах складнiше апелювати до законодавчих та регулюючих органiв, оскiльки там менше 

фахiвцiв з проблематики фондового ринку, а змiни у вiдповiдному законодавствi не стосуються 

широкого прошарку населення чи особливо значимих юридичних осiб. 

Додаткова складнiсть полягає в низько прибутковiй дiяльностi Товариства та малому розмiру 

його бiзнесу. Тому додатковi платежi чи додатковий податковий тиск є бiльш значимими для 

Товариства, нiж за звичайних умов ведення господарської дiяльностi. 

З метою мiнiмiзацiї цих ризикiв керiвництво Товариства заздалегiдь аналiзує змiни до 

вiдповiдного законодавства, iнших нормативних актiв на предмет виникнення подiбних ризикiв, 

пiдтримує постiйний зв'язок з НКЦПФР, профiльними асоцiацiями, iншими учасниками ринку 

цiнних паперiв, експертними групами та окремими експертами, якi консультують вищий 

законодавчий орган України, регулюючi органи в Українi, переконуючи їх вже на етапi 

розробки нормативної бази в шкiдливостi чи ризиках певних змiн до неї. 

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 кредиторам 

через незначний брак коштiв.   

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.  

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 номiнованi 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 номiнованi 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 2018 роцi, збiльшилась на 43,6 % 

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 збиткiв минулих рокiв) 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 2018 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) 

 Рiшенням  Наглядової ради ПрАТ "КIНТО"  

 (протокол засiдання   вiд 05.11.2018 р.  

 переобрано склад Правлiння у зв'язку зi змiнами, внесеними до Статуту ПрАТ "КIНТО" щодо 

складу Правлiння.                                                     

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

    41,74321 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. Радзiєвська Надiя Вiкторiвна Фiнансовий директор- член Правлiння      2,88783

 2074807325 

6. Бенедик Ольга Миколаївна Головний бухгалтер      0,01013 2197608329 

7. Кологойда Олександра Вячеславiвна Директор юридичного департаменту - член 

правлiння      0,00000 2898016207 

8. Жила Яна Едуардiвна Юрисконсул вiддiлу iнвестицiйних фондiв - член Правлiння

      0,00000 3221216145 

Операцiї з пов'язаними сторонами, крiм оплати працi у 2018 роцi, не здiйснювались.                                                                                                          

В 2018 роцi загальна сума винагороди посадових осiб була включена в адмiнiстративнi витрати i 

склала 328 776,32 грн.                                                                                                                                         

З iншими прямими родичами посадових осiб Товариства операцiї та розрахунки не проводились.                                                                                                                                                 

Керiвник                                                                                           

Оксанiч С.М. 

 

Головний бухгалтер                                                                         Бенедик 

О.М. 

 

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI  ПрАТ "КIНТО" ЗА РIК,  

      ЩО ЗАКIНЧИВСЯ    31 грудня 2019 року 

1. Загальна iнформацiя фiнансову звiтнiсть та про суб'єкта господарювання, що звiтує: 

1.1. Загальна iнформацiя про фiнансову звiтнiсть суб'єкта господарювання 

1.1.1. Характер фiнансової звiтностi Рiчна фiнансова звiтнiсть 

1.1.2. Основа складання фiнансової звiтностi Концептуальна основа фiнансової звiтностi 

загального призначення - достовiрного подання 

1.1.3. Стандарти, що застосовуються суб'єктом господарювання Мiжнароднi стандарти 

фiнансової звiтностi 

1.1.4. Дата кiнця звiтного перiоду 2019 - 12 - 31. 

1.1.5. Перiод, який охоплюється фiнансовою звiтнiстю  01.01.2019 р. -  31.12.2019р. 

1.1.6. Валюта подання Гривня 

1.1.7. Ступiнь округлення тис. грн. 

1.2. Загальна iнформацiя про суб'єкта господарювання, що звiтує 

1.2.1. Назва суб'єкта господарювання, що звiтує Приватне акцiонерне товариство "КIНТО" 

1.2.2.  Iдентифiкацiйний код суб'єкта господарювання 16461855 

1.2.3. Мiжнародний код iдентифiкацiї суб'єкта господарювання       - 

1.2.4. Сайт суб'єкта господарювання, www.kinto.com 

 



1.2.5. 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" 

1.2.6. Державна реєстрацiя (перереєстрацiя) суб'єкта господарювання   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 

1.2.7. Змiни у назвi суб'єкта господарювання у звiтному перiодi Змiн не було 

1.2.8. Мiсцезнаходження суб'єкта господарювання м. Київ, Подiльський район, вул. Петра 

Сагайдачного, будинок 25 

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

1.2.10. Предмет дiяльностi суб'єкта господарювання 

           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 

1.2.11. Кiлькiсть штатних працiвникiв: 

 -       на 31.12.2019 р.  - 29  чол.;                                               крiм того: 

у вiдпустцi по догляду за дитиною -3 чол. 

-       на 31.12.2018 р.  -    30 чол.;                                             крiм того  у 

вiдпустцi по догляду за дитиною - 6 чол. 

1.3. Вiдомостi про акцiонерiв Товариства                                                                                                 

Данi про розподiл часток акцiонерiв та стан розрахункiв за належнi їм частки у зареєстрованому 

(статутному)  капiталi Товариства на 31.12.2019 р. наведено нижче: 

№ Акцiонери Частка у статутному капiталi 

  грн. % 

1.3.1.    Юридичнi особи - (10 осiб) 4 992 570,00 7,49 

1.3.2. Фiзичнi особи - (74особи) 61 667 430,00 92,51 

1.3.2.1. у тому числi у фiзичних осiб (2особи), частка яких у Статутному капiталi 

перевищує 10%  

39 825 996,00  

59,74 

1.3.3. Усього 66 660 000,00 100,00 

1.4. Характеристика дiяльностi суб'єкта господарювання                                                    

Вiдомостi про iнституцiйних iнвесторiв, активами яких управляє ПрАТ "КIНТО" 

Компанiя -  

- iнституцiйний iнвестор Вартiсть чистих активiв, грн                      

 на 31.12.2019р. на 31.12.2018р. 

ПIФ "КIНТО-Голд" 1 566 287,00 1 571 779,67 

ПАТ "ЗНКIФ "Синергiя-7" 6 247 263,96 7 580 012,85 

ПАТ "ЗНКIФ "Синергiя-5" 20 448 302,04 23 417 178,48 

ПАТ "ЗНКIФ "Синергiя-4" 53 056 125,30 53 946 028,96 

ПАТ "ЗНКIФ "Синергiя Рiал Iстейт" 3 979 715,73 4 131 694,55 

ПАТ "ЗНКIФ "Синергiя Клаб" 37 966 478,75 38 489 609,95 

ПАТ "ЗНКIФ "КIНТО Капiтал" 75 351 948,79 41 444 476,97 

IДПIФ "КIНТО-Народний" 6 220 297,85 5 866 478,98 

IДПIФ "Достаток" 13 366 382,28 14 167 207,97 



ЗНПIФ "Iндекс Української Бiржi" 11 162 836,85 12 272 282,20 

ВДПIФ "КIНТО-Класичний" 29 162 574,36 30 788 410,82 

ВДПIФ "КIНТО-Казначейський" 2 367 444,03 2 765 705,27 

ПIФ "КIНТО-Еквiтi" 4 901 404,51 5 742 069,83 

НТ ВПФ "Соцiальний стандарт" 43 681 862,96 40 541 938,38 

 Усього 309 478 924.41 282 724 874,88 

 

2. Основа надання iнформацiї 

 

2.1. Заява про вiдповiднiсть 

Основою ведення облiку i складання фiнансової звiтностi Товариства є чинна на звiтну дату 

редакцiя Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), Мiжнародних стандартiв 

бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачень, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної 

фiнансової звiтностi (КТМФЗ).                                                                                                                                        

Першим комплектом фiнансової звiтностi, який ПрАТ "КIНТО" складено у вiдповiдностi з 

вимогами МСФЗ,  була фiнансова звiтнiсть за перiод, що завершився 31 грудня 2015 року,  

вiдповiдно -  дата переходу Товариства на складання фiнансової звiтностi у МСФЗ - форматi - 

01.01.2014 р.    

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

органiзовано ведення бухгалтерського облiку згiдно з до облiковою полiтикою,  яка  вiдповiдає 

вимогам  МСФЗ. 

Пiд час складання фiнансової звiтностi за 2019 рiк використано редакцiю МСФЗ/МСБО,  якi  

викладенi державною мовою та офiцiйно оприлюдненi  на веб-сторiнцi Мiнiстерства фiнансiв 

України станом на звiтну дату. 

Уповноважена особа, що затверджує фiнансову звiтнiсть Товариства -  Президент ПрАТ  

"КIНТО" (це вiдповiдає положенням МСБО 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду" щодо 

затвердження фiнансових звiтiв до випуску).                                                                                              

Дата затвердження фiнансового звiту за 2019 рiк до випуску - 30 сiчня 2020 року. 

2.2. Формат фiнансової звiтностi  Товариства 

МСБО 1 "Подання фiнансових звiтiв" не встановлює єдиного формату фiнансових звiтiв, у 

вказаному стандартi надається лише мiнiмальний 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.                                                  

У 2019 роцi Мiнiстерством фiнансiв України знову рекомендовано використовувати пiд час 

складання фiнансового звiту за 2019 рiк форми фiнансових звiтiв, передбаченi нацiональним 

П(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" (яке затверджене наказом Мiнфiну України 

№ 73 вiд 07.02.2013р.). У додатках до П(С)БО 1 наведенi форми фiнансових звiтiв, якi можуть 

бути застосованi для складання фiнансової звiтностi як за нацiональними П(С)БО, так i за 

МСФЗ.  Саме для вiдображення вибору пiдприємства до адресної частини фiнансових звiтiв 

введено спецiальне поле iз позначкою щодо застосованих стандартiв облiку i звiтностi. 

З метою наближення формату фiнансового звiту  ПрАТ "КIНТО" до вимог МСБО 1 "Подання 

фiнансових звiтiв" у головнi форми фiнансового звiту (Звiт про фiнансовий стан; Звiт про 

сукупнi доходи) Товариством введено додаткову графу  "№ Примiтки" для перехресного 

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

iнформацiя щодо вказаної статтi.    

2.3. Суттєвi припущення, судження  та оцiнки, застосованi управлiнським персоналом пiд 

час складання фiнансового звiту 



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). 

2.3.1. Основоположне припущення:                                                                                                                             

- фiнансова звiтнiсть ПрАТ "КIНТО"  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.      

2.3.2. Основнi судження, що застосовуються управлiнським персоналом Товариства пiд час 

складання МСФЗ- звiтностi,:  

? формування облiкової полiтики та її змiни - викладенi у розпорядчому документi Товариства, 

яким затверджено Положення про облiкову полiтику ПрАТ "КIНТО" у 2019 роцi; 

? критерiї визнання елементiв фiнансової звiтностi та припинення визнання - щодо дати 

визнання фiнансових iнструментiв - за датою розрахунку (МСФЗ 9); 

? потреба в переглядi облiкових оцiнок - щодо перiодичностi визначення справедливої вартостi 

фiнансових iнструментiв - визначається розпорядженнями Керiвництва щодо окремих 

фiнансових iнструментiв; 

? судження, пов'язаннi з отриманням контролю (визначення покупця, дати переходу контролю): 

згiдно з МСФЗ 3, МСФЗ10 - пiд час визнання фiнансових активiв; 

? класифiкацiя непоточних активiв (або лiквiдацiйних груп) як утримуваних для продажу або 

утримуваних для розподiлу власникам  - у разi дотримання критерiїв, зазначених у МСФЗ 5; 

? характер та рiвень ризикiв, що виникають унаслiдок фiнансових iнструментiв, та на якi 

Товариство наражалось протягом звiтного перiоду та на кiнець звiтного перiоду, та яким чином 

керiвництво Товариства управляє цими ризиками - згiдно з МСФЗ 7; 

? наявнiсть компонентiв, що вiдповiдають критерiям визнання звiтними сегментами (МСФЗ 8); 

? класифiкацiя фiнансових iнструментiв  - згiдно з бiзнес-моделлю управлiння фiнансовими 

iнструментами та запланованими грошовими потоками вiд вказаних iнструментiв - пiд час 

первiсного визнання - за критерiями, наведеними у МСФЗ 9;  

? судження щодо контролю та суттєвого впливу - згiдно з критерiями, наведеними у МСФЗ 12; 

? основний ринок, звичайнiсть операцiй, найвигiднiше та найкраще використання нефiнансових 

активiв - для визначення справедливої вартостi не фiнансових активiв - згiдно з МСФЗ 13; 

? згортання статей фiнансової звiтностi (МСБО 1); 

? розмежування на поточнi та непоточнi активи та зобов'язання - залежно вiд участi активiв i 

зобов'язань в операцiйному циклi дiяльностi Товариства - за МСБО 1; 

? ознаки знецiнення активiв - залежить вiд виду активiв: для необоротних активiв - МСБО 16, 36, 

38, 40; для запасiв - МСБО 2; для фiнансових iнструментiв - МСФЗ 9; 

? класифiкацiя подiй пiсля звiтної дати на коригуючи та некоригуючi - згiдно з МСБО 10, з 

урахуванням суттєвостi подiї (для деталiзацiї розкриття у Примiтках); 

? використання права Товариства на незастосування коригувань прибутку до оподаткування - 

згiдно з ст. 134.1.1. ПКУ; 

? класифiкацiя оренди на короткострокову та довгострокову - визначення вiдповiдностi 

критерiям договорiв оренди згiдно з вимогами МСФЗ 16; 

? вiдображення виручки за договорами з клiєнтами: з плином часу або у момент часу; 

? судження щодо визнання активу квалiфiкацiйним, зв'язок квалiфiкацiйного активу (МСБО 23)  

та кредитних ресурсiв (дата початку, призупинення та припинення) -  тривалiсть створення 

(полiпшення) активу - бiльше 3 мiсяцiв. 

2.3.3. Основи оцiнки, застосованої при складаннi фiнансової звiтностi                                                                                                                

До основних оцiнок, що повиннi бути покладенi в основу МСФЗ- звiтностi, вiдносяться: 



? оцiнки щодо суттєвостi: Товариством  встановлено "порiг" суттєвостi - щодо вiдображення 

окремих статей у фiнансовiй звiтностi, щодо розкриття iнформацiї у Примiтках, щодо вибору 

окремих мультиплiкаторiв (ставки дисконтування тощо); 

? оцiнки активiв та зобов'язань у "вхiдному" Звiтi про фiнансовий стан при переходi на МСФЗ 

(МСФЗ 1) - використано право на застосування добровiльних виключень, зокрема, щодо 

використання доцiльної собiвартостi необоротних активiв; 

? кiлькiсна iнформацiя про ризики, що виникають унаслiдок фiнансових iнструментiв та на якi 

суб'єкт господарювання наражається протягом перiоду та на кiнець звiтного перiоду (МСФЗ 7) - 

використовуються значення таких показникiв: суми збиткiв вiд очiкуваних кредитних ризикiв;  

значення коефiцiєнтiв лiквiдностi; фiнансового левериджу; коефiцiєнту вiрогiдностi банкрутства 

Уiльяма Бiвера, тощо; 

? метод оцiнки справедливої вартостi та результати його застосування , вхiднi данi для методик 

оцiнювання: використання даних вiдкритих джерел про справедливу (ринкову) вартiсть активiв 

та зобов'язань - даних  I та II рiвня джерел , передбачених МСФЗ 13; 

? знецiнення дебiторської заборгованостi - на пiдставi аналiзу змiн у станi платоспроможностi 

дебiтора порiвняно з попереднiми оцiнками щоквартально - згiдно з вимогами МСФЗ 9; 

? термiни корисного використання активiв, їх лiквiдацiйна вартiсть, вартiсть очiкуваного 

вiдшкодування - для основних засобiв, нематерiальних активiв пiд час первiсного визнання - 

згiдно з вимогами МСБО 16, МСБО 38; 

? оцiнка багатокомпонентних основних засобiв - у разi рiзних термiнiв використання для 

окремих компонентiв об'єкта - на основi розподiлу вартостi об'єкта на окремi компоненти - 

згiдно з МСБО 16; 

? методи амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв та її змiни - пiд час первiсного 

визнання, з можливiстю перегляду наприкiнцi кожного року - i вiдображенням як змiн у 

облiкових оцiнках - згiдно з МСБО 8, МСБО 16, МСБО 38; 

? припустима ставка вiдсотка при орендi - МСФЗ 16 - на рiвнi вартостi капiталу (за даними НБУ) 

на дату початку строку оренди; 

? ступень завершеностi наданих послуг - за МСФЗ 15 - за методом результату (кiлькiсть 

вироблених одиниць); 

? валютнi курси - за офiцiйним курсом НБУ на дату операцiї i на дату фiнансового звiту - за 

МСБО 21;                                                                                                                                                          

? функцiональна валюта Товариства (за МСБО 21) - нацiональна валюта Україна - гривня;                                                                                                                                                 

? сума очiкуваного вiдшкодування для активiв - бiльша з двох величин - чиста вартiсть реалiзацiї 

активу або теперiшня вартiсть майбутнiх грошових потокiв вiд використання та лiквiдацiї 

активу - згiдно з МСБО 36; 

? оцiнки прогнозних грошових потокiв - з урахуванням рiвня iнфляцiї - за МСБО 36; 

? оцiнка забезпечень - на оплату вiдпусток -  за оцiнками управлiнського персоналу щодо фонду  

оплати вiдпусток у перiодi i фонду оплати працi у перiодi - згiдно з МСБО 37; 

? оцiнка непередбачених активiв та зобов'язань - згiдно з мiркуваннями керiвництва Товариства 

- зобов'язання, якi згiдно з вимогами МСБО 37 не слiд вiдображати у фiнансовiй звiтностi, але 

слiд розкривати у Примiтках - зокрема, незавершенi судовi справи, очiкуванi змiни у 

законодавствi, якi можуть впливати на зобов'язання Товариства, i на якi Товариство в свою 

чергу не має впливу; 

? оцiнки застосовуваних ставок дисконтування - залежить вiд виду активiв, зобов'язань, щодо 

визначення вартостi здiйснюється процедура дисконтування (можуть бути використанi данi 

статистики НБУ про вартiсть кредитiв або вартiсть депозитiв, розрахунок середньозваженої 

вартостi капiталу). 

Висновок щодо оцiнок, застосованих управлiнським персоналом Товариства пiд час складання 

фiнансового звiту за 2019 рiк 

Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на базi iсторичної собiвартостi  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". Фiнансовi iнструменти становлять значну частину активiв 

Товариства. Тому пiд час визначення їх справедливої вартостi Товариством  застосуються 

методи оцiнки фiнансових iнструментiв, дозволенi МСФЗ 13 "Оцiнки за справедливою 

вартiстю". Такi методи оцiнки включають данi, отриманi iз вiдкритих джерел, 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 (у разi вiдсутностi вiдкритих даних про справедливу вартiсть активу). 

Застосованi Товариством методи визначення справедливої вартостi фiнансових активiв i 

зобов'язань не суперечать вимогам МСФЗ 13 "Оцiнки за справедливою вартiстю".  

2.4. Основи облiкової полiтики Товариства 

2.4.1. База формування облiкової полiтики                                                                                       

Облiкова полiтика - конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, 

застосованi суб'єктом господарювання при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi.              

МСФЗ/МСБО  наводять облiковi полiтики, якi, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку 

фiнансову звiтнiсть, яка мiститиме доречну та правдиву (неупереджену та достовiрну)  

iнформацiю про операцiї, iншi подiї та умови, до яких вони застосовуються.  

Положення про облiкову полiтику ПрАТ "КIНТО" розроблене та затверджене 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". 

2.4.2. Облiкова полiтика Товариства щодо методiв подання iнформацiї у фiнансових звiтах 

МСБО 1 "Подання фiнансових звiтiв" передбачає подання витрат у Звiтi про фiнансовий 

результат (Звiтi про сукупний дохiд), визнаних у прибутку або збитку, за класифiкацiєю, 

основаною на методi "функцiї витрат" або "собiвартостi реалiзацiї", згiдно з яким витрати 

класифiкують вiдповiдно до їх функцiй як частини собiвартостi чи, наприклад, витрат на збут 

або адмiнiстративну дiяльнiсть. Проте, оскiльки iнформацiя про характер (елементи) витрат є 

корисною для прогнозування майбутнiх результатiв дiяльностi та грошових потокiв, то ця 

iнформацiя наведена у вiдповiдному роздiлi Примiток до цього фiнансового звiту. 

Надання  даних про рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi у Звiтi про рух грошових 

коштiв здiйснюється iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкривається iнформацiя 

про основнi класи надходжень грошей чи виплат грошей. Iнформацiя про основнi види 

грошових надходжень та грошових виплат формується на пiдставi облiкових записiв 

Товариства. 

2.4.3. Основнi положення облiкової полiтики ПрАТ "КIНТО" у 2019 роцi  

З метою дотримання Товариством єдиних принципiв та пiдходiв до вiдображення у облiку та 

звiтностi господарських операцiй, та надання доречної i правдивої iнформацiї користувачам 

фiнансової звiтностi  ПрАТ "КIНТО обирає як найбiльш оптимальнi такi засади вiдображення 

господарських операцiй, що передбаченi вiдповiдними МСФЗ/МСБО.  

 

№  Елементи методологiї бухгалтерського облiку   Вибiр 

1.Облiк необоротних активiв 

1.1. Критерiй вiднесення активiв до  необоротних Термiн служби - бiльше 365 днiв. 

1.2. Критерiй включення об'єкта до складу основних засобiв За функцiональною 

ознакою: наявнiсть безпосереднього зв'язку  з операцiйною дiяльнiстю Товариства (незалежно 

вiд вартостi) 

1.3. Значення лiквiдацiйної вартостi основних засобiв  Визначається комiсiєю 



Товариства для кожного з об'єктiв 

-  пiд час його визнання i  

- переглядається на кiнець звiтного перiоду (пiд час проведення рiчної iнвентаризацiї 

активiв i зобов'язань) 

1.4. Значення лiквiдацiйної вартостi нематерiальних активiв Приймається на рiвнi 0,00 грн. 

1.5. Модель подальшої оцiнки необоротних активiв  Iсторична собiвартiсть - за 

вирахуванням накопиченої амортизацiї та зменшення корисностi активiв 

1.6.  Метод нарахування зносу основних засобiв Прямолiнiйний, 

за нормами, виходячи iз встановленого термiну корисного використання для кожного з об'єктiв   

1.7. Термiни корисного використання основних засобiв Визначається  комiсiєю 

Товариства для кожного з об'єктiв пiд час його визнання i може переглядається на момент 

проведення рiчної iнвентаризацiї активiв i зобов'язань 

1.7.1. Iндикативнi термiни корисного використання груп основних засобiв Групи (класи) 

основних засобiв Строк 

корисного 

використання 

  Машини та обладнання      5 рокiв  

Транспортнi засоби     10 рокiв 

Iнструменти, прилади та iнвентар      7-10 рокiв 

 

 1.8.  Метод нарахування амортизацiї нематерiальних активiв  Прямолiнiйний, 

за нормами, виходячи iз встановленого термiну корисного використання для кожного з об'єктiв  

нематерiальних активiв. 

Амортизацiя нараховується лише щодо нематерiальних активiв, термiн корисного використання 

яких є обмеженим. 

1.9. Облiк операцiй, пов'язаних iз використанням активiв iнших пiдприємств:                                             

- умови застосування вимог МСФЗ 16 "Оренда" Вiдображення активу у формi права 

користування майном у балансi Товариства згiдно з вимогами МСФЗ 16 "Оренда" у разi 

наявностi вказаних ознак у договорi: 

- термiну користування активами (майном)  iншого пiдприємства протягом перiоду бiльш 

тривалого, нiж 12 мiсяцiв; 

- наявностi у договорi опцiону на подовження договору пiсля 12 мiсяцiв i намiру Товариства 

скористатися вказаним опцiоном; 

- вартостi об'єкта користування дорожче, нiж 5 тис. доларiв; 

- конкретної iдентифiкацiї об'єкта i неможливостi його замiни власником (орендодавцем); 

- наявностi контролю за використанням активу з боку орендаря 

У iнших випадках - вiдображення операцiї з користування активами iншого пiдприємства як 

витрат вiд отриманої послуги (операцiйнi витрати у Звiтi про сукупнi доходи) без капiталiзацiї 

майбутнiх платежiв i без визнання активу у формi права користування у Балансi - за вiдсутностi 

у договорi наведених вище ознак. 

2.Облiк поточних (оборотних активiв) 

2.1. Система облiку запасiв Постiйна 

2.2.  Оцiнка запасiв, що надходять,  

 у поточному перiодi  За фактичною собiвартiстю (iсторичною вартiстю)  

iз можливiстю переоцiнки на дату Балансу i  

вiдображенням результату переоцiнки у Звiтi про сукупний дохiд 

2.3. Оцiнка запасiв на звiтну дату За меншою з двох оцiнок:  

- собiвартiстю або за 

-      чистою вартiстю реалiзацiї 

2.4. Метод оцiнки вибуття запасiв  Метод конкретної iдентифiкацiї  

2.5. Списання предметiв, термiн експлуатацiї яких становить менше 365 днiв Списання 



100% вартостi пiд час передачi в експлуатацiю  

iз одночасною органiзацiєю їх оперативного кiлькiсного облiку за мiсцями експлуатацiї та МВО. 

2.6 Порядок списання на витрати окремих запчастин (акумуляторiв та автомобiльних шин)

 В момент передачi в експлуатацiю об'єкти залишаються у складi активiв (рах.207/1),  

по завершенню нормативного термiну використання списуються на витрати перiоду.  

2.7. Оцiнка дебiторської заборгованостi за договорами з клiєнтами (основна дiяльнiсть 

Товариства - управлiння активами) За цiною операцiї  

При первiсному визнаннi Товариство оцiнює торговельну дебiторську заборгованiсть за цiною 

операцiї (згiдно з визначенням, наведеним у МСФЗ 15), якщо торговельна дебiторська 

заборгованiсть не мiстить значного компоненту фiнансування згiдно з МСФЗ 15.  Товариство  

застосовує практичний прийом згiдно з пунктом 63 МСФЗ 15. 

2.8. Оцiнка резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки вiд торгiвельної дебiторської 

заборгованостi та вiд контрактних активiв   Товариство завжди оцiнює резерв пiд збитки в 

розмiрi, що дорiвнює очiкуваним кредитним збиткам:  

- на кожну звiтну дату (щоквартально) 

- за весь строк дiї договору 

- на iндивiдуальнiй основi - по кожному клiєнту  

3.Облiк зобов'язань  

3.1. Вiднесення зобов'язань  до довгострокових Термiн погашення яких становить  

бiльше 12 мiсяцiв вiд звiтної дати 

3.2. Перелiк створюваних забезпечень наступних витрат i платежiв  "

 Забезпечення оплати вiдпусток працiвникам Товариства; 

3.3. Метод створення забезпечення для оплати вiдпусток Експертним шляхом: 

- визначається сума фонду оплати вiдпустом ( як добуток середньої заробiтної плати за один 

день та середньої тривалостi вiдпустки - 24 днi).  

- визначається коефiцiєнт  (вiдсоток) вiдпускних шляхом дiлення розрахованого фонду оплати 

вiдпусток до планового фонду оплати працi на рiк; 

- щомiсячна сума забезпечення визначається як добуток нарахованої за мiсяць зарплати i 

коефiцiєнту вiдпускних  вiдноситься на витрати перiоду  

4. Облiк фiнансових iнструментiв 

4.1. Визнання фiнансових iнструментiв 

4.1а. Визнання фiнансових iнструментiв  Лише за умови, якщо Товариство є стороною 

контрактної угоди щодо iнструменту 

4.1б. Момент визнання i припинення визнання фiнансового iнструмента  За датою 

розрахунку  

4.1в. Порядок залiку фiнансового активу i фiнансового зобов'язання  Фiнансовий актив i 

фiнансове зобов'язання згортаються з вiдображенням у 

     балансi згорнутого сальдо, якщо пiдприємство має:        

o юридичне право на залiк визнаних сум;  

o можливiсть i намiр погасити згорнуте зобов'язання або реалiзувати активи i погасити 

зобов'язання одночасно 

4.2. Бiзнес - моделi управлiння фiнансовими активами, що застосовуються Товариством o

 Спекулятивна - поточнi фiнансовi iнвестицiї (утримуванi для торгiвлi) 

o Iнвестицiйно-консервативна (позики, борговi iнструменти) 

o Змiшана (борговi iнструменти, iнструменти власного капiталу iнших пiдприємств) 

4.3. Класифiкацiя фiнансових активiв   У вiдповiдностi з Роздiлом 4 МСФЗ 9 - на 

пiдставi тестування ознак фiнансового активу - в залежностi вiд їх подальшої оцiнки 

4.3.1.  Критерiї вiднесення активу до такого, що оцiнюється за справедливою вартiстю через 

прибуток або збиток, Фiнансовий актив оцiнюється  

за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо вiн не оцiнюється  

за амортизованою собiвартiстю або  



за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд 

4.3.2.  Винятки пiд час класифiкацiї фiнансових активiв 1. Товариство користується своїм 

правом (згiдно з п. 4.1.5. МСФЗ 9) пiд час первiсного визнання фiнансового активу безвiдклично 

призначити його як такий, що оцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, 

якщо таке рiшення усуває або значно зменшує невiдповiднiсть в оцiнцi або визнаннi  активiв 

або зобов'язань 

2. Товариство  залишає за собою право прийняти пiд час первiсного визнання певних 

iнвестицiй в iнструменти власного капiталу, якi в iншому випадку оцiнювалися б за 

справедливою вартiстю через прибуток або збиток, безвiдкличне рiшення про вiдображення 

подальших змiн справедливої вартостi в iншому сукупному доходi. 

4.3.3. Перекласифiкацiя фiнансових iнструментiв Товариство має право на 

перекласифiкацiю фiнансових iнструментiв у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ 9 iз вiдповiдним 

вiдображенням у облiку (перспективно) 

4.3.4. Вiдображення у фiнансовiй звiтностi грошових коштiв та їх еквiвалентiв (i вiдсоткiв, 

нарахованих банкiвськими установами) А. По статтi "Грошi та їх еквiваленти": 

- грошi на поточних банкiвських рахунках (в нацiональнiй i iноземнiй валютi); 

- еквiваленти грошових коштiв; 

- депозити в банкiвських установах - до запитання 

Нарахованi банкiвською установою вiдсотки по групi А вiдображаються як iншi операцiйнi 

доходи.  

Б. По статтi "Поточнi фiнансовi iнвестицiї": 

- строковi депозити - термiном до 1 року 

 

В.По статтi "Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї": 

- строковi депозити термiном понад 12 мiсяцiв вiд дати звiтностi 

Нарахованi банкiвською установою вiдсотки по групi Б i В вiдображаються як фiнансовi доходи 

4.4. Оцiнка фiнансових активiв  У вiдповiдностi з Роздiлом 5 МСФЗ 9 - на пiдставi наведеної 

вище класифiкацiї фiнансових iнструментiв 

4.4.1. Оцiнка фiнансових активiв пiд час придбання (первiсного визнання) Товариство пiд час 

первiсного визнання оцiнює фiнансовий актив за його справедливою вартiстю плюс  (у випадку 

фiнансового активу, що не оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток) 

витрати на операцiю, що можуть бути безпосередньо вiднесенi на придбання або випуск 

фiнансового активу  

4.4.2. Оцiнка фiнансових активiв на звiтну дату Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює 

фiнансовий актив згiдно з пунктами                             4.1.1-4.1.4 М СФЗ 9:  

(а) за амортизованою собiвартiстю;  

(б) за справедливою вартiстю через   

            iнший сукупний дохiд; або  

(в) за справедливою вартiстю через  

            прибуток або збиток 

4.4.3. Зменшення корисностi фiнансових активiв Товариство застосовує вимоги роздiлу 

5.5. МСФЗ 9  щодо зменшення корисностi: 

- до фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, та  

- до фiнансових активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний 

дохiд 

4.4.3.1. Метод визначення суми резерву пiд кредитнi збитки за фiнансовим iнструментом

 Товариство оцiнює станом на кожну звiтну дату резерв пiд збитки за фiнансовим 

iнструментом у розмiрi, що дорiвнює очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiї 

фiнансового iнструменту, якщо кредитний ризик за таким фiнансовим iнструментом значно зрiс 

iз моменту первiсного визнання 

4.4.3.2. Коригування  суми резерву пiд кредитнi збитки за фiнансовим iнструментом



 Товариство  визнає суму очiкуваних кредитних збиткiв (або здiйснює вiдновлення 

корисностi), з метою коригування резерву пiд збитки станом на звiтну дату, до суми, яка має 

бути визнана згiдно з МСФЗ 9, i вiдображає вказане коригування  

як прибуток або збиток вiд зменшення (вiдновлення) корисностi в прибутку або збитку 

4.5. Врахування Товариством вимог Регулятора - НКЦПФР - до оцiнки фiнансових 

iнструментiв  Порядок оцiнки активiв (Додаток № 3 до Положення  про облiкову полiтику 

ПрАТ), розроблений Товариством  з урахуванням вимог Регулятора та згiдно з МСФЗ 13 

"Оцiнка за справедливою вартiстю" 

5. Облiк доходiв та витрат 

5.1. Визнання доходу вiд основної дiяльностi - у бухгалтерському облiку -                                                           

- (оцiнка винагороди КУА) Згiдно з МСФЗ 15 "Виручка за договорами з клiєнтами"           

дохiд визнається як такий, що  отриманий з плином часу.  

Пiдхiд до  оцiнки - за результатами.                                               Метод - оцiнка 

фактично виконаної роботи (вiдсоток вiд вартостi активiв IСI) 

5.2. Сума витрат з податку на прибуток У квартальнiй звiтностi - вiдповiдно до даних 

Декларацiї з податку на прибуток. 

Вимоги МСБО 12 "Податки на прибуток" застосовувати пiд час складання рiчного фiнансового 

звiту. 

Товариство використовує своє право на незастосування розрахунку  податкових рiзниць згiдно 

з п. 134.1.1.статтi 134  ПКУ 

5.3. Списання нарахованих вiдсоткiв за позиковi  кошти а) на витрати перiоду, у якому 

вiдсотки нарахованi - у дебет рах.951 

б) на вартiсть активу, який вiдповiдає критерiям визнання квалiфiкацiйного активу 

На даний час Товариство не створює квалiфiкацiйних активiв (тому сума вiдсоткiв не 

капiталiзується). 

6. Застосована концепцiя збереження капiталу  Концепцiя збереження фiнансового  

капiталу 

7. Межа iстотностi (суттєвостi)  Визначається за рiшенням (професiйним судженням) 

керiвництва Товариства - враховуючи  положення документу: "Методичнi рекомендацiї щодо 

облiкової полiтики пiдприємства", затвердженi наказом Мiнфiну України вiд 27.06.2013 р. № 

635 

- для вiдокремлення i вiдображення статтi фiнансової звiтностi - 5% вiд вартостi активiв на 

початок звiтного перiоду; 

- для вiдображення подiй i сум у Примiтках до фiнансового звiту - вiд 2 % до 5% до 

вартостi активiв на початок звiтного перiоду та сутнiсть подiї; 

- для застосування ефективної (ринкової) ставки вiдсотка пiд час визначення ставки 

дисконтування  - вiдхилення суми, визначеної за цими ставками на  рiвнi 5% i бiльше 

 

2.5. Врахування у облiковiй полiтицi Товариства нового стандарту, змiн до Концептуальної 

основи фiнансової звiтностi, а також поправок до iснуючих МСФЗ/МСБО  

2.5.1. Стандарт, який  набрав чинностi з 01.01.2019р. 

" МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда" -  застосовується для фiнансових звiтiв за перiод, що 

завершується 31 грудня 2019 року i замiнив МСБО 17  "Оренда". 

Для дiяльностi Товариства - вiдповiдно, для показникiв його фiнансової звiтностi, оренднi 

вiдносини не є суттєвими операцiями. Оскiльки у дiяльностi Товариства (як орендаря)  

застосовуються короткостроковi договори оренди, впливу на показники фiнансової звiтностi 

Товариства прийняття вказаного стандарту (порiвняно з МСБО 17)  не справить (не призведе до 

необхiдностi капiталiзацiї права користування орендованим активом).  

 

2.5.2. Змiни до Концептуальної основи фiнансової звiтностi (очiкуванi) 

Рада з МСБО 29.03.2018 р. опублiкувала оновлену версiю Концептуальної основи фiнансової 



звiтностi. Пiд час розробки Положення про облiкову полiтику ПрАТ "КIНТО" враховано внесенi 

змiни, зокрема, очiкуване повернення принципу обачностi та принципу превалювання 

економiчної сутi над формою пiд час вiдображення господарських операцiй.                                                                    

У свою чергу, Рада з МСБО буде орiєнтуватися на оновлену Концептуальну основу пiд час 

розроблення нових МСФЗ, а отже, непрямий вплив на фiнансову звiтнiсть Товариства вказанi 

змiни будуть мати. 

2.5.3.Врахування у облiковiй полiтицi останнiх змiн до iснуючих МСФЗ/МСБО 

ПрАТ "КIНТО", керуючись вимогами Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову 

звiтнiсть в Українi", використовує у своїй облiковiй полiтицi редакцiю МСФЗ/МСБО, що 

розмiщена на офiцiйному сайтi Мiнiстерства фiнансiв України, проте вивчає подальшi змiни як у 

Концептуальнiй основi фiнансової звiтностi, так i  у МСФЗ/МСБО, що передбачаються РМСФЗ 

та обговорються  на час складання фiнансової звiтностi. 

Рада з МСБО в межах традицiйного проекту щорiчних удосконалень 2018-2020 оприлюднила 

поправки до трьох МСФЗ i одного МСБО, серед яких: 

" МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" 

" МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти"; 

" МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда"; 

" МСБО (IAS) 41 "Сiльське господарство" 

 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi" стосується добровiльних звiльнень для дочiрнiх компанiй, якi пiзнiше за материнську 

переходять на МСФЗ.  

Поправки до МСФЗ (IFRS) 1 стосуються дочiрнiх компанiй, якi вперше застосовують МСФЗ, а 

також поширюються на асоцiйованi компанiї та спiльнi пiдприємства.  

Їх впровадження планується перспективо, тобто компанiї, що вже перейшли на МСФЗ (як ПрАТ 

"КIНТО"), цю правку не враховуватимуть.                                                                                                                       

Отже, на фiнансову звiтнiсть ПрАТ "КIНТО" вказанi поправки не можуть мати впливу.  

 

Поправка до МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" стосується комiсiй в операцiях мiж 

iснуючими позичальником i кредитором по замiнi одного боргового iнструменту на iнший з 

iстотно вiдмiнними умовами.                                                                                                                

Зазначенi операцiї, вiдповiдно до вимог п.3.3.2 МСФЗ (IFRS) 9 облiковують як погашення 

первiсного фiнансового зобов'язання та визнання нового фiнансового зобов'язання.  

Для винесення судження щодо суттєвостi використовують 10%- тест, в який включаються 

виплати комiсiйної винагороди за вирахуванням отриманої комiсiйної винагороди.                           

Суть правок полягає у тому, що для цiлей 10%- тесту пропонується включати тiльки комiсiї, 

сплаченi (отриманi) мiж позичальником i кредитором, включаючи комiсiї, сплаченi (отриманi) 

позичальником або кредитором вiд iменi один одного. Врахування грошових потокiв, 

виплачених або отриманих вiд третiх сторiн (крiм позичальника i кредитора), не вiдображає 

рiзницi мiж попереднiм та новим фiнансовим зобов'язанням, тому для цiлей 10%- тест не 

враховується. Впровадження цiєї правки планується перспективно. Товариством у облiковiй 

полiтицi враховується вказана поправка 

 

Поправка до МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда".  Рада з МСФЗ пропонує внести уточнення до 

iлюстративного прикладу № 13 до цього стандарту та виключити з його умов вiдшкодування 

орендарю вiд орендодавця щодо полiпшень орендованого майна.                                                             

На вимоги стандарту, як i на фiнансову звiтнiсть Товариства, ця поправка  жодним чином не 

вплине. 

 

Поправка до МСБО (IAS) 41 "Сiльське господарство" є технiчною i передбачає приведення до 

однаковостi вимог щодо оцiнки справедливої вартостi для цiлей МСФЗ (IAS) 41.                                  



МСБО 41 до дiяльностi Товариства жодним чином не стосується. 

 

Ефективна дата цих правок поки що не визначена, оскiльки буде встановлена пiсля їх 

прийняття.ПрАТ "КIНТО", керуючи 

 

2.6.Врахування у фiнансовiй звiтностi за 2019 рiк впливу гiперiнфляцiї  

Проаналiзувавши критерiї, якi визначають показник гiперiнфляцiї, наведенi у параграфi 3  

МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї",  управлiнський персонал Товариства 

дiйшов висновку, що теперiшнiй  економiчний стан  України не у повнiй мiрi вiдповiдає 

критерiям визнання економiки з ознаками гiперiнфляцiї. Вiдповiдно - було прийнято  рiшення 

не проводити перерахунок показникiв фiнансової звiтностi за 2019 рiк згiдно з МСБО 29. 

 

3. Розкриття iнформацiї (деталiзацiя) суттєвих компонентiв фiнансової звiтностi                                                                                                                                          

3.1. Необоротнi активи                                                                                                                          

3.1.1. Нематерiальнi активи                                                                                         

тис. грн.       

       Показники Iншi нематерiальнi активи (придбане програмне забезпечення) 

 

 Усього 

1 2 3 

Первiсна вартiсть  

на 31 грудня 2018 року 633 633 

Надходження        4 4 

Вибуття                            5 5 

на 31 грудня 2018 року 632 632 

          Накопичена амортизацiя 

на 31 грудня 2018 року 400 400 

Нарахування за рiк 4 4 

Вибуття 5 5 

на 31 грудня 2019 року 399 399 

        Втрати вiд зменшення корисностi  - - 

Дохiд вiд вiдновлення корисностi - - 

        Залишкова вартiсть 

на 31 грудня 2018 року 233 233 

на 31 грудня 2019 року 233 233 

3.1.2. Основнi засоби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Основнi засоби                                                                                    

тис. грн.       

 

4.1.2. Основнi засоби                                                                                                    

(тис. грн.) 



 

Показники Машини та обладнання Iнструменти, приладдя та обладнання Усього 

 

1 2 3 4 

Первiсна (переоцiнена) вартiсть 

На 31 грудня 2018 року 2431 1936 4367 

Надходження  17 17 

Вибуття 221  221 

Переоцiнка (уцiнка)    

на 31 грудня 2019 року 2210 1953 4163 

Знос основних засобiв  

на 31 грудня 2018 року 1 112         1 349 2461 

Нарахування за рiк  5 5 

Вибуття 161  161 

на 31 грудня 2019 року 951 1354 2305 

Втрати вiд зменшення корисностi  - - - 

Дохiд вiд вiдновлення корисностi - - - 

Залишкова (балансова)  вартiсть основних засобiв 

на 31 грудня 2018 року    1 319         587 1906 

на 31 грудня 2019 року 1259 599 1858 

 

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 2019 роцi      

2. сума укладених угод щодо придбання основних засобiв        - 

3. вартiсть основних засобiв, утримуваних для продажу  - 

3.1.3.Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї                                                          

тис. грн. 

№ з/п Групи фiнансових iнструментiв 31.12.2019 31.12.2018 

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 iншого сукупного доходу  - усього  

-  в т.ч.:  

 

199 

  

 

199 

2.1. - акцiї ПАТ "УКР/IН/КОМ" 6  6 

2.2. - акцiї АТ "Нацiональний депозитарiй України" 10  10 

2.3. - частка у  ТОВ "КIНТО,ЛТД" 183 183 

Усього - довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 199 199 



3.2. Поточнi акаиви 

3.2.1. Запаси                                                                                            

тис.грн 

№ з/п Компоненти запасiв 31.12.2019 31.12.2018 

 

1. Канцелярськi та  господарськi товари 39 20 

2. Запаснi частини для автомобiлей 61 56 

Усього - запаси*  

*вiдображенi за маншою з величин - собiвартiстю придбання 100 76 

3.2.2. Грошi та їх еквiваленти 

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

№ з/п Показники (компоненти) 31.12.2019         31.12.2018 

1. Грошi -  усього*            218           31 

1.1. у тому числi: 

- грошi на поточних банкiвських рахунках  

- грошi на депозитних рахунках - до запитання  

           218 

-  

          31 

- 

2. Еквiваленти грошових коштiв - усього - - 

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

 

3.2.3. Фiнансовi iнструменти, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки / 

збитки (згiдно з вимогами МСФЗ 9)                       

А. Поточнi  фiнансовi iнвестицiї ,  якi оцiненi за справедливою вартiстю вiдповiдно до вимог 

МСФЗ 9                                                                                                                   

тис. грн. 

№ з/п Компоненти поточних фiнансових iнвестицiй, якi оцiненi за справедливою вартiстю * 

 31.12.2019 31.12.2018 

 

1. Частка у статутному капiталi ТОВ "КIНТО Iнвест"  

59 290  

61 290 

2 Частка в статутному капiталi  ТОВ "КIНТО Консалтiнг"    184 184 

3 Акцiї ПАТ "Готель "Театральний"  236 

4 Акцiї ПАТ "ЗНКIФ КIНТО Капiтал"            51    4 064 

5 Акцiї ПАТ "ЗНКIФ "Синергiя-7"  - 357 

6 Акцiї ПАТ  "ЗНКIФ "Синергiя Рiал Iстейт" - 323 

   7 Акцiї ПАТ "ЗНКIФ "Синергiя-4" - 51 

   8 Акцiї ПАТ "ЗНКIФ "Синергiя-5" - 39 

   9 Iнвестицiйнi сертифiкати ЗНПIФ "Iндекс Української Бiржi"   66 11 

  10 Iнвестицiйнi сертифiкати ПIФ  "КIНТО-Голд" 21 21 

Усього - поточнi фiнансовi iнвестицiї, якi оцiнюються справедливою вартiстю через 

прибутки/збитки  

59 612  

66 576 

 

*Iєрархiя джерел iнформацiї, що використовуються для визначення справедливої вартостi 

фiнансових активiв                                                                                                                                        

Для визначення справедливої вартостi фiнансових активiв Товариство застосовує методи, 



передбаченi МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi", зокрема, оцiнки справедливої вартостi за 

допомогою iєрархiї справедливої вартостi, яка вiдображає значущiсть вхiдних даних, 

використаних при складаннi оцiнок. Iєрархiя справедливої вартостi має такi рiвнi: 

а) цiни котирувань (некоригованi) на активних ринках для iдентичних активiв або зобов'язань 

(рiвень 1); 

б) вхiднi данi, iншi нiж цiни котирувань, що увiйшли у рiвень 1, якi спостерiгаються для активу 

або зобов'язання або прямо (тобто як цiни), або опосередковано (тобто отриманi на пiдставi цiн) 

(рiвень 2); 

в) вхiднi данi для активу чи зобов'язання, що не ?рунтуються на даних ринку, якi можна 

спостерiгати (неспостережнi вхiднi данi) (рiвень 3). 

Товариство докладає зусиль для максимального використання джерел, передбачених  Рiвнем 1 

та Рiвнем 2 i мiнiмiзує застосування даних Рiвня 3 (у разi вiдсутностi вiдкритих даних з перших 

двох рiвнiв джерел). 

Б. Фiнансовi iнструменти, якi нескасовно призначенi Товариством при первiсному визнаннi 

такими, що  оцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки / збитки  - у 2019 роцi були 

вiдсутнi     

В. Товариство у 2019 роцi не використовувало своє право, дозволене МСФЗ 9 на призначення 

iнвестицiй в iнструменти капiталу як таких, що будуть оцiнюватися за справедливою вартiстю з 

вiдображенням результату переоцiнки в iншому сукупному доходi.   

Г. Грошовi кошти, еквiваленти грошових коштiв, якi вiдображенi у складi поточних фiнансових 

iнвестицiй 

№ з/п Компоненти грошових коштiв та їх еквiвалентiв 31.12.2019 31.12.2018 

 

1. Строковi депозитнi рахунки у банкiвських установах - строком понад 3 мiсяцiв - до 12 

мiсяцiв  

-  

- 

2. Еквiваленти грошових коштiв, якi вiдображенi у складi поточних фiнансових iнвестицiй

  

-  

- 

Усього - грошовi кошти, еквiваленти грошових коштiв, якi вiдображенi у складi поточних 

фiнансових iнвестицiй  

-  

- 

 

3.2.4. Фiнансовi активи, оцiненi за амортизованою собiвартiстю - поточна дебiторська 

заборгованiсть                                                                                       

тис. грн. 

№ з/п Компоненти  поточної дебiторської заборгованостi 31.12.2019р. 31.12.2018р. 

1. Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги - амортизована 

вартiсть  

 

 1967  

 

1185 

1.1. первiсна вартiсть - за договором 1973 1185 

1.2. резерв збиткiв вiд очiкуваних кредитних ризикiв*  

6  

0 

2. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками : 



- з бюджетом  

   

               8  

 

            3 

2.1. у тому числi з податку на прибуток  

    1    

  1 

3. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - амортизована  вартiсть   

          145  

         134         

3.1 - первiсна вартiсть  

           145  

      1 959 

3.2. - резерв збиткiв вiд очiкуваних кредитних ризикiв*  

           ( 0 )  

      (1825) 

Усього - амортизована вартiсть 2120 1 322 

* пов'язанi кредитнi похiднi iнструменти, якi зменшують цей максимальний рiвень кредитного 

ризику, Товариством не створювались. 

 

 

 

 

 

3.2.4.1. Детальна iнформацiя про склад дебiторiв  Товариства на 31.12.2019 

                     

А. Дебiторська заборгованiсть за послуги iнвестицiйного керуючого -  з основної дiяльностi 

Товариства  

№ з/п Дебiтор Сума заборгованостi, тис. грн. Дата виникнення 

1. ПАТ "ЗНКIФ КIНТО Капiтал"(ЄДРПОУ 32980900) 336,0 31.12.2019 

2. ВАТ "ЗНКIФ "Синергiя Рiал Iстейт (ЄДРПОУ 33499735) 297,0 Протягом року 

3.  ПАТ "ЗНКIФ "Синергiя-4"(ЄДРПОУ 35031362) 110,0 31.12.2019 

4. ПАТ "ЗНКIФ Синергiя Клаб"(ЄДРПОУ 33151991) 79,0 31.12.2019 

5. ВДПIФ "Класичний"(ЄДРПОУ 16461855) 73,0 31.12.2019 

6. ВПФ "Соцiальний стандарт"(ЄДРПОУ 33058272) 83,0 31.12.2019 

7. ПАТ "ЗНКIФ "Синергiя-5" 42,0 31.12.2019 

8. Iншi 83,0  

Усього 1 103,0 Х 

Б. Дебiторська заборгованiсть за послуги з надання у користування активiв (примiщення), яке 

використовується Товаариством на умовах короткострокової оренди  -       212 тис.грн. 

 

В. Сума сплачених авансiв постачальникам товарiв, робiт, послуг -  становить 652,0 тис.грн. 

 

3.2.4.2. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть за внутрiшнiми розрахунками Товариства з 

пайовими фондами становить 145,0 тис.грн. 

3.2.5. Похiднi фiнансовi iнструменти, якi призначались би для хеджування грошових потокiв та 

справедливої вартостi, Товариством у 2019 роцi не використовувались. 

3.2.6. Перекласифiкацiя фiнансових активiв .                                                                                     

У звiтному перiодi Товариство не здiйснювала жодних перекласифiкацiй фiнансових активiв з 

однiєї категорiї до iншої . 



3.2.7. Рахунок для вiдображення втрат вiд кредитних збиткiв.                              

Товариством використовується контрактивний рахунок - для вiдображення  резерву пiд 

кредитнi збитки, який зменшує балансову вартiсть фiнансового iнструменту.                        

Вiдомостi про рух коштiв на цьому рахунку наведено нижче: 

№ Показник Сума, тис.грн. 

1. Залишок резерву очiкуваних кредитних збиткiв на початок 2019 року 1 825 

2. Нарахований резерв у 2019 роцi - 

3. Зменшено резерв у 2019 роцi 1 819 

4. Залишок резерву на 31.12.2019р. 6 

3.3. Зобов'язання та забезпечення 

3.3.1. Довгостроковi зобов'язання i забезпечення  

Оцiнка довгострокових фiнансових зобов'язань.                                                                         

Товариство не призначало фiнансовi зобов'язання як такi, що оцiнюються за справедливою 

вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки як прибутку або збитку вiдповiдно до ст. 4 

МСФЗ 9. Довгостроковi фiнансовi зобов'язання у разi їх виникнення оцiнюються за 

амортизованою вартiстю.                                                                                                                        

Станом на 31.12.2019 р. довгостроковi зобов'язання i забезпечення вiдсутнi 

 

3.3.2. Поточнi зобов'язання i забезпечення,                                                        

тис. грн. 

№ з/п Компоненти поточних зобов'язань i забезпечень 31.12.2019 31.12.2018 

1. Поточна кредиторська заборгованiсть: 

-  за товари,роботи, послуги  

599  

1880 

2.          -     за розрахунками з бюджетом  1 

2.1. " у тому числi з податку на прибуток  - 

3.         -      за розрахунками зi страхування  - 

4.         -      за розрахунками з оплати працi  3 

5. Поточнi забезпечення (на оплату вiдпусток персоналу) 92 49 

6. Iншi поточнi зобов'язання  600 1 

Усього - поточнi зобов'язання i забезпечення 1291 1934 

 

3.3.4. На 31.12.2019 р. Товариство не має невиконаних зобов'язань як щодо основних сум 

заборгованостей, так i вiдсоткiв, а також щодо строкiв погашення цих зобов'язань (запозичень) 

до сплати.          

                                                                                                                                                               

3.4.Власний капiтал  

3.4.1.Склад власного капiталу                                                                             

тис. грн. 

№ з/п Компоненти власного капiталу   31.12.2019 31.12.2018 

1. Зареєстрований капiтал 66660 66 660 

2. Капiтал у дооцiнках 1876 1936 

3. Додатковий капiтал (емiсiйний дохiд) 12322 12 322 

4. Резервний капiтал  - 

5. Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (11048) (12 509) 

Усього 69 810 68 409 

    

    

 

3.4.1.1.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 - сума збiльшення за час iснування Товариства    66 600 000 грн. 

 

3.4.1.2. Склад акцiонерiв ПрАТ "КIНТО" на 31.12.2019р. 

№ 

з/п  

Акцiонери ПрАТ Частка у статутному капiталi                              Товариства

 Вартiсть оплаченого              капiталу                    станом на 31.12.2019. 

  грн. %  

А.Юридичнi особи (10 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. ПрАТ "Спiльне українсько-американське пiдприємство з iноземною iнвестицiєю               

"Фiнанси та Кредит"  (ЄДРПОУ 20043902) 83 550,00 0,1253 83 550,00 

 9. ТОВ "Аспект ЦП"  (ЄДРПОУ 34354117) 2 555 982,00 3,8344 2 555 982,00 

10. ТОВ "МФМ Плюс", (ЄДРПОУ 21626465) 116 100,00 0,1742 2 988,00 

Всього у юридичних осiб 4 992 570,00 7,49 4 992 570,00 

Б. Фiзичнi особи (74 особи) 

Всього у фiзичних осiб  61 667 430,00 92,51 61 667 430,00 

у тому числi у фiзичних осiб (2 особи), частка яких у Статутному капiталi перевищує 10%  

39 825 996,00  

59,74   

 39 825 996,00 

 



3.4.1.3. Вилучений та неоплачений капiтал на 31.12.2019 р. вiдсутнi. 

      

   

 

 

 

  3.4.1.4.Нерозподiлений прибуток (непокритi збитки) 

Сума непокритого збитку  становила: 

- на початок 2019 року - (12 509) тис. грн.; 

- на кiнець 2019 року -   (11 048 ) тис. грн.                                                                                              

У звiтному перiодi сума непокритих збиткiв зменшилась у зв'язку з отриманням чистого 

прибутку у розмiрi  1461,0 тис грн. 

 

3.5. Доходи i витрати 

3.5.1. Доходи 

3.5.1.1. Дохiд вiд договорiв з клiєнтами (реалiзацiї  послуг) 

Склад доходу вiд реалiзацiї послуг, що становлять основну дiяльнiсть Товариства:     тис. грн.                                                                                                                                                      

№ з/п Види послуг      2019  

 

      2018 

1. Надання послуг з управлiння  активами                                                                                           

  

8 580  

7 523    

Усього    8 580    7 523 

 

3.5.1.2. Склад iнших операцiйних доходiв, що були отриманi за рiк, який закiнчився                          

31 грудня 2019 року:                                                   

 тис. грн. 

№ з/п Компоненти iнших операцiйних  доходiв 2019 2018 

1. Дохiд вiд компенсацiї витрат Товариства за користування майном на умовах 

короткострокової оренди  

864  

991 

2. Дохiд вiд компенсацiї витрат по сплатi судового збору 11   -     

Усього       875      991 

 

3.5.1.3. Склад фiнансових доходiв (розрахованих за ефективною ставкою вiдсотка), що були 

отриманi за рiк, що закiнчився  31 грудня 2019 року:                                                   

 тис. грн. 

№ з/п Компоненти фiнансового  доходу 2019 2018 

 1. Дохiд вiд фiнансових iнструментiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю iз 

використанням ефективної ставки вiдсотка  

-  

- 

Усього        -        - 

 

3.5.1.4. Склад iнших доходiв, що були отриманi за рiк, що закiнчився  31 грудня 2019 року:                                                   

 тис. грн. 

№ з/п Компоненти iншого  доходу 2019 2018 

 1. Дохiд вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй 8 627 726 



 2. Дохiд вiд збiльшення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв, якi оцiнюються за 

справедливою вартiстю згiдно з МСФЗ - як такi, що призначенi для торгiвлi 22 14 

 3. Дохiд вiд реалiзацiї необоротнихх активiв  

90  - 

14 

Усього   8 739     740 

 

3.5.1.5. У 2019 роцi у Товариствi не визнавались прибутки/збитки  у звiтi про сукупнi прибутки 

та збитки, повязанi з припиненням визнання фiнансових активiв, якi оцiнювались за 

амортизованою собiвартiстю.                                                                                

Причина припнення визнання фiнансового активу - дебiторської заборгованостi - лiквiдацiя 

дебiтоора (банкiвської установи). Витрати, повязанi iз вказаними кредитними ризиками, були 

визнанi Товариством у попереднi перiоди. 

 3.5.2 Витрати 

3.5.2.1. Адмiнiстративнi витрати                                                                                     

тис. грн. 

№ з/п Елементи  витрат 2019 2018 

1. Оплата працi, нарахування 1 903 1 820 

2. Оренда примiщення 3 675 3 705 

3. Амортизацiя  9 8 

4. Податки i збори 722 703 

5. Витрати на зв'язок 91 79 

6. ПММ (для керiвництва ПрАТ) 302 278 

7. Витрати на вiдрядження 19 10 

8.  Медичне страхування 144 138 

9. Iнформацiйнi послуги (передплата, лiтература) 648 108 

10. Послуги  охорони 16 162 

11. Послуги банку 24 20 

12. Аудиторськi послуги 17 16 

13. Витрати на ремонт та утримання офiсного обладнання 78 31 

14. Витрати на поточний ремонт i утримання автотранспорту 109 223 

15. Страхування майна 10 9 

16. Витрати на навчання персоналу 55 19 

17. Матерiальнi витрати (канцтовари, офiснi матерiали ) 121 150 

18. Господарськi витрати 34 40 

19. Депозитарнi послуги, реєстрацiя в державних органах 16 14 

20. Нотарiальнi послуги 1 5 

21. Обслуговування программного забезпечення  96 29 

22. Членськi внески в Українську Асоцiацiю Iнвестицiйного Бiзнесу 32 28 

23. Недержавне пенсiйне забезпечення 77 78 

24. Матерiальна допомога 10 10 

25. Юридичнi послуги 33 40 

26. Послуги на ринку ЦП 93 16 

Усього витрат 8 335 7 739 

 

 

 

 

 

3.5.2.2. Iншi операцiйнi витрати 

Склад iнших операцiйних витрат:                                                                                                



(тис. грн.)                                                                                                                                              

№ з/п Компоненти iнших операцiйних витрат 2019 2018 

1. Надання  безповоротної фiнансової допомоги (юридичним особам)     213 162 

2. Штрафи, пенi, неустойки - нарахованi до сплати      - 9 

Усього - операцiйних витрат     213 171 

 

3.5.2.3. Iншi витрати                                                                                                              

Склад iнших  витрат:                                                                                                                       

(тис. грн.)                                                                                                                                                                                                   

№ з/п Компоненти iнших витрат 2019 2018 

1. Собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй 8 183 723 

2. Втрати вiд зменшення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв 2 6 

Усього  8 185 729 

 

3.5.2.4. Витрати(дохiд) з податку на прибуток                                                  (тис. 

грн.)             

                

№ з/п Елементи витрат з податку на прибуток 2019 2018 

1. Фiнансовий результат до оподаткування -                                                  

за даними бухгалтерського облiку:  прибуток (збиток)  

1 461  

615 

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  0 0 

6. Дохiд з податку на прибуток 0 0 

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

*враховано визнанi податковим органом збитки минулих рокiв  

 

3.5.2.5. Iншi сукупнi доходи                                                                     

(тис. грн.)             

                

№ з/п Компоненти iнших сукупних доходiв 2019 2018 

1. Компоненти iншого сукупного доходу, якi надалi будуть перекласифiкованi у 

прибутки/збитки - усього                                                 у тому числi:                                                             

 - - 

1.1. - прибутки та збитки вiд iнвестицiй в iнструменти власного капiталу, оцiненi за 

справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки в iншому сукупному прибутку 

вiдповiдно до параграфа 5.7.5 МСФЗ 9 - - 

1.2. - прибутки та збитки, що виникають внаслiдок переведення фiнансової звiтностi 

закордонної господарської одиницi (накопиченi курсовi рiзницi при закриттi) - - 

1.3. - ефективна частка прибуткiв та збиткiв за iнструментами хеджування                               

при хеджуваннi потокiв грошових коштiв - - 

2. Компоненти iншого сукупного доходу, якi надалi не будуть перекласифiкованi у 

прибутки/збитки - усього                                                   у тому числi: (60)

 (312) 

2.1. - дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв (60) (312) 

2.2. - актуарнi прибутки (збитки) за пенсiйними планами з визначеною виплатою - - 

3. Iнший сукупний дохiд до оподаткування (60) (312) 

4. Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом - - 



3.5.2.6. Непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи  Товариства 

На 31.12.2019 року незавершенi судовi справи, учасником яких виступає ПрАТ "КIНТО" 

вiдсутнi, iншi непередбаченi зобов'язання (як i непередбаченi активи) також вiдсутнi.                  

Згiдно з судженнями керiвництва та управлiнського персоналу Товариства, ризик виникнення 

реальних зобов'язань у подальшому вiд непередбачених зобов'язань, на 31.12.2019 р. вiдсутнiй. 

 

4. Характеристика ризикiв та полiтика управлiння  ними керiвництвом Товариства 

4.1. Характеристика ризикiв, пов'язанi з загальними умовами господарської дiяльностi в Українi 

Фiнансова дiяльнiсть, як правило, пов'язана iз значними ризиками. Крiм того, в своїй дiяльностi 

Товариство наражається також на ризики, якi пов'язанi iз загальним станом економiки країни. 

Україна, як країна для ведення бiзнесу i - особливо бiзнесу, пов'язаного з фiнансовою 

дiяльнiстю, протягом останнiх 10 рокiв залишається країною з високими ризиками, про що 

свiдчать низькi, на рiвнi спекулятивних кредитнi рейтинги країни. 

Бойовi дiї на Сходi країни, якi призвели до розриву господарських зв'язкiв мiж пiдприємствами, 

втрата контролю над частиною територiї, фактично економiчна блокада зi сторони Росiї в перiод 

2014-2019 рокiв призвели до дуже серйозного економiчного спаду в Українi. 

У звiтному перiодi ситуацiя певною мiрою полiпшилась. Країна перейшла до полiтики гнучкого 

валютного курсу, провела частково реформи в енергетичному секторi, поборола банкiвську 

кризу, посилила боротьбу з корупцiєю. Проте, що стосується боргової ситуацiї держави Україна, 

то вона залишається дуже складною, i як внаслiдок цього, Україна залишається країною, яка 

значною мiрою залежить вiд Мiжнародного валютного фонду. 

Ризик системи оподаткування 

В Українi податкове законодавство часто змiнюється i нерiдко цi змiни негативним чином 

впливають на суб'єкти господарювання, якi здiйснюють iнвестицiйну дiяльнiсть.                       

На даний час у податковому законодавствi чiтко проглядається одна з функцiй податкiв - 

фiскальна, i практично не помiтна головна функцiя - стимулююча. Враховуючи невеликий обсяг 

дiяльностi Товариства, незначний рiвень рентабельностi його дiяльностi, виникнення 

додаткових обов'язкових платежiв i додатковий податковий тиск можуть стати надто 

обтяжливими для Товариства. 

Вiдсутнiсть  реформ у фiнансовiй сферi 

Держава постiйно вiдкладала 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.  

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 бiржах i доступних для iнвестування iнвестицiйним та пенсiйним 

фондам України, характеризується слабкою лiквiднiстю.  

З метою мiнiмiзацiї цих ризикiв керiвництво Товариства заздалегiдь аналiзує запланованi змiни 

до нацiонального законодавства, iнших нормативних актiв з метою виявлення подiбних i нових 

ризикiв, пiдтримує постiйний зв'язок з Регулятором - НКЦПФР, з профiльними асоцiацiями, 

iншими учасниками ринку цiнних паперiв, експертними групами та окремими експертами, якi 

консультують вищий законодавчий орган України, регулюючi органи в Українi, переконуючи їх 

вже на етапi розробки нормативної бази в недоцiльностi внесення окремих змiн до неї та 

наявностi потенцiйних ризикiв вiд вказаних змiн.                                                                                               

З метою наближення 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. 

4.2.Фiнансовi ризики є типовими для суб'єктiв господарювання, що здiйснюють дiяльнiсть у 

сферi фiнансових послуг, зокрема -  на фондовому ринку.                                                                               

Фiнансовi ризики включають: кредитний ризик, ризик нелiквiдностi, iншi ринковi ризики.  

4.2.1. Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iнструмент не 

зможе виконати зобов'язання i це буде причиною виникнення фiнансового збитку iншої сторони. 

Основними активами Товариства, якi можуть створювати загрозу виникнення кредитного 

ризику є   фiнансовi активи, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю: iнструменти власного 

капiталу iнших пiдприємств, дебiторська заборгованiсть, борговi  фiнансовi iнструменти, а 

також грошовi кошти (розмiщенi у банкiвських установах).  

Для Товариства може iснувати ризик того, що контрагент (клiєнт) не оплатить послуги з 

управлiння активами або порушить термiни виконання своїх зобов'язань перед Товариством.               

В зв'язку з цим, а також враховуючи вимоги МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", Товариство 

створює,  i на кожну звiтну дату (квартальну) переглядає суму зменшення корисностi активу 

для вiдображення реальної суми очiкуваних кредитних збиткiв за кожним активом (або групою 

однорiдних активiв).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iнформацiя про динамiку рiвня кредитного ризику  

i суми резерву очiкуваних кредитних збиткiв за 2019 рiк 

№ з/п Клас фiнансових iнструментiв Сума резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки, грн. 

  Залишок на початок 2019 року Збiльшено за 2019 рiк (вiднесено на витрати) 

внаслiдок зменшення корисностi Зменшено за 2019 рiк  внаслiдок вiдновлення корисностi

 Залишок на кiнець 2019 року 

1. Рiвень кредитного ризику для фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою 

вартiстю  

1 825  

-  

      1 819 *  

  

         6 

 

2. Рiвень кредитного ризику для фiнансових активiв, якi оцiнюються за справедливою 

вартiстю через iнший сукупний дохiд (капiтал)  

 

        -  

 

-  

 

           -  

 

           - 

Усього - кiлькiсна оцiнка кредитного ризику для фiнансових активiв, грн.     1 825  -

      1 819 6 



Довiдково  - валова  балансова вартiсть фiнансових активiв  - до вирахування резерву 

очiкуваних кредитних ризикiв, грн.  

3 147 

 

  

2 126 

 

 

Рiвень ризикованостi фiнансових активiв (%)  

58,0  

0,3 

* у тому числi вiднесено на дохiд - 0 

Наведенi у таблицi данi свiдчать про незначний  рiвень ризикованостi фiнансових активiв, що 

оцiнюються за амортизованою вартiстю станом на 31.12.2019 р.,  i про позитивну  динамiку 

цього показника у поточному перiодi. 

 

4.2.2. 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 свої фiнансовi 

зобов'язання по виплатам кредиторам через брак грошових коштiв або iншого фiнансового 

активу. 

 

 

 

 

 

Динамiка рiвня ризику лiквiдностi Товариства                                                                        

характеризується наведеними нижче даними 

№ з/п Показники на        31.12.2019. на 31.12.2018. 

1.Вихiднi данi*, тис. грн. 

1.1. Вартiсть активiв на кiнець звiтного перiоду 71101 70343 

1.2. Вартiсть поточних активiв на кiнець звiтного перiоду 62051 68005 

1.2.1. у тому числi: запаси   100 76 

1.2.2. грошi, розрахунки та iншi активи 61 951  67929 

1.2.2.1. з  р.1.2.2 - грошi та їх еквiваленти, поточнi фiнансовi iнвестицiї 59 830 66 

607 

1.3. Зобов'язання  на кiнець звiтного перiоду 1291 1934 

1.3.1. довгостроковi зобов'язання  - - 

1.3.2. поточнi забезпечення  92 49 

1.3.3. поточнi зобов'язання  1199 1885 

1.4. Сума амортизацiї необоротних активiв за перiод 9 8 

1.5. Чистий прибуток за рiк         1461           615  

1.6. Вартiсть нетто-робочого капiталу (власних оборотних коштiв) 60760 66071 

2.Показники лiквiдностi  Товариства 

№ Показник Значення  

  Нормативне Фактичне  

2.1.     2.2.      2.3. коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi                                              

коефiцiєнт швидкої лiквiдностi (лакмусовий)                                                                 

коефiцiєнт покриття не менше 0,15                    не менше 0,6 i не бiльше 0,8                                              

не менше 1,0 46,34 

48,00            48,06 34,44        

35,12                35,16 



3.Показник вiрогiдностi банкрутства 

3.1. коефiцiєнт Уїльяма Бiвера не менше 0,2 1,14 0,32 

 

Наведенi у таблицi показники, надають пiдставу для висновкiв щодо лiквiдностi активiв 

Товариства: 

" вартiсть активiв за 2019 рiк збiльшилась на  758 тис.грн., або на  1,08% ; 

" всi показники лiквiдностi активiв (поточної платоспроможностi) Товариства знаходяться 

на                               високому рiвнi, значно перевищуючи їх нормативнi значення; 

" рiвень загрози банкрутства Товариства незначний - Коефiцiєнт Бiвера значно перевищує               

нормативне значення. 

" Дiї управлiнського персоналу Товариства з метою пiдтримання рiвня лiквiдностi активiв 

Стан та динамiка лiквiдностi - спроможностi своєчасно виконувати свої фiнансовi зобов'язання -  

ретельно контролюється керiвництвом Товариства, для чого управлiнський персонал 

використовує процес детального (подекадного) бюджетування та прогнозу надходження i 

видаткiв грошових коштiв  для того, щоб отримати гарантiї наявностi адекватних лiквiдних 

коштiв як забезпечення виконання своїх платiжних зобов'язань.    

 

4.2.3. Ринковий ризик - ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 

фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн.                                           

Ринковий ризик охоплює три типи ризику:  валютний ризик, вiдсотковий ризик та iнший 

цiновий ризик. 

4.2.3.1. 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, 

коливання валютного курсу, якi мали мiсце у останнi роки, i зокрема, у звiтному перiодi, 

впливали на його дiяльнiсть.                                                                                                              

Знецiнення нацiональної валюти  України у попереднi перiоди негативно впливало на 

результати дiяльностi Товариства, враховуючи зв'язок дiяльностi Товариства з рiвнем 

iнвестицiйної привабливост фiнансових iнструментiв - iнструментiв власного капiталу 

українських пiдприємств - емiтентiв.                                                                                                                       

Протягом звiтного перiоду  вiдбулось значне змiцнення нацiональної валюти, що створило 

умови для стабiлiзацiї дiяльностi фондового ринку в країнi, i отже, у сферi дiяльностi 

Товариства. 

4.2.3.2. Вiдсотковий ризик - ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки 

вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок. 

Змiна ринкових вiдсоткових ставок суттєво впливає на оцiнку фiнансових iнструментiв, оскiльки 

поширеною процедурою пiд час оцiнки вказаних iнструментiв є дисконтування. Ставка 

дисконтування, як правило, визначається на рiвнi ефективної (тобто - ринкової) ставки вiдсотка. 

Мiж рiвнем ставки дисконтування i теперiшньою вартiстю, визначеною iз використанням 

вказаної ставки, iснує зворотнiй зв'язок. Отже, змiни ринкових ставок вiдсоткiв безпосередньо 

випливають як на оцiнку фiнансових активiв, так i на фiнансовий результат дiяльностi 

Товариства.  

Вказаний чинник для Товариства є зовнiшнiм, який не залежить вiд Товариства, i контролю над 

яким воно не здiйснює, але при плануваннi дiяльностi Товариства вказаний чинник обов'язково 

враховується як об'єктивна реальнiсть (стабiлiзацiя економiки, як правило, призводить до 

зниження рiвня вiдсоткових ставок - вартостi кредитiв i депозитiв).                                                                                 

Внаслiдок тенденцiї зниження рiвня ставок вiдсоткiв у2019 роцi рiзниця мiж номiнальною i 

теперiшньою  (дисконтованою) вартiстю фiнансових активiв зменшиться, що управлiнським 

персоналом Товариства справедливо оцiнюється як позитивний фактор. 

4.2.3.3. Iнший цiновий ризик - ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки 



вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (окрiм тих, що 

виникають унаслiдок вiдсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно вiд того, чи 

спричиненi вони чинниками, характерними для окремого фiнансового iнструмента або його 

емiтента, чи чинниками, що впливають на всi подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими 

здiйснюються операцiї на ринку. 

Дiї управлiнського персоналу Товариства з метою мiнiмiзацiї цiнових ризикiв  

Для Товариства вказаний чинник є суттєвим, оскiльки доходи Товариства залежать вiд 

справедливої (ринкової) вартостi i складу активiв пiд управлiнням Товариства, оцiнка яких 

змiнюється вiдповiдно до ринкової  кон'юнктури,  що знаходиться  поза контролем 

Товариства.                                                          Специфiка дiяльностi 

Товариства (як i iнститутiв спiльного iнвестування) пов'язана з постiйним монiторингом рiвня 

цiн на фiнансовi iнструменти. Постiйний перегляд (переоцiнка) справедливої вартостi 

фiнансових iнструментiв i вiдображення змiн у їх справедливiй вартостi через прибуток/збиток  

iнститутiв спiльного iнвестування, активами яких управляє Товариство, безпосередньо впливає i 

на фiнансовi результати дiяльностi Товариства  вiд основної дiяльностi.  

4.3. Iншi ризики, на якi наражається Товариство  

Ризик судових рiшень не на користь Товариства 

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

Дiяльнiсть управлiнського персоналу Товариства спрямована на те, щоб вказана тенденцiя 

зберiгалась i надалi.                                                                                                                                                     

5. Управлiння капiталом Товариства                                                                                                 

Згiдно з вимогами МСБО 1 "Подання фiнансових звiтiв" суб'єкти господарювання повиннi 

надавати описову i кiлькiсну iнформацiю про цiлi, полiтику та процедури управлiння капiталом 

Метою Товариства щодо управлiння капiталом є забезпечення стабiльної кредитоспроможностi i 

нормального рiвня достатностi капiталу для здiйснення операцiйної дiяльностi i максимiзацiї 

прибутку. Управлiння структурою капiталу враховує економiчнi умови господарювання 

Товариства.                                                                                                                                 

Товариство здiйснює заходи з управлiння капiталом, спрямованi на зростання рентабельностi 

капiталу , за рахунок оптимiзацiї структури заборгованостi та власного капiталу таким чином, 

щоб забезпечити безперервнiсть своєї дiяльностi. Керiвництво здiйснює аналiз структури 

капiталу на постiйнiй основi (щоквартально). При цьому керiвництво аналiзує структуру  

власного капiталу та ризики, притаманнi його окремим складовим. На основi отриманих 

висновкiв управлiнський персонал Товариства здiйснює регулювання капiталу шляхом 

залучення додаткового капiталу або фiнансування (запозичень).                                                                                                                      

В процесi  управлiння капiталом керiвництво Товариства керується положеннями 

Концептуальної основи фiнансової звiтностi, зокрема, зокрема, роздiлом "Концепцiї капiталу i 

збереження капiталу".                                                                                                                                              

Згiдно з фiнансовою концепцiєю капiталу, (пiд якою розумiється -  iнвестованi кошти або 

iнвестована купiвельна спроможнiсть), капiтал є синонiмом чистих активiв або власного 

капiталу суб'єкта господарювання.                                                                                                      

Згiдно з фiзичною концепцiєю капiталу, такого як виробнича потужнiсть, капiтал розглядається 

у виглядi продуктивностi суб'єкта господарювання, основаної, наприклад, на одиницях 

виробленої за день продукцiї. 

Облiкова модель Товариства передбачає використання фiнансової концепцiї капiталу.     Вибiр 

Товариством фiнансової концепцiї капiталу базується на оцiнцi потреб користувачiв фiнансових 

звiтiв: фiнансова концепцiя капiталу має прийматися, якщо користувачi фiнансових звiтiв 

передусiм зацiкавленi в збереженнi номiнального iнвестованого капiталу або купiвельної 

спроможностi iнвестованого капiталу.                                                                                                                         

Обрана Товариством концепцiя виходить з мети, яка має бути досягнута при визначеннi 

прибутку, навiть якщо можуть виникати певнi труднощi оцiнки при застосуваннi концепцiї. 

Концепцiї збереження капiталу i визначення прибутку, яку використовує Товариство, 



передбачає збереження фiнансового капiталу.                                                                                    

Згiдно з цiєю концепцiєю, прибуток визнається (заробляється), тiльки якщо  сума чистих 

активiв на кiнець перiоду перевищує  суму чистих активiв на початок перiоду пiсля вилучення 

будь-яких виплат власникам або внескiв власникiв протягом цього перiоду 

Вказана концепцiя забезпечує зв'язок мiж концепцiями капiталу i концепцiями прибутку, 

оскiльки дає вiдправну точку для вимiрювання прибутку; вона є передумовою для розмежування 

прибутковостi капiталу суб'єкта господарювання i повернення його капiталу; тiльки 

надходження активiв, що перевищують суми, необхiднi для збереження капiталу, може 

вважатися прибутком i, вiдповiдно, прибутковiстю капiталу.  

Будь-яка сума, що перевищує суму, необхiдну для збереження капiталу на початок 

перiоду,вiдображається у фiнансовiй звiтностi як сукупний дохiд (прибуток). 

Вплив збiльшення справедливої вартостi фiнансових активiв на збiльшення капiталу.                 

Збiльшення справедливої вартостi активiв, утриманих протягом перiоду, яке (збiльшення), як 

правило, називають прибутком вiд утримання, концептуально є прибутком (компонентом 

сукупного доходу). Але вiн може не визнаватися як такий, доки активи не будуть реалiзованi в 

результатi операцiї обмiну. Якщо концепцiя збереження фiнансового капiталу визначається в 

одиницях постiйної купiвельної спроможностi, то прибуток вiдображає збiльшення iнвестованої 

купiвельної спроможностi за певний перiод. Таким чином, тiльки та частина зростання цiни 

активiв, котра перевищує загальний рiвень цiн, вважається прибутком. Решта збiльшення 

вважається коригуванням збереження капiталу, а отже, частиною власного капiталу.                                                     

З метою управлiння капiталом i недопущення як його "проїдання", так i зниження достатнього 

рiвня чистих активiв Товариства, здiйснюється монiторинг показникiв, якi характеризують 

ефективнiсть його використання.                                                                     

Товариство здiйснює контроль капiталу iз використанням системи взаємозв'язаних показникiв, 

головним з яких є коефiцiєнт рентабельностi капiталу (вiддачi капiталу). 

В процесi монiторингу ефективностi використання капiталу використовуються показники, якi: 

а)  характеризують фiнансову стiйкiсть Товариства, рiвень його залежностi вiд зовнiшнiх 

джерел фiнансування (коефiцiєнт автономiї, коефiцiєнт фiнансового левериджу (рiвень боргу); 

б) впливають на показник рентабельностi (вiддачi) власного капiталу як головного критерiю 

ефективностi використання власного капiталу  

В процесi прийняття рiшень щодо полiпшення рiвня показника вiддачi капiталу застосовується  

пофакторний аналiз (який запропонований Компанiєю Дюпон) - аналiз впливу основних 

чинникiв на вказаний показник.                                                                                                                                

Взаємозв'язок коефiцiєнтiв за схемою "Дюпон - каскад" 

Коефiцiєнт рентабельностi власного капiталу =  

Чистий прибуток / Власний капiтал =  

= К-т рентабельностi продаж х К-т обертання активiв х К-т капiталiзацiї 

 

 

 

 

 

 

 

Iнформацiя про динамiку показникiв фiнансової стiйкостi i рентабельностi капiталу  Товариства 

за 2019 рiк 

№ з/п Показники на        31.12.2019. на 31.12.2018. 

1.Вихiднi данi*, тис. грн. 

1.1. Чистий дохiд вiд реалiзацiї 8580  7523 

1.2. Вартiсть активiв на кiнець року 71 101 70 343 

1.3. Середньорiчна вартiсть активiв 70722 69284 



1.4.. Середньорiчна вартiсть власного капiталу 69109 68258 

1.5. Вартiсть власного капiталу  на початок звiтного перiоду 68409 68106 

1.6. Вартiсть власного капiталу  на кiнець звiтного перiоду 69810 68409 

1.7.. Зобов'язанн  на кiнець року  1 291 1934 

1.8. Фiнансовий результат звiтного перiоду, чистий прибуток (збиток) 1461 615 

2.Показники фiнансового фiнансової стiйкостi i рентабельностi капiталу  Товариства 

2.1.Показники фiнансової стiйкостi 

2.1.1. коефiцiєнт автономiї (фiнансової незалежностi), 0,98 0,97 

2.1.2. коефiцiєнт левериджа (рiвень боргу)  0,02 0,03 

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

2.2.1. коефiцiєнт вiддачi  власного капiталу  0,021 0,009 

2.2.2. коефiцiєнт капiталiзацiї 1,023 1,015 

2.2.3. коефiцiєнт рентабельностi  активiв 0,021 0,0089 

2.2.4. коефiцiєнт рентабельностi  продажiв 0,1703 0,0817 

2.2.5. коефiцiєнт обертання активiв 0,1213 0,1086 

*Використано данi  фiнансової звiтностi Товариства за  2018- 2019 рр. 

Наведенi у таблицi показники, свiдчать: 

" дiяльнiсть  ПрАТ "КIНТО" у 2018 - 2019 р.р. була рентабельною; 

" вартiсть власного капiталу  (чистих активiв) ПрАТ "КIНТО" збiльшилась  на 1 401   

тис. грн.,  

        або на 2% (внаслiдок прибуткової дiяльностi у 2019 роцi); 

" вартiсть чистих активiв Товариства перевищує розмiр зареєстрованого статутного 

         капiталу на 3 150 тис.грн або на 4,7 %; 

" у 2018 - 2019рр залежнiсть Товариства вiд зовнiшнiх джерел фiнансування є незначною : 

      коефiцiєнт левериджу (рiвня боргу) становить на 31.12.2019 року  0,02  (при 

припустимому                  значеннi - до 1,00); 

" коефiцiєнт рентабельностi капiталу (вiддача капiталу) у 2019 роцi збiльшився порiвняно                           

з 2018 роком у 2,33 рази 

" чинники, якi вплинули на динамiку вiддачi капiталу:                                                                                           

- збiльшення коефiцiєнту рентабельностi  дiяльностi з 0,0817 до 0,1703, або у 2,08 рази;  

- полiпшення дiлової активностi - коефiцiєнта обертання активiв - прискорення обертатння з 

0,1086  до           0,1213 або на 12%; 

- зростання коефiцiєнту капiталiзацiї (левериджу) з 1,015 до 1,023 або на 0,8%   

              Загальний висновок щодо фiнансового стану Товариства: 

" ПрАТ "КIНТО" є дiючим пiдприємством, яке здатне продовжувати свою дiяльнiсть. 

Дiї керiвництва для недопущення  зменшення вартостi чистих активiв та для ефективного 

управлiння капiталом 

Збiльшення рiвня рентабельностi дiяльностi                                                                                              

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

рентабельностi за рахунок оптимiзацiї структури заборгованостi таким чином, щоб забезпечити 

безперервнiсть дiяльностi.   

Оптимiзацiя витрат Товариства                                                                                                                               

Слiд вiдзначити, що  винагорода, яку отримало Товариство у 2019 роцi, збiльшилась на 14,1 % 

порiвняно з попереднiм перiодом, що є позитивною тенденцiєю.                                                         

Але при цьому i витрати  Товариства також збiльшуються, i темпи їх зростання перевищили 

темпи зростання доход (з незалежних вiд Товариства причин). Зокрема: 

- витрати на короткострокову оренду примiщення. Договiр оренди примiщення укладений 

в уснiй формi на невеликий термiн (один рiк) i може бути переглянутий Власником примiщення 

. Умови оренди можуть суттєво змiнюватись, отже, завжди iснує загроза збiльшення витрат з 

оренди примiщення або виникнення суттєвих одноразових витрат, пов'язаних зi змiною 

мiсцезнаходження 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;    

- 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 "проїдання" капiталу 

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 можуть перевищувати поточнi доходи, 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. 

6. Iнша iнформацiя - суттєвi подiї 

6.1. 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 2019 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) 

 В 2019 р. вiдбулись змiни в особовому складi Правлiння.: 

- Рiшення Наглядової ради ПрАТ "КIНТО" (протокол засiдання вiд 30.05.2019)  про дострокове 

припинення повноважень члена Правлiння Москаленко С.М. 

- Рiшення Наглядової ради ПрАТ "КIНТО" (протокол засiдання вiд 22.07.2019)  про обрання  

членом  Правлiння  Чабак О.С. 

 

5. Змiна власникiв, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй ПрАТ  Кiлькiсть власникiв 

(фiзичних осiб), яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй ПрАТ "КIНТО", зменшилась на 1  

особу . 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. 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 

7. Iнформацiя про пов'язаних осiб з ПрАТ "КIНТО"                                                             

7.1. 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.                                                                                             

7.2. Юридичнi особи, на дiяльнiсть яких ПрАТ "КIНТО" має можливiсть здiйснювати суттєвий 

вплив або контроль, вiдсутнi. ПрАТ "КIНТО" придбаває i утримує поточнi фiнансовi iнвестицiї з 

метою їх подальшого продажу, таким чином, юридичнi особи,  чиї акцiї (частки) утримуються  

з метою продажу,  не є пов'язаними щодо ПрАТ "КIНТО" (згiдно з положеннями МСБО 28 

"Облiк в асоцiйованих пiдприємствах").        

7.3. 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". 

7.4. 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



    41,74321 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 (звiльнена з 31 .05.2019) 

 Заступник виконавчого директора- член Правлiння      0,02700 2338405428 

5. Чабак Оксана Сергiївна Заступник виконавчого директора- член Правлiння      

0,00000 3257212627 

6. Радзiєвська Надiя Вiкторiвна Фiнансовий директор- член Правлiння      2,88783

 2074807325 

7. Бенедик Ольга Миколаївна Головний бухгалтер      0,01013 2197608329 

8. Кологойда Олександра Вячеславiвна Директор юридичного департаменту - член 

правлiння      0,00000 2898016207 

9. Жила Яна Едуардiвна Юрисконсул вiддiлу iнвестицiйних фондiв - член Правлiння

      0,00000 3221216145 

Операцiї з пов'язаними сторонами, крiм оплати працi у 2019 роцi, не здiйснювались.                                                                                                          

В 2019 роцi загальна сума винагороди посадових осiб була включена в адмiнiстративнi витрати i 

склала 461 052,20 грн.                                                                                                                                         

З iншими прямими родичами посадових осiб Товариства операцiї та розрахунки не проводились.                                                                                                                                                                                                         

Керiвник                                                                                           

Оксанiч С.М. 

Головний бухгалтер                                                                         Бенедик 

О.М. 

 



XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за 

результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською 

фірмою) 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "БЕНТАМС 

АУДИТ" 

2 Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

3 - суб'єкти аудиторської діяльності, 

які мають право проводити 

обов'язковий аудит фінансової 

звітності 

3 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

40182892 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

04107, Україна, м. Київ, вул. 

Татарська, 7, оф.89 

5 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

4656 

6 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 0748, дата: 25.01.2018 

7 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2019 по 31.12.2019 

8 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

02 - із застереженням 

9 Пояснювальний параграф (за наявності)  Пояснювальний параграф 

Ми провели аудит фiнансової 

звiтностi Приватного акцiонерного 

товариства "КIНТО" (далi - 

Товариство) що складається з 

балансу (звiту про фiнансовий стан) 

на 31.12.2019р., звiту про фiнансовi 

результати (звiту про сукупний 

дохiд), звiту про власний капiтал та 

звiту про рух грошових коштiв за 

рiк, що закiнчився зазначеною  

датою i примiток до фiнансової 

звiтностi, включаючи стислий 

виклад значущих облiкових полiтик. 

На нашу думку, за винятком 

можливого впливу питань, описаних 

у роздiлi "Основа для думки iз 

застереженням" нашого звiту, 

фiнансова звiтнiсть, що додається, 

вiдображає достовiрно, в усiх 

суттєвих аспектах фiнансовий стан 

Товариства на 31 грудня 2019 року, 

його фiнансовi результати i грошовi 

потоки за рiк, що закiнчився 



зазначеною датою, вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi (МСФЗ), та вiдповiдає 

вимогам Закону України "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову 

звiтнiсть в Українi" вiд16.07.1999 № 

996-XIV щодо складання фiнансової 

звiтностi". 

Основа для думки iз застереженням 

(i) В Примiтках до фiнансової 

звiтностi не розкрито iнформацiю 

стосовно незавершених капiтальних 

iнвестицiї, якi облiковуються 

Товариством станом на 31.12.2019 

року в сумi 6 760 тис. грн. (9,5% 

активiв Товариства), що не 

вiдповiдає вимогам МСФЗ щодо 

iнформацiї, яка розкривається в 

фiнансовiй звiтностi.   

(ii) Вiдповiдно до облiкової 

полiтики Товариства, як зазначено в 

примiтцi 3.2.3. Фiнансовi 

iнструменти, якi оцiнюються за 

справедливою вартiстю через 

прибутки/збитки (згiдно з вимогами 

МСФЗ 9), станом на 31 грудня 2019 

року Товариство облiковує частку у 

статутному капiталi ТОВ "КIНТО 

Iнвест" суму 59 290 тис. грн. (83% 

активiв Товариства). Протягом 2019 

року оцiнка справедливої вартостi 

зазначених фiнансових активiв 

Товариством не проводилось, як 

того вимагає МСФЗ 13 "Оцiнка 

справедливої вартостi". Ми не 

змогли отримати достатнi та 

прийнятнi аудиторськi докази того, 

що справедлива вартiсть поточних 

фiнансових iнвестицiй не зазнала 

змiн та визначити вплив цих 

можливих змiн на фiнансову 

звiтнiсть Товариства. Ми вважаємо, 

що можливi змiни справедливої 

вартостi поточних фiнансових 

iнвестицiй можуть мати суттєвий, 

але не всеохоплюючий вплив на 

фiнансову звiтнiсть Товариства. 

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 згiдно з Кодексом 

етики професiйних бухгалтерiв Ради 

з мiжнародних стандартiв етики для 

бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та 

етичними вимогами, застосовними в 

Українi до нашого аудиту 

фiнансової звiтностi, а також 

виконали iншi обов'язки з етики 

вiдповiдно до цих вимог та Кодексу 

РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi 

нами аудиторськi докази є 

достатнiми i прийнятними для 

використання їх як основи для 

нашої думки iз застереженням. 

 

 

 

10 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 13-1/11/19, дата: 13.11.2019 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 30.11.2019, дата 

закінчення: 26.02.2020 

12 Дата аудиторського звіту 26.02.2025 

13 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

25 000.00 

14 Текст аудиторського звіту  

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

Звiт незалежного аудитора (далi - Звiт) призначається для Нацiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку (далi - НКЦПФР), акцiонерiв та керiвництва суб'єкта 

господарювання, фiнансовий звiт якого перевiряється. 

ЗВIТ ЩОДО АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

Думка з застереженням 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "КIНТО" (далi - 

Товариство) що складається з балансу (звiту про фiнансовий стан) на 31.12.2019р., звiту про 

фiнансовi результати (звiту про сукупний дохiд), звiту про власний капiтал та звiту про рух 

грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною  датою i примiток до фiнансової звiтностi, 

включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик. 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних у роздiлi "Основа для думки 

iз застереженням" нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в 

усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2019 року, його фiнансовi 

результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), та вiдповiдає вимогам Закону України 

"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд16.07.1999 № 996-XIV щодо 

складання фiнансової звiтностi". 

Основа для думки iз застереженням 

(i) В Примiтках до фiнансової звiтностi не розкрито iнформацiю стосовно незавершених 

капiтальних iнвестицiї, якi облiковуються Товариством станом на 31.12.2019 року в сумi 6 760 

тис. грн. (9,5% активiв Товариства), що не вiдповiдає вимогам МСФЗ щодо iнформацiї, яка 



розкривається в фiнансовiй звiтностi.   

(ii) Вiдповiдно до облiкової полiтики Товариства, як зазначено в примiтцi 3.2.3. Фiнансовi 

iнструменти, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки/збитки (згiдно з 

вимогами МСФЗ 9), станом на 31 грудня 2019 року Товариство облiковує частку у статутному 

капiталi ТОВ "КIНТО Iнвест" суму 59 290 тис. грн. (83% активiв Товариства). Протягом 2019 

року оцiнка справедливої вартостi зазначених фiнансових активiв Товариством не 

проводилось, як того вимагає МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi". Ми не змогли 

отримати достатнi та прийнятнi аудиторськi докази того, що справедлива вартiсть поточних 

фiнансових iнвестицiй не зазнала змiн та визначити вплив цих можливих змiн на фiнансову 

звiтнiсть Товариства. Ми вважаємо, що можливi змiни справедливої вартостi поточних 

фiнансових iнвестицiй можуть мати суттєвий, але не всеохоплюючий вплив на фiнансову 

звiтнiсть Товариства. 

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 

згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для 

бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого 

аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог 

та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням. 

 

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.  

Ми визначили, що немає ключових питань з аудиту, iнформацiю щодо яких слiд надати в 

нашому звiтi. 

Iнша iнформацiя  

Повiдомлення iнформацiї про попереднього аудитора. Аудит фiнансової звiтностi Товариства 

за 2018 рiк проведений Приватним пiдприємством "Аудиторська фiрма "Укрфiнансаудит" 

(свiдоцтво про включення в реєстр аудиторських фiрм №1610), Звiт незалежного аудитора вiд 

25 лютого 2019 року. 

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 Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де 

це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм 

випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи припинити 

дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. 

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

фiнансового звiтування Товариства. 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 

Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не 

мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, 

що мiстить нашу думку. Об?рунтована 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 об?рунтовано 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. Крiм того, ми:  

" iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi 

внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у 

вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого 

вiдхилення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки 

шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або 

нехтування заходами внутрiшнього контролю; 

" отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосується аудиту, для 

розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки 

щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю Товариства; 

" оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових 

оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 

" доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi 

отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо 

подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Товариства продовжувати 

свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої 

суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в нашому звiтi аудитора до вiдповiдних 

розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є 

неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських 

доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть 

примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi; 

" оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з 

розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що 

покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. 

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, разом з iншими питаннями 

iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi 

результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi 

нами пiд час 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 б могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 

незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв. 

 

ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ  

I НОРМАТИВНИХ АКТIВ  

Згiдно вимог ч.3 ст.14 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську 

дiяльнiсть" № 2258-VIII вiд 21.12.2017 р. (далi - Закон №2258-VIII), до Аудиторського звiту 

наводимо наступну iнформацiю:  

Iнформацiя про суттєву невизначенiсть, яка може ставити пiд сумнiв здатнiсть продовження 

дiяльностi юридичної особи, фiнансова звiтнiсть якої перевiряється, на безперервнiй основi у 

разi наявностi такої невизначеностi:   

Ми звертаємо увагу на Примiтку 2.3.1 у фiнансовiй звiтностi, яка зазначає, що фiнансова 

звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi. Аудитор 

не виявив суттєвої невизначеностi, пов'язаної з подiями або умовами, яка може поставити пiд 



значний сумнiв здатнiсть Товариства продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi. 

Iнформацiя про узгодженiсть Звiту про управлiння, який складається вiдповiдно до 

законодавства, з фiнансовою звiтнiстю за звiтний перiод; про наявнiсть суттєвих викривлень у 

звiтi про управлiння та їх характер: 

Звiт з управлiння Товариством не формується та не подається у вiдповiдностi до п.7 ст.11 

Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV вiд 

16.07.1999 року, адже Товариство не належить до категорiї середнiх або великих пiдприємств. 

Iнформацiю, яка щонайменше має наводитися в Аудиторському звiтi згiдно ч.3 ст.14 Закону 

№2258-VIII, наведено в iнших параграфах нашого Звiту. 

Згiдно Вимог до аудиторського висновку, що подається до Нацiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку 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 вiд 11.06.2013 р. № 991 (iз змiнами)наводимо наступне:  

Звiт щодо фiнансової звiтностi 

Вступний параграф 

Основнi вiдомостi про Приватне акцiонерне товариство "КIНТО" 

№ з/п Вiдомостi Данi 

1. Повне найменуванняПриватне акцiонерне товариство "КIНТО" 

2. Код за ЄДРПОУ 16461855 

3. Види дiяльностi за КВЕД 66.30 - Управлiння фондами (виключний вид дiяльностi) 

4. Серiя, номер, дата видачi та термiн чинностi лiцензiї на здiйснення професiйної 

дiяльностi на ринку цiнних паперiв - дiяльностi з управлiння активами iнституцiйних 

iнвесторiв Номер i дата прийняття рiшення: №307 вiд 17.03.2016 р. строк дiї лiцензiї 

необмежений. 

5. Перелiк iнституцiйних iнвесторiв, активи яких перебувають в управлiннi КУА

 ПIФ "КIНТО-Голд"  

Код ЄДРIСI 23400287 

ПАТ "ЗНКIФ "Синергiя-7"  

Код ЄДРПОУ 35744353 

Код ЄДРIСI 1321029 

ПАТ "ЗНКIФ "Синергiя-5" 

Код ЄДРПОУ 35331070 

Код ЄДРIСI 132808 

ПАТ "ЗНКIФ "Синергiя-4" 

Код ЄДРПОУ 35031362 

Код ЄДРIСI 132636 

ПАТ "ЗНКIФ "Синергiя Рiал Iстейт" 

Код ЄДРПОУ 33499735 

Код ЄДРIСI 132194 

ПАТ "ЗНКIФ "Синергiя Клаб" 

Код ЄДРПОУ 33151991 

Код ЄДРIСI 132100 

ПАТ "ЗНКIФ "КIНТО Капiтал" 

Код ЄДРПОУ 32980900 

Код ЄДРIСI 132073 

IДПIФ "КIНТО-Народний" 

Код ЄДРIСI 221396 

IДПIФ "Достаток" 

Код ЄДРIСI 221004 

ЗНПIФ "Iндекс Української Бiржi" 



Код ЄДРIСI 2321553 

ВДПIФ "КIНТО-Класичний" 

Код ЄДРIСI 211045 

ВДПIФ "КIНТО-Казначейський" 

Код ЄДРIСI 21100036 

ПIФ "КIНТО-Еквiтi" 

Код ЄДРIСI 2111312 

НТ ВПФ "Соцiальний стандарт" 

Код ЄДРПОУ33058272 

6. Мiсцезнаходження Україна 04070, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО, 

будинок 25-Б 

 

Опис аудиторської перевiрки 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту та з урахуванням Вимог до 

аудиторського висновку, що подається доНацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 

ринку 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 вiд 

11.06.2013 р. № 991 (iз змiнами).  

В ходi аудиту було дослiджено облiкову полiтику Приватного акцiонерного товариства 

"КIНТО". Дана облiкова полiтика встановлена вiдповiдно до вимог МСФЗ/МСБО. Стислий 

виклад облiкової полiтики Товариства розкрито у Примiтцi 2.4. 

Протягом перiоду перевiрки змiн облiкової полiтики не було, крiм обов'язкового застосування 

з 01.01.2019 р. норм МСФЗ 16 "Оренда". 

Звiт про iншi правовi та регуляторнi вимоги 

Опис питань i висновки, яких дiйшов аудитор: 

Вiдповiднiсть розмiру статутного та власного капiталу вимогам законодавства України 

Статутний капiтал Товариства за даними фiнансової звiтностi на 31.12.2019 року становить 66 

660 000,00 (Шiстдесят шiсть мiльйонiв шiстсот шiстдесят тисяч) гривень 00 копiйок, що 

вiдповiдає розмiру статутного капiталу, наведеного в Статутi Товариства. 

Вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу установчим документам пiдтверджується 

первинними документами, регiстрами бухгалтерського облiку, даними фiнансової звiтностi, 

Статутом Товариства. 

Розмiр статутного капiталу Товариства, як компанiї з управлiння активами, становить не 

менше нiж 7000 000,00 (сiм мiльйонiв) гривень 00 копiйок , що вiдповiдає нормам ЗУ "Про 

iнститути спiльного iнвестування" № 5080-VIвiд 05.07.2012 р.  

Власний капiтал Товариства станом на 31.12.2019 р. становить - 69 810 тис. грн., що вiдповiдає 

вимогам законодавства України,  в тому числi: 

-          статутний капiтал - 66 660 тис. грн.; 

-  капiтал у дооцiнках - 1 876 тис. грн.  

-  додатковий капiтал - 12 322 тис. грн.  

- непокритий збиток - 11048 тис. грн.; 

Товариство, як компанiя з управлiння активами, яка отримала лiцензiю на здiйснення 

професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з управлiння активами iнституцiйних 

iнвесторiв, - пiдтримує розмiр власного капiталу на рiвнi не менше нiж 7 000 000,00 (сiм 

мiльйонiв) гривень 00 копiйок, що вiдповiдає нормативно-правовим актам НКЦПФР. 

Формування та сплата статутного капiталу 

Приватне акцiонерне товариство "КIНТО" є правонаступником Акцiонерного товариства 

"КIНТО", яке своєю чергою було правонаступником Товариства з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "КIНТО, ЛТД" (створеного у1992 роцi).     

Статутний капiтал (СК) Акцiонерного товариства "КIНТО" визначено акцiонерами 



(засновниками) у сумi  60 000  грн.  

Форма оплати акцiй - грошовi кошти. 

За час iснування Товариства статутний капiтал збiльшувався на такi суми: 

Перiод Сума збiльшення СК (грн.) Джерело збiльшення СК Пiдстава 

у 1996 роцi 860 000 реiнвестування чистого прибутку Рiшення Загальних зборiв 

акцiонерiв (Протокол №2 вiд 28 червня 1996р.) 

у 1997 роцi 5 080 000 реiнвестування чистого прибутку Рiшення Загальних зборiв 

акцiонерiв (Протокол №1 вiд 14 лютого 1997 р.) 

у 1998 роцi 4 000 000 реiнвестування чистого прибутку Рiшення Загальних зборiв 

акцiонерiв (Протокол №1 вiд 25 березня 1998 р.) 

у 1999 роцi 2 500 000 реiнвестування чистого прибутку Рiшення Загальних зборiв 

акцiонерiв (Протокол №2 вiд 26 липня 1999 р.) 

у 2000 роцi 2 000 000 реiнвестування чистого прибутку Рiшення Загальних зборiв 

акцiонерiв (Протокол №2 вiд 26 грудня 2000 р.) 

у 2003 роцi 5 500 000 реiнвестування чистого прибутку Рiшення Загальних зборiв 

акцiонерiв (Протокол №2 вiд 14 травня 2003 р.) 

у 2007 роцi 10 000 000 реiнвестування чистого прибутку Рiшення Загальних зборiв 

акцiонерiв (Протокол №1 вiд 03 квiтня 2007 р.) 

 3 000 000 додаткове розмiщення акцiй Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 

(Протокол №3 вiд 22 жовтня 2007 р.) 

у 2008 роцi 33 000 000 реiнвестування чистого прибутку Рiшення Загальних зборiв 

акцiонерiв (Протокол №1 вiд 09 квiтня 2008 р.) 

у 2009 роцi 660 000 додаткове розмiщення акцiй Рiшення Загальних зборiв 

акцiонерiв (Протокол №2 вiд 25 листопада 2009 р.) 

Всього: 66 600 000   

Нова редакцiя Статуту Приватного акцiонерного товариства "КIНТО" затверджена 

позачерговими загальними зборами  ПрАТ "КIНТО", протокол №2 вiд 03.10.2018р. 

Склад акцiонерiв ПрАТ "КIНТО" на 31.12.2019р. 

№ 

з/п  

Акцiонери ПрАТ Частка у статутному капiталi                              Товариства

 Вартiсть оплаченого              капiталу                    станом на 31.12.2019р. 

  грн. %  

А.Юридичнi особи (10 осiб) 

1 ATLASGLOBALVENTUREES, INC - Канада,Онтарiо, м. Торонто,  Куiнстрiт,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. ПрАТ "Спiльне українсько-американське пiдприємство з iноземноюiнвестицiєю               

"Фiнанси та Кредит"  (ЄДРПОУ 20043902) 83 550,00 0,1253 83 550,00 

 9. ТОВ "Аспект ЦП"  (ЄДРПОУ 34354117) 2 555 982,00 3,8344 2 555 982,00 

10. ТОВ "МФМ Плюс", (ЄДРПОУ 21626465) 116 100,00 0,1742 2 988,00 

Всього у юридичних осiб 4 992 570,00 7,49 4 992 570,00 

Б. Фiзичнi особи (74 особи) 

Всього у фiзичних осiб  61 667430,00 92,51 61 667430,00 



у тому числi у фiзичних осiб (2 особи), частка кожного з яких у Статутному капiталi 

перевищує 10%  

39 825 996,00  

59,74  

 39 825 996,00 

 

Таким чином, зареєстрований Статутний капiтал Товариства станом на 31.12.2019 р. 

сформовано та оплачено у повному обсязi належним чином у встановленi законодавством 

України термiни. 

Iнформацiя про активи, зобов'язання та чистий прибуток (збиток) вiдповiдно до застосованих 

стандартiв фiнансової звiтностi  

А) АКТИВИ 

Нематерiальнi активи 

Станом на 31 грудня 2019 року на балансi Товариства облiковуються  нематерiальнi активи  

придбанi до звiтної дати, первiсною вартiстю 632 тис. грн., сума зносу складає 399 тис. грн. 

балансова вартiсть 233 тис. грн. 

Основнi засоби 

Товариство станом на 31 грудня 2019 року облiковує власнi основнi засоби первiсною 

вартiстю 4163 тис. грн., сума зносу складає 2305 тис. грн., балансова вартiсть 1858 тис. грн. 

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 

Станом на 31 грудня 2019 року на балансi Товариства облiковуються незавершенi капiтальнi 

iнвестицiї в сумi 6760 тис. грн.  

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 

Станом на 31 грудня 2019 року в Товариствi облiковуються довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 

в виглядi iнших фiнансових iнвестицiй на суму 199 тис. грн.  

Оборотнi активи 

Товариство станом на 31 грудня 2019 року облiковує запаси в сумi 100 тис. грн.  

Дебiторська заборгованiсть 

Станом на 31 грудня 2019 року в Товариствi облiковується виключно поточна дебiторська 

заборгованiсть в сумi 2 120 тис. грн., а саме:  

- дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги дорiвнює 1 967 тис. грн.; 

- дебiторська заборгованiсть за розрахункамиз бюджетом - 8 тис. грн.; 

- iнша поточна дебiторська заборгованiсть складає 145 тис. грн. 

Поточнi фiнансовi iнвестицiї 

Станом на 31 грудня 2019 року на балансi Товариства облiковуються поточнi фiнансовi 

iнвестицiї в сумi - 59 612 тис. грн. Поточнi  фiнансовi iнвестицiї ,  якi оцiненi за 

справедливою вартiстю вiдповiдно до вимог МСФЗ 9. 

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Залишок грошових коштiв Товариства на поточних рахунках в банках в нацiональнiй валютi 

на 31.12.19 року складає 218 тис. грн., що вiдповiдає даним банкiвських виписок та фiнансової 

звiтностi. 

Банкiвськi операцiї Товариства здiйснюються у вiдповiдностi з Iнструкцiєю "Про безготiвковi 

розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi", затвердженої постановою НБУ вiд 21.01.2004 

року за № 22, з урахуванням доповнень та змiн.  

Станом на 31.12.19 року iншi активи Товариством не облiковуються. 

Змiни активiв, якi вiдбулися порiвняно з попереднiм перiодом вiдображенi нижче: 

Актив Сума активу станом на 01.01.19, тис. грн. Сума активу станом на 31.12.19,  

тис. грн. Змiна активу порiвняно з попереднiм перiодом, тис. грн. Причина змiни 

Необоротнi активи, в т.ч. 2338 9050 +6712 Збiльшення вiдбулось головним чином за 

рахунок iнвестицiйної дiяльностi, що свiдчить про певне розширення дiяльностi   



Нематерiальнi активи 233 233 - Протягом року мало мiсце як придбання, так i 

списання програмного продукту 

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї - 6760 +6760 Iнвестицiя у розробку програмного 

продукту для використання у дiяльностi ПрАТ 

Основнi засоби 1906 1858 -48 Протягом року мало мiсце:                 - 

придбання оргтехнiки,                           - продаж транспортного засобу 

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї:Iншi фiнансовi iнвестицiї 199 199 - Незначнi 

частки у капiталi iнших товариств, якi не обертаються на фондовому ринку 

Оборотнi активи, в т.ч. 68005 62051 -5954 Зменшення вiдбулось головним чином за 

рахунок: зменшення вартостi поточних фiнансових iнвестицiй (фiнансових iнструментiв, якi 

оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток/збиток) 

Запаси 76 100 +24 Прирiст за рахунок збiльшення вартостi товарiв для офiсу 

Поточна дебiторська заборгованiсть  1322 2120 +798 Збiльшення внаслiдок 

нарахування винагороди за управлiння активами фондiв (сплачено протягом сiчня 2020р.) 

Поточнi фiнансовi iнвестицiї 66576 59612 -6964 Зменшення вiдбулось внаслiдок:               

- реалiзацiї фiнансових iнструментiв;                                    - змiни у справедливiй 

вартостi фiнансових iнструментiв, утримуваних для торгiвлi 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 31 218 +187 Кошти розмiщенi у надiйному банку, 

отже резерв очiкуваних кредитних збиткiв не створювався 

Всього активи 70343 71101 + 758 Збiльшення вартостi активiв свiдчить про певне 

розширення дiяльностi 

 

Станом на 31.12.2019 року загальнi активи Товариства в порiвнянi з даними на початок 2019 

року збiльшились на 758 тис. грн. 

На думку Аудитора, статтi активу балансу справедливо й достовiрно розкривають iнформацiю 

за видами активiв Товариства станом на 31.12.2019 року вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi. 

Б) ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Станом на 31 грудня 2019 року в Товариствi облiковуються  виключно  поточнi зобов'язання.  

 

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги Товариства станом на 

31.12.2019 року складає 599 тис. грн.  

 

Станом на 31.12.2019 року iншi поточнi зобов'язання становлять 600 тис. грн. 

 

Станом на 31 грудня 2019 року у Товариствi облiковуються  поточнi забезпечення, а саме 

забезпечення (резерв) на виплату вiдпусток  в сумi 92 тис. грн. 

 

Загальнi зобов'язання  Товариства на 31 грудня 2019 року становлять 1291 тис. грн.  

 

Змiни зобов'язань, якi вiдбулися порiвняно з попереднiм перiодом вiдображенi нижче. 

Зобов'язання 

 Сума зобов'язання 

станом на 01.01.19, тис. грн. Сума зобов'язання станом на 31.12.19, тис. грн. Змiна 

зобов'язання порiвняно з попереднiм перiодом, тис. грн. Причина змiни 

Поточнi зобов'язання в т.ч. 1934 1291 -643 Зменшення в основному пов'язане з 

погашенням заборгованостi перед постачальниками 

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1880 599 -1281

 Зменшення заборгованостi пов'язане з погашенням заборгованостi i свiдчить про 

пiдвищення показникiв лiквiдностi 

Iншi поточнi зобов'язання 1 600 +599 Отримано поворотну фiнансову допомогу  - 



термiн погашення - жовтень 2020р. 

Поточнi забезпечення 49 92 +43 Збiльшено суму нарахованої компенсацiї за 

невикористану вiдпустку персоналу 

 

На думку Аудитора пасив балансу справедливо й достовiрно розкриває iнформацiю про 

зобов'язання Товариства  станом на 31.12.2019 року вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi. 

В) ЧИСТИЙ ПРИБУТОК 

Основним узагальнюючим показником фiнансових результатiв господарської дiяльностi 

Товариства є прибуток. Прибутком Товариства, пiсля покриття матерiальних та прирiвняних 

до них витрат, перерахування податкiв до державного бюджету та  сплати iнших обов'язкових 

вiдрахувань, згiдно з чинним законодавством самостiйно розпоряджається Товариство в особi 

Загальних зборiв акцiонерiв та уповноважених ними органiв.  

За 2019 рiк сума чистого прибутку Приватного акцiонерного товариства "КIНТО" склала 1 

461тис. грн.  

Фактори, якi вплинули на розмiр чистого прибутку/збитку 

Аналiз фiнансових результатiв Товариства за 2019 рiк порiвняно з попереднiм перiодом 

свiдчить про те, що основним фактором, який вплинув на розмiр чистого прибутку, а саме 

його збiльшення на 846 тис. грн., є те,  доходи Товариства зростали бiльшими темпами, нiж 

витрати. Зокрема;  

 -  доходи вiд реалiзацiї послуг (винагорода КУА) та iншi операцiйнi доходи,пов'язанi з 

основною дiяльнiстю, зросли на 941 тис. грн.;  

- адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати при цьому зросли лише на  638 тис. грн.;  

- отже, фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi збiльшився на 303 тис. грн.;  

- фiнансовий результат (прибуток) вiд iншої дiяльностi, зокрема, вiд реалiзацiї фiнансових 

iнструментiв збiльшився порiвняно з минулим роком на 543 тис. грн. 

Вiдповiднiсть резервного капiталу установчим документам 

Товариство  формує резервний капiтал у вiдповiдностi до Статуту Товариства. 

Станом на дату складання звiту розподiл чистого прибутку не здiйснювався, та резервний 

капiтал не створювався. Загальнi збори з даного питання не проводилися. 

Iнформацiя щодо дотримання вимог нормативно-правових актiв, що регулюють порядок 

складання та розкриття iнформацiї компанiями з управлiння активами. 

Товариство в ходi своєї дiяльностi дотримується вимог нормативно-правових актiв 

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, що регулюють порядок та 

розкриття iнформацiї компанiями з управлiння активами, якi здiйснюють управлiння активами 

iнституцiйних iнвесторiв.  

Iнформацiя щодо наявностi та вiдповiдностi системи внутрiшнього аудиту (контролю), 

необхiдної для складання фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок 

шахрайства або помилки 

Служба внутрiшнього аудиту (контролю), за Статутом ПрАТ "КIНТО" - це визначена окрема 

посадова особа, що проводить внутрiшнiй аудит (контроль) Товариства, яка призначається за 

рiшенням Наглядової ради Товариства, пiдпорядковується та звiтує перед ними. Служба 

внутрiшнього аудиту (контролю) Товариства, в особi виконуючого обов'язки вiдповiдального 

за внутрiшнiй контроль - член Правлiння, фiнансовий директор - Радзiєвська Надiя Вiкторiвна, 

яка призначена на посаду з 30.03.2018р. (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 29.03.2018р.) 

створена та протягом 2019 року дiяла на пiдставi Положення про службу внутрiшнього аудиту 

(контролю), остання редакцiя якого затверджена рiшенням Наглядової ради ПрАТ "КIНТО" 

вiд 24.12.2014р. 

Аудиторами не були iдентифiкованi викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. 

Ми не отримали iнформацiю про наявнiсть фактiв та обставин, якi надали б нам привiд 

вважати, що Товариство не має вiдповiдної системи внутрiшнього аудиту (контролю), 



необхiдної для складання фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок 

шахрайства або помилки. 

Iнформацiя щодо стану корпоративного управлiння Товариства вiдповiдно до законодавства 

України 

Вивчення питань, якi характеризують аспекти корпоративного управлiння  ПрАТ "КIНТО", 

здiйснювалось аудиторами з метою з'ясування дотримання вимог  Закону України "Про цiннi 

папери та фондовий ринок", а також  положень нормативного документу НКЦПФР - "Про 

затвердження Принципiв корпоративного управлiння" (Рiшення вiд 22.07.2014р № 955). 

Результати вивчення реального стану корпоративного управлiння у Товариствi викладенi 

нижче. 

№ Елемент системи корпоративного управлiння Iнформацiя Товариства 

про фактичне застосування принципiв  

корпоративного управлiння 

1. Кодекс корпоративного управлiння " Внутрiшнiй нормативний документ - 

Кодекс корпоративного управлiння Товариства -затверджений на чергових Загальних зборах. 

Протокол №1 вiд 24.04.2019р. 

" Положення власного Кодексу корпоративного управлiння Товариства  не виходять за 

межi вимог i норм, передбачених законодавством України 

" Кодекси корпоративного управлiння iнших юридичних осiб, об'єднань, тощо - не 

використовуються  

2. Вищий орган та керiвнi органи  " Загальнi збори акцiонерiв; 

" Наглядова рада; 

" Правлiння  

2.1. Вищий орган - Загальнi збори акцiонерiв -у 2019роцi " черговi (рiчнi) - 

24.04.2019р.- розгляд результатiв дiяльностi Товариства у 2018 роцi; 

 

2.2. Наглядова рада " персональний склад призначено Загальними зборами 

акцiонерiв (Протокол №1 вiд 26.04.2017 р.). До складу входять 4 особи - (з них 3 - акцiонери 

Товариства)  на чолi з Головою Наглядової ради 

" комiтети у Наглядовi радi вiдсутнi; 

" кiлькiсть засiдань у 2019 роцi 7 (сiм) з питань поточної дiяльностi Товариства, якi 

вiдносяться до компетенцiї Наглядової ради 

2.3. Правлiння ПрАТ (колегiальний виконавчий орган) " персональний склад 

призначено рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол засiдання вiд 05.11.2018р.); 

" кiлькiсний склад Правлiння - 6 осiб на чолi з Президентом 

" кiлькiсть засiдань у 2019 роцi 4 (чотири) з питань, якi належать до компетенцiї 

Правлiння Товариства 

3. Система внутрiшнього контролю  

(пiдроздiл, внутрiшнiй нормативний документ, органи контролю) та управлiння ризиками "

 окремий пiдроздiл аудиту вiдсутнiй; 

" внутрiшнiй нормативний документ - Положення про службу внутрiшнього аудиту 

ПрАТ "КIНТО" - затверджено рiшенням Наглядової ради ПрАТ "КIНТО" вiд 24.12.2014р.; 

" внутрiшнiй аудитор - визначено Статутом Товариства(ст. 6 "Служба внутрiшнього 

аудиту" (контролю); 

" Ревiзiйна комiсiя, склад якої затверджується рiшенням Загальних зборiв Товариства; 

" фiнансовий директор, який також здiйснює контрольнi функцiї щодо органiзацiї i 

методологiї бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi; 

" внутрiшнiй нормативний документ "Положення про органiзацiю системи управлiння 

ризиками в ПрАТ "КIНТО", затверджений рiшенням Наглядової ради ПрАТ "КIНТО вiд 

31.12.2015р. 

4. Особи, якi є власниками значного пакета акцiй ПрАТ - 5% та бiльше  



 (прямо або опосередковано) - Оксанiч Сергiй Михайлович (громадянин України) - 

41,74%,  

- ДенiелГолдшайдер (GoldscheiderDaniel), громадянство - Австрiя, - 18,00%, 

- Федоренко Антонiна  Василiвна (громадянка України) - 9,74%.   

(за даними реєстру акцiонерiв, складеного НДУ станом на 31.12.2019р.) 

5. Наявнiсть обмежень прав участi та голосуваннi акцiонерiв на Загальних зборах  "

 обмеження вiдсутнi*; 

" реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), якi беруть участь у Загальних зборах, та 

голосування на зборах вiдбуваються з дотриманням вимог Закону України "Про акцiонернi 

товариства".  

" *вiдповiдно до вимог Закону України "Про депозитарну систему України" (Роздiл УI 

п.10)у разi, якщо власник цiнних паперiв не уклав з обраною емiтентом депозитарною 

установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi або не 

здiйснив переказ належних йому прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, 

вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi, цiннi папери такого власника (якi дають право на 

участь в органах емiтента) не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в 

органах емiтента. 

6. Порядок призначення та звiльнення посадових  осiб  " Порядок визначено 

Статутом Товариства(ст.5) щодо таких посадових осiб: 

- Голови та членiв Наглядової ради,  

- Голови та членiв Правлiння, 

- Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї 

" Головний бухгалтер: 

призначається та звiльняється з посади за наказом керiвника  - вiдповiдно до вимог Рiшення 

НКЦПФР №1281 "Про затвердження Лiцензiйних умов провадження професiйної дiяльностi 

на фондовому ринку (ринку цiнних паперiв) - дiяльностi з управлiння активами iнституцiйних 

iнвесторiв (дiяльностi з управлiння активами)" 

7. Повноваження  посадових осiб ПрАТ Визначено: 

" Статутом ПрАТ (ст.5) для Наглядової ради 

" Положенням про правлiння ПрАТ для Правлiння  

" чинним законодавством (для головного бухгалтера). 

За результатами розгляду iнформацiї, наведеної в  Звiтi з корпоративного управлiння ПрАТ 

"КIНТО" за 2019 рiк аудиторами не виявлено  фактiв суттєвої невiдповiдностi  в частинi 

розкриття iнформацiї мiж Звiтом  про корпоративне управлiння Товариства та вимогами 

дiючого законодавства. 

На нашу думку ПрАТ "КIНТО" в усiх суттєвих аспектах дотримано вимоги ст. 401  Закону 

України "Про цiннi папери та фондовий ринок", а також  положень нормативного документу 

НКЦПФР - "Про затвердження Принципiв корпоративного управлiння" (Рiшення вiд 

22.07.2014р. № 955)  при розкриттi iнформацiї у Звiтi з корпоративного управлiння. 

Допомiжна iнформацiя 

Iнформацiя про перелiк пов'язаних осiб, якi були встановленi аудитором 

Iдентифiкацiя пов'язаних осiб розкрита у Примiтцi 7. В процесi проведення аудиту фiнансової 

звiтностi не було встановлено iнших пов'язаних осiб, якi б не були б розкритi Товариством. 

Протягом 2019 року перелiк пов'язаних осiб не змiнювався. 

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 "КIНТО" , що перевищує 10%). Таким чином, вiдсутнi юридичнi особи, пов'язанi з 

ПрАТ "КIНТО". 

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" Iдентифiка-цiйнийномер 



  Посадоваособа,членсiм'ї Частка(%) у статутному капiталiПрАТ "КIНТО"  

1. ОксанiчСергiй Михайлович Президент,Голова Правлiння 41,74321

 2040702487 

2.  ОксаничАнтонiнаСергiївна Директор з розвитку, донька Голови Правлiння     

1,30423 3076415042 

3. ВеремiєнкоСергiйМиколайович Виконавчий директор-член Правлiння 0,20252

 2535405311 

4. Москаленко СвiтланаМиколаївна (звiльнена 31.05.2019) Заступник виконавчого 

директора-член Правлiння      0,02700 2338405428 

5. Чабак Оксана Сергiївна Заступник виконавчого директора-член Правлiння -

 3257212627 

6. РадзiєвськаНадiяВiкторiвна Фiнансовий директор- член Правлiння      2,88783

 2074807325 

7. Бенедик Ольга Миколаївна Головний бухгалтер      0,01013 2197608329 

8. Кологойда Олександра Вячеславiвна Директор юридичного департаменту - член 

правлiння - 2898016207 

9. Жила Яна Едуардiвна Юрисконсул вiддiлу iнвестицiйних фондiв - член 

Правлiння - 3221216145 

Операцiї з пов'язаними сторонами, крiм оплати працi у 2019 роцi, не здiйснювались.  В 2019 

роцi загальна сума винагороди посадових осiб була включена в адмiнiстративнi витрати i 

склала 461 052,20 грн. 

В ходi перевiрки аудитори не виявили ознак iснування вiдносин та операцiй з пов'язаними 

сторонами, що виходять за межi нормальної дiяльностi Товариства, якi управлiнський 

персонал ранiше не iдентифiкував або не розкривав аудиторам. 

Iнформацiя про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не були вiдображенi у фiнансовiй 

звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан Товариства  

В перiод пiсля дати балансу не виявлено подiй, якi не були вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, 

проте могли мати  суттєвий вплив на фiнансовий стан Товариства. 

Iнформацiя про ступiнь ризику Товариства, наведена на основi аналiзу результатiв 

пруденцiйних показникiв дiяльностi Товариства 

Пруденцiйнi показники професiйної дiяльностi на фондовому ринку, якi  розраховуються 

згiдно з Положенням та вимогами  до системи управлiння ризиками, затвердженого рiшенням 

НКЦПФР вiд 01.10.2015 № 1597, що застосовуються до Товариства наведенi в таблицi: 

Показники Формула розрахунку Нормативне значення Значення на 31.12.2019 

Розмiр власних коштiв К1  + К2 >= 3,5 млн. грн. 60760 тис. грн 

Норматив достатностi власних коштiв Власнi кошти / 0,25 х Фiксованi накладнi витрати

 >=  1 8,70 

Коефiцiєнт покриття операцiйного ризику Власнi кошти / Величина оперативного 

ризику >=  1 16,53 

Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi Власний капiтал / Активи >=  0,5 0,98 

Власнi кошти є коштами, якi Товариство може використовувати на покриття негативних 

фiнансових наслiдкiв реалiзацiї ризикiв, що виникають при провадженнi нею професiйної 

дiяльностi на фондовому ринку. Мiнiмальний розмiр власних коштiв Товариства повинен 

становити не менше 50 вiдсоткiв вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого 

законодавством для зазначеного виду професiйної дiяльностi на фондовому ринку. Показник  

розмiру власних коштiв станом на 31.12.2019 року значно перевищує мiнiмальне нормативне 

значення, що характеризує достатнiсть коштiв для покриття негативних фiнансових наслiдкiв 

реалiзацiї ризикiв. 

Норматив достатностi власних коштiв є показником, що вiдображає здатнiсть Товариства 

утримувати власнi кошти в розмiрi, достатньому для покриття її фiксованих накладних витрат 

протягом 3 мiсяцiв, навiть за умови вiдсутностi доходiв протягом цього часу. Норматив 



достатностi власних коштiв розраховується як вiдношення розмiру власних коштiв до 

величини, що становить 25 % вiд фiксованих накладних витрат установи за попереднiй 

фiнансовий рiк. Станом на 31.12.2019 року значення цього коефiцiєнту  суттєво перевищує 

нормативне значення, що свiдчить про достатнiсть власних коштiв для покриття фiксованих 

накладних витрат. 

Коефiцiєнт покриття операцiйного ризику вiдображає здатнiсть Товариства забезпечувати 

покриття своїх операцiйних ризикiв власними коштами на рiвнi 15 % вiд її середньорiчного 

позитивного нетто-доходу за 3 попереднi фiнансовi роки. Станом на 31.12.2019 року значення 

цього коефiцiєнту  суттєво перевищує нормативне значення, що свiдчить про достатнiсть 

власних коштiв для покриття фiксованих накладних витрат. 

Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi вiдображає питому вагу власного капiталу у загальнiй 

вартостi засобiв, що використовуються Товариством у його дiяльностi, та характеризує 

фiнансову стiйкiсть, а також незалежнiсть вiд зовнiшнiх джерел фiнансування. Станом на 

31.12.2019 року значення цього коефiцiєнту  бiльше нормативного значення, що свiдчить про 

фiнансову стiйкiсть та незалежнiсть  вiд залучених коштiв. 

Вiдповiдно до проаналiзованих показникiв можна зробити висновок, що ступiнь ризику 

Товариства - низький. 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму 

Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю  

"БЕНТАМС АУДИТ" 

Код за ЄДРПОУ 40182892 

Данi про включення до Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi (далi - Реєстр)

 ТОВ "БЕНТАМС АУДИТ" включене до Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської 

дiяльностi (роздiлу "Суб'єкти аудиторської дiяльностi" та роздiлу "Суб'єкти аудиторської 

дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi") пiд номером 

4656. 

Свiдоцтво про включення до Реєстру № 4656, видане згiдно з Рiшенням Аудиторської Палати 

України вiд 24.12.2015 року № 319/2, чинне до 24.12.2020 року 

Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити 

аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв Свiдоцтво про внесення 

до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних 

учасникiв ринку цiнних паперiв видане НКЦПФР, реєстрацiйний номер свiдоцтва 382, серiя та 

номер свiдоцтва П 000382, строк дiї Свiдоцтва з 19.07.2016 року до 24.12.2020 року 

Iнформацiя про аудиторiв, що брали участь в аудиторськiй перевiрцi Збожинський 

Володимир Петрович 

Сертифiкат аудитора № 000967 виданий згiдно рiшення Аудиторської Палати України № 45 

вiд 16.05.1996р. та включений до Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi за 

номером реєстрацiї 100014 

Мiсцезнаходження 04107, Україна, м. Київ, вул. Татарська, 7, оф.89 

Телефони (044) 492-25-43 

 

Основнi вiдомостi про умови договору 

Дата та номер договору Договiр № 13-1/11/19вiд 13.11.2019 року 

Перiод, яким охоплено проведення аудиту  З 01.01.2019 по 31.12.2019 року 

Дата початку та дата закiнчення аудиту Початок - 13.11.2019 року 

Закiнчення - 26.02.2020року 

 

Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є 

Збожинський Володимир Петрович. 

 

Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора є 



аудитор  

ТОВ "БЕНТАМС АУДИТ" 

Номер реєстрацiї у Реєстрi 100014 

Сертифiкат аудитора № 000967 

вiд 16.06.1996 р                          Збожинський В.П. 

 

Директор незалежної аудиторської фiрми 

ТОВ "БЕНТАМС АУДИТ" 

Номер реєстрацiї у Реєстрi 100024 

Сертифiкат аудитора № 007234  

вiд 24.12.14                          

М.П. Слугiна Н.В. 

 

Адреса аудитора: ТОВ "БЕНТАМС АУДИТ", 04107, м. Київ, вул. Татарська, буд. 7, оф. 89 

 

"26" лютого 2020 року 

 

 

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Згiдно офiцiйної позицiї осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї емiтента та пiдписують рiчну 

iнформацiю емiтента, наскiльки це їм вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть пiдготовлена  

вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України 

"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне 

подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а 

також звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i 

здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента разом з описом основних ризикiв та 

невизначеностей, з якими вiн стикається у своїй господарськiй дiяльностi. 

 

 

 


