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Звіт щодо аудиту фінансової звітності  

1. Думка із застереженням 

Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства Компанії з 

управління активами «КІНТО» (далі – Товариство), що складається з балансу (звіту про 

фінансовий стан) на 31.12.2020р., звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), 

звіту про власний капітал та звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною  

датою і приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових 

політик. 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних у розділі «Основа для 

думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає 

достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2020 року, 

його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, 

відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).  

2. Основа для думки із застереженням 

2.1. Згідно з вимогами МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» - фінансові активи, утримувані для 

торгівлі (поточні фінансові інвестиції) слід обліковувати за справедливою вартістю через 

прибуток/збиток. 

Фінансові активи, утримувані для торгівлі, становлять значну частку у вартості активів 

Товариства – на 31.12.2020 року їх частка дорівнювала  80,5% загальної вартості активів 
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(на початок 2020 року – 83,8%). Коректність оцінки вказаних активів суттєво впливає на 

показники фінансового стану Товариства, вартість його чистих активів. Незважаючи на 

те, що оцінка вказаних фінансових активів за справедливою вартістю через 

прибутки/збитки передбачена обліковою політикою Товариства (п.2.4. Приміток), у 2020 

році оцінка справедливої вартості переважної більшості зазначених активів не 

визначалась.  

 

2.2. Щодо активів, які обліковуються за амортизованою вартістю (дебіторська заборгованість 

та грошові кошти, розміщені у банківських установах), згідно з п. 5.5.МСФЗ 9, суб’єкту 

господарювання слід визначати зменшення  корисності вказаних активів з 

відображенням кумулятивних змін  у складі витрат. Виходячи з цієї вимоги МСФЗ 9, 

суб'єкт господарювання має визнавати і оцінювати резерв очікуваних кредитних збитків 

щодо вказаних фінансових активів на дату їх первісного визнання (до того, як 

фінансовий актив став кредитно – знеціненим), а надалі - станом на кожну звітну дату - 

оцінювати сприятливі та несприятливі зміни у розмірі очікуваних кредитних збитків за 

весь строк дії договору як збиток (прибуток) від зменшення (відновлення) корисності 

фінансового інструменту. Балансову вартість поточної дебіторської заборгованості, щодо 

якої за МСФЗ 9 застосовується оцінка за амортизованою вартістю, слід зменшувати на 

суму резерву очікуваних збитків від кредитних ризиків під час її первісного визнання; а 

у подальшому – визначати кумулятивні зміни у сумі цього резерву.  

У 2020 році Товариством вказані процедури не здійснювались, і, відповідно -  не 

визначався резерв очікуваних кредитних ризиків щодо фінансових активів, які 

обліковуються за амортизованою вартістю. Як наслідок, вказане відхилення від вимог 

МСФЗ 9 призводить до завищення вартості активів і заниженню витрат Товариства. 

Ми вважаємо, що можливі зміни справедливої вартості фінансових активів можуть мати 

суттєвий, але не всеохоплюючий вплив на фінансову звітність Товариства. 

3. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу 

відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора 

за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства 

згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для 

бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого 

аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих 

вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням. 

    4. Ключові питання аудиту 

Враховуючи ті обставини, що ПрАТ «КІНТО» складає фінансову звітність за МСФЗ 

(застосовна концептуальна основа загального призначення – достовірного подання), але не є 

суб’єктом господарювання, цінні папери якого допущені до організованих торгів, від 

аудитора не вимагалось повідомляти у своєму звіті інформацію з ключових питань аудиту 

відповідно до МСА 701. Проте аудитор самостійно прийняв рішення повідомити інформацію 

з ключових питань аудиту в своєму звіті. 

Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш 

значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання 
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розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при 

формуванні думки щодо неї, при цьому ми не обов’язково висловлюємо окрему думку щодо 

кожного з цих питань. 

Зокрема, нами сформовано такий перелік  ключових питань  аудиту (до наведеного далі 

переліку не включене питання, яке призвело до модифікації думки аудитора, і інформацію 

про яке наведено у відповідному розділі цього звіту).                                  

 Безперервність діяльності. Згідно з Концептуальною основою фінансової звітності 

безперервність є основоположним припущенням у фінансовій звітності. Завданням 

аудиторів було виявлення ознак чинників, які б підтверджували або спростовували 

заяву керівництва Товариства про безперервність діяльності Товариства в осяжному 

майбутньому. 

 Зменшення корисності необоротних активів. Щорічне тестування необоротних 

активів на  предмет знецінення вимагається МСБО 36. У разі виявлення ознак 

зменшення корисності (знецінення) необоротних активів – перегляд облікових оцінок 

призводить до необхідності коригування вартості чистих активів Товариства (у бік 

зменшення).  

 

5. Інша інформація  

Інформація про попереднього аудитора.                       

Аудит фінансової звітності ПрАТ «КІНТО» за 2019 рік проведений Товариством з 

обмеженою відповідальністю «БЕНТАМС АУДИТ». Код ЄДРПОУ  40182892.  

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм № 4656. Звіт незалежного аудитора 

від 26 лютого 2020 року.  

 

6. Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 

повноваженнями, за фінансову звітність 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової 

звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський 

персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що 

не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку 

здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де 

це доцільно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи 

припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім 

випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити 

діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. 

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за 

процесом фінансового звітування Товариства. 

      7. Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність Товариства у 

цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту 
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аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, 

проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве 

викривлення, якщо воно існує.  

Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються 

суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть 

впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової 

звітності. 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та 

професійний скептицизм протягом усього процесу виконання завдання з аудиту.              

 Крім того, ми: 

 ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності 

внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у 

відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення 

суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення 

внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні 

пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; 

 отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для 

розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення 

думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; 

 оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових 

оцінок і відповідного розкриття інформації, зробленого управлінським персоналом; 

 доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 

припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, 

на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва 

невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість 

Товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо 

існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму Звіті 

аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі 

розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки 

ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім 

майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність 

на безперервній основі. 

 оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з 

розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, 

що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про 

запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи 

будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. 

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 

виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки 
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й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 

незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. 

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими 

повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової 

звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими. 

Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи 

регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай 

виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, 

оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його 

корисність для інтересів громадськості. 

8. Пояснювальний параграф 

8.1. Врахування Товариством потенційних ризиків для безперервності діяльності  під час 

складання фінансової звітності.  Несприятливе зовнішнє середовище в країні в умовах 

складної політичної ситуації, коливання курсу національної валюти, відсутність чинників 

покращення інвестиційного клімату можуть надалі мати негативний вплив на результати 

діяльності та фінансовий стан Товариства, і кількісну оцінку цього впливу на поточний 

момент визначити складно. Крім того у 2020 році мали місце обмеження діяльності 

Товариства, як і фінансової діяльності в цілому, пов’язані із заходами Уряду для запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19. 

Управлінський персонал Товариства, оцінив ризики, на які наражається діяльність 

Товариства (у Розділі 4 Приміток), проте  не ідентифікував суттєвої невизначеності, яка 

могла б поставити  під значний сумнів здатність Товариства безперервно продовжувати 

діяльність, тому використовував припущення про безперервність діяльності Товариства, як 

основи для обліку під час підготовки фінансових звітів.  

8.2. Врахування Товариством останніх змін МСФЗ при складанні  фінансової звітності 

за 2020 рік 

Аудитор звертає увагу на те, що під час складання фінансової звітності за рік, який 

закінчився 31.12.2020 р., керівництво Товариства розглянуло та врахувало зміни у 

Концептуальній основі фінансової звітності, які введені в дію з 2020 року, а також поправки, 

внесені до МСФЗ, і вважає, що вплив вказаних змін належним чином враховано у обліковій 

політиці Товариства та при складанні фінансової звітності за 2020 рік. 

 

Звіт про інші правові та регуляторні вимоги 

9. Згідно з вимогами ч.3 ст.14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21.12.2017 р. (далі – Закон №2258-VIII), до 

Звіту аудитора наводимо наступну інформацію:  

9.1. Інформація про наявність суттєвої невизначеності, яка може ставити під сумнів 

здатність продовження діяльності Товариства на безперервній основі у разі наявності 

такої невизначеності:   
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Ми звертаємо увагу на Примітку 2.3.1. у фінансовій звітності, яка зазначає, що фінансова 

звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності. 

Аудитор не виявив суттєвої невизначеності, пов’язаної з подіями або умовами, яка може 

поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати діяльність на безперервній 

основі. 

9.2. Інформація про узгодженість Звіту про управління, який складається відповідно до 

законодавства, з фінансовою звітністю за звітний період; про наявність суттєвих викривлень 

у звіті про управління та їх характер: 

Звіт з управління Товариством не складається та не подається у відповідності до п.7 ст.11 

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-

XIV від 16.07.1999р. (із змінами), оскільки Товариство не належить до категорії середніх або 

великих підприємств.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

10. Врахування вимог Регулятора до Звіту аудитора (аудиторського висновку), що 

подається Регулятору - Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку-  при 

розкритті інформації про результати діяльності інститутів спільного інвестування 

(пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами, 

затверджених Рішенням НКЦПФР від 11.06.2013 р. № 991 (із змінами).  

10.1.Основні відомості про ПрАТ «КІНТО» 

1. Загальна інформація про суб’єкта господарювання, звітність якого перевірялась 

1.1. Назва суб’єкта 

господарювання, що 

звітує 

Приватне акціонерне товариство «КІНТО» 

1.2.  Ідентифікаційний код 

суб’єкта господарювання 

16461855 

1.3. Сайт суб’єкта 

господарювання, 

www.kinto.com 

1.4. 
Історична довідка 

(створення та 

правонаступництво) 

Приватне акціонерне товариство «КІНТО» є 

правонаступником ВАТ «КІНТО», яке своєю чергою 

було правонаступником ВАТ «Інвестиційна компанія 

«Київське інвестиційне акціонерне товариство» 

1.5. Державна реєстрація 
(перереєстрація) суб’єкта 
господарювання   

Дата реєстрації  - 23.03.1992. 

Орган реєстрації – Виконком Печерської у м. Києві ради 

народних депутатів 

Запис №1 070 120 0000 007872; Рішення №10741. 

Запис про заміну Свідоцтва  - №1 070 105 0001 001702 

http://www.kinto.com/
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1.6. Зміни у назві суб’єкта 

господарювання у 

звітному періоді 

Змін не було 

1.7. Місцезнаходження 
суб’єкта господарювання 

м. Київ, Подільський район, вул. Петра Сагайдачного, 
будинок 25 

1.8. Організаційно - правова 
форма  господарювання   

акціонерне товариство (Код 230) 

1.9. 
Предмет діяльності 

суб’єкта господарювання 

           

Згідно із Статутом: 

 предметом діяльності Товариства є управління 
активами інституційних інвесторів: 

- інститутів спільного інвестування (пайових та 
корпоративних інвестиційних фондів); 

- пенсійних фондів; 

- страхових компаній 

        Згідно з кодами КВЕД/2010 : 

 66.30 – Управління  фондами 

1.10. 
Кількість штатних 
працівників: 

 

-       на 31.12.2020 р.  – 29  чол.;                                                
крім того, у відпустці по догляду за дитиною -1 чол. 
-       на 31.12.2019 р.  -    29 чол.;                                              
крім того, у відпустці по догляду за дитиною - 3 чол. 

2. Відомості про акціонерів Товариства                                                                                                            

Інформація про розподіл часток акціонерів та стан розрахунків за належні їм частки у 

зареєстрованому (статутному)  капіталі Товариства на 31.12.2020 р. наведено нижче: 

№ Акціонери 

Частка у статутному 

капіталі 

грн. % 

2.1. 
 Юридичні особи – (10 осіб) 

4 992 570,00 7,49 

2.2. 
Фізичні особи – (74особи) 

61 667 430,00 92,51 

2.3. у тому числі у фізичних осіб (2особи), частка 

яких у Статутному капіталі перевищує 10% 

 

39 825 996,00 

 

59,74 

 Усього 66 660 000,00 100,00 

3. Характеристика діяльності суб’єкта господарювання                                                    

Відомості про інституційних інвесторів, активами яких управляє ПрАТ «КІНТО» 

 

Компанія –  

- інституційний інвестор 

Вартість чистих активів, грн 

на 31.12.2020р. на 31.12.2019р. 

ПІФ "КІНТО-Голд" 2 609 916,19 1 566 287,00 

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія-7" 7 322 746,62 6 247 263,96 
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ПАТ "ЗНКІФ "Синергія-5" 21 256 692,48 20 448 302,04 

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія-4" 55 367 378,71 53 056 125,30 

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Ріал Істейт" 3 521 141,41 3 979 715,73 

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Клаб" 23 574 923,02 37 966 478,75 

ПАТ "ЗНКІФ "КІНТО Капітал" 48 289 683,34 75 351 948,79 

ІДПІФ "КІНТО-Народний" 6 159 085,66 6 220 297,85 

ІДПІФ "Достаток" 14 004 411,94 13 366 382,28 

ЗНПІФ «Індекс Української Біржі» 11 359 902,60 11 162 836,85 

ВДПІФ "КІНТО-Класичний" 30 920 938,39 29 162 574,36 

ВДПІФ "КІНТО-Казначейський" 4 323 789,17 2 367 444,03 

ПІФ "КІНТО-Еквіті" 4 972 077,25 4 901 404,51 

НТ ВПФ "Соціальний стандарт" 48 400 777,88 43 681 862,96 

 Усього 282 083 464,66  309 478 924.41 

 

10.2. В процесі аудиту було досліджено облікову політику ПрАТ «КІНТО».  

Положення про облікову політику ПрАТ «КІНТО» затверджене наказом Керівника ПрАТ від 

03.01.2020р. і в цілому відповідає вимогам Концептуальної основи фінансової звітності і 

МСФЗ/МСБО. Стислий виклад облікової політики Товариства наведено у Примітці 2.4 до 

фінансового звіту за 2020 рік. 

Протягом періоду перевірки зміни до облікової політики Товариства не вносились. 

10.3. Відповідність розміру зареєстрованого (статутного) капіталу Товариства вимогам 

законодавства України  

Зареєстрований (статутний) капітал ПрАТ «КІНТО» у 1994 році року визначено  

акціонерами (засновниками) у сумі  60 000,00  грн. 

Форма оплати акцій – власні грошові кошти, цінні папери, основні засоби. 

За час існування Товариства статутний капітал (СК) збільшувався на такі суми: 

 

Період 

Сума 

збільшення 

СК (грн.) 

Джерело збільшення СК 

1996 860 000 реінвестування чистого прибутку 

1997 5 080 000 реінвестування чистого прибутку 

1998 4 000 000 реінвестування чистого прибутку 

1999 2 500 000 грошові кошти 

2000 2 000 000 грошові кошти 

2003 5 500 000 реінвестування чистого прибутку 

2007 13 000 000 реінвестування чистого прибутку 

2008 33 000 000 реінвестування чистого прибутку 

2009 660 000 грошові кошти 

Усього – сума збільшення за час існування Товариства  66 600 000 грн. 

Статутний капітал ПрАТ «КІНТО» сплачено у повному обсязі у встановлені законодавством 

терміни.  

Детальну Інформацію щодо власного капіталу і його компонентів, розкрито у п. 3.4. 

Приміток до фінансового завіту за 2020 рік. 
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10.4. Відповідність вартості власного капіталу (чистих активів) Товариства вимогам 

Цивільного кодексу України. 

Вартість чистих активів ПрАТ «КІНТО» на 31.12.2020 р. становила 69 945 тис. грн.   

Вартість чистих активів перевищувала розмір зареєстрованого статутного капіталу: 

- на 31.12.2019 року на 3 150 тис. грн.; 

- на 31.12.2020 року на  3 285 тис. грн. 

Таким чином, вимоги п.3 ст.155  Цивільного кодексу України щодо мінімального значення 

чистих активів акціонерного товариства дотримуються ПрАТ «КІНТО» протягом останніх 2-

х звітних періодів, зокрема, у період,  що перевірявся. 

10.5.Відповідність розміру резервного капіталу установчим документам. 

У чинній редакції Статуту Товариства (Розділу 14 « Порядок розподілу прибутку і 

відшкодування збитків; фонди Товариства) передбачене положення щодо створення і 

використання резервного капіталу (у відповідності з Законом України «Про акціонерні 

товариства» (cт.19). Відповідно до цього положення Товариством у попередні роки було 

створено резервний капітал за рахунок чистого прибутку. У період 2010-2011рр. резервний 

капітал було використано для покриття збитків. Внаслідок цього залишки резервного 

капіталу відсутні як на початок, так і на кінець звітного періоду. У 2019 – 2020рр. 

відрахування до резервного капіталу не здійснювались, незважаючи на наявність джерела 

його поповнення – чистого прибутку.            

10.6. Інформація про активи, зобов’язання, фінансові результати Товариства та їх 

динаміку у 2020 році  

                                                                                                                                              тис. грн. 

№ Показник 31.12. 2020р 31.12. 2019р. 
Зміни за 2020 рік, 

+, (-) 

1. Вартість активів – усього 74 020 71 101 + 2 919 

у тому числі:    

1.1. необоротні активи 12 801 9 050 + 3 751 

1.2. поточні активи 61 219 62 051 ( 832 ) 

2. Зобов’язання (поточні) 4 075 1 291 + 2 784 

3. Власний капітал (чисті активи) 69 945  69 810 + 135 

4. Фінансовий результат:  чистий 

прибуток 

135 1 461 ( 1 326 ) 

4.1. Доходи – усього 9 204 18 194 ( 8 990 ) 

4.1.1. дохід від реалізації 8 168 8 580 ( 412)  

4.1.2. інші операційні доходи 1 008 875 + 133 

4.1.3. інші доходи 28 8 739 ( 8711 ) 
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4.2. Витрати – усього 9 069 16 733 ( 7 664 ) 

4.2.1. адміністративні витрати 8 849 8 335 + 514 

4.2.2. інші операційні витрати 11 - + 11 

4.2.3. інші витрати 209 8 398 ( 8 189) 

 

Аналіз наведених даних з фінансової  звітності Товариства за 2019 – 2020рр, свідчить: 

 діяльність  ПрАТ «КІНТО» у 2019-2020 рр. була рентабельною ;    

 загальна  вартість активів за 2020 рік збільшилась на 2 919 тис. грн., або на 4,1%; 

 вартість необоротних активів зросла на 3 751 тис. грн або на 4,1%; 

 вартість поточних активів зменшилась на 832 тис. грн. або на 1,3%; 

 сума зобов’язань (поточних) збільшилась за 2020 рік на 2 784 тис. грн. або у 3,2 рази; 

 вартість власного капіталу  (чистих активів) ПрАТ «КІНТО» збільшилась на  135 тис. грн. 

або на 0,2 % ; 

 показники ліквідності активів (поточної платоспроможності) Товариства мають високі 

значення, які значно перевищують їх нормативні значення. Це свідчать перо належну 

платіжну готовність Товариства: коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) становив на 

31.12.2020р. - 15,0, на 31.12.2019р – 48,1 (нормативне значення – не менше 1,0); 

 у 2019 – 2020рр. залежність Товариства від зовнішніх джерел фінансування практично 

відсутня : коефіцієнт фінансування (рівня боргу) становить на 31.12.2020 року 0,06 (при 

допустимому значенні – не більше 1,00); 

Узагальнюючим показником ефективності діяльності суб’єкта господарювання є чистий 

прибуток.  

Чистий прибуток Товариства у 2020 році зменшився порівняно з попереднім періодом на 

1 326 тис. грн. головним чином внаслідок таких чинників:  

- зменшення виручки від реалізації на 412 тис. грн. , а також  

- збільшення суми адміністративних витрат на 514 тис. грн.  

- зменшення суми інших доходів значною мірою компенсувалось відповідним зменшенням 

суми інших витрат 

Висновок щодо фінансового стану Товариства: 

 фінансовий стан ПрАТ «КІНТО» на 31.12.2020 року можна визнати стабільним;  

 діяльність Товариства у період, шо аналізувався, була рентабельною; 

 вартість чистих активів Товариства перевищує розмір зареєстрованого статутного 

капіталу на 3 285 тис. грн. або на 4,9%; 

ПрАТ «КІНТО» є діючим підприємством, яке здатне надалі продовжувати свою 

діяльність.  

Таким чином, припущення керівництва Товариства про безперервність діяльності у 

передбачуваному майбутньому, про що заявлено у фінансовому звіті за 2020 рік, є 

обґрунтованим. 

Дані щодо активів, зобов’язань, доходів, витрат та фінансових результатів підтверджуються 

первинними документами, і їх відображення у фінансовій звітності Товариства у суттєвих 

аспектах не суперечить вимогам МСФЗ/МСБО. 
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10.7.Інформація щодо дотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють 

порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами. 

Товариство в ході своєї діяльності дотримується вимог нормативно-правових актів 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що регулюють порядок та 

розкриття інформації компаніями з управління активами, які здійснюють управління 

активами інституційних інвесторів.  

10.8. Інформація щодо наявності та відповідності системи внутрішнього аудиту 

(контролю), необхідної для складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих 

викривлень унаслідок шахрайства або помилки 

Служба внутрішнього аудиту (контролю), за Статутом ПрАТ «КІНТО» – це визначена 

окрема посадова особа, що проводить внутрішній аудит (контроль) Товариства, яка 

призначається за рішенням Наглядової ради Товариства, підпорядковується та звітує перед 

ними. Служба внутрішнього аудиту (контролю) Товариства, представлена особою 

відповідального за внутрішній контроль – члена Правління, фінансового директора – 

Радзієвською Надією Вікторівною, яка призначена на посаду з 30.03.2018 р. (Протокол 

засідання Наглядової ради від 29.03.2018 р.). Служба внутрішнього аудиту створена та 

протягом 2020 року діяла на підставі Положення про службу внутрішнього аудиту 

(контролю), остання редакція якого затверджена рішенням Наглядової ради ПрАТ «КІНТО» 

від 24.12.2014 р. 

Аудиторами не були ідентифіковані викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. 

Ми не отримали інформацію про наявність фактів та обставин, які надали б нам привід 

вважати, що Товариство не має відповідної системи внутрішнього аудиту (контролю), 

необхідної для складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок 

шахрайства або помилки. 

10.9. Інформація щодо стану корпоративного управління Товариства відповідно до 

законодавства України 

Вивчення питань, які характеризують аспекти корпоративного управління  ПрАТ «КІНТО», 

здійснювалось аудиторами з метою з’ясування дотримання вимог Закону України «Про цінні 

папери та фондовий ринок», а також положень нормативного документу НКЦПФР – «Про 

затвердження Принципів корпоративного управління» (Рішення від 22.07.2014 р. № 955). 

Результати вивчення реального стану корпоративного управління у Товаристві у звітному 

періоді викладені нижче. 

№ 

з/п 

Елемент системи 

корпоративного 

управління 

Інформація Товариства 

про фактичне застосування принципів 

корпоративного управління 

1. Кодекс 

корпоративного 

управління 

 Внутрішній нормативний документ – Принципи (Кодекс) 

корпоративного управління Товариства затверджений на 

Загальних зборах Товариства (Протокол №1 від 24.04.2019р.) 

 Положення Кодексу корпоративного управління Товариства 

не виходять за межі вимог і норм, передбачених 

законодавством України. 

 Кодекси корпоративного управління інших юридичних осіб, 

об’єднань тощо не використовуються. 

2. Вищий орган та  Загальні збори акціонерів; 
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керівні органи   Наглядова рада; 

 Правління. 

2.1. Вищий орган – 

Загальні збори 

акціонерів у 2020 р. 

Чергові (річні) збори відбулись 22.04.2020 р.: 

 розгляд результатів діяльності Товариства за 2019 рік; 

 обрання Наглядової ради Товариства. 

2.2. Наглядова рада  персональний склад призначено Загальними зборами 

акціонерів (Протокол №1 від 22.04.2020 р.), до складу 

входять 4 особи (з них 3 – акціонери Товариства) на чолі з 

Головою Наглядової ради; 

 комітети у Наглядові раді відсутні; 

 кількість засідань у 2020 році – 2 (два) з питань поточної 

діяльності Товариства, які відносяться до компетенції 

Наглядової ради. 

2.3. Правління ПрАТ 

(колегіальний 

виконавчий орган) 

 персональний склад призначено рішенням Наглядової ради 

Товариства (протокол засідання від 05.11.2018р.); 

 кількісний склад Правління – 6 осіб на чолі з Президентом; 

 кількість засідань у 2020 році – 5 (п’ять) з питань, які 

належать до компетенції Правління Товариства. 

3. Система 

внутрішнього 

контролю  

(підрозділ, 

внутрішній 

нормативний 

документ, органи 

контролю) та 

управління ризиками 

 окремий підрозділ аудиту відсутній; 

 внутрішній нормативний документ – Положення про службу 

внутрішнього аудиту (контролю) ПрАТ «КІНТО» 

затверджено рішенням Наглядової ради ПрАТ «КІНТО» від 

24.12.2014р.; 

 внутрішній аудитор – визначено Статутом Товариства (ст. 6 

«Служба внутрішнього аудиту (контролю)»); 

 Ревізійна комісія, склад якої обирається рішенням Загальних 

зборів Товариства; 

 фінансовий директор, який також здійснює контрольні 

функції щодо організації і методології бухгалтерського 

обліку та складання фінансової звітності; 

 внутрішній нормативний документ «Положення про 

організацію системи управління ризиками в ПрАТ «КІНТО», 

затверджений рішенням Наглядової ради ПрАТ «КІНТО» від 

31.12.2015 р. 

4. Особи, які є 

власниками значного 

пакета акцій 

Товариства – 5% та 

більше (прямо або 

опосередковано) 

- Оксаніч Сергій Михайлович (громадянин України) – 40,01%; 

- Деніел Голдшайдер (Goldscheider Daniel), громадянство – 

Австрія, – 18,00%; 

- Федоренко Антоніна  Василівна (громадянка України) – 

9,74% (за даними реєстру акціонерів, складеного НДУ 

станом на 31.12.2020 р.) 

5. Наявність обмежень 

прав участі та 

голосуванні 

акціонерів на 

Загальних зборах  

 обмеження відсутні*; 

 реєстрація акціонерів (їх представників), які беруть участь у 

Загальних зборах, та голосування на зборах відбуваються з 

дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні 

товариства». 

* відповідно до вимог Закону України «Про депозитарну 

систему України» (Розділ УІ п.10) у разі, якщо власник цінних 

паперів не уклав з обраною емітентом депозитарною установою 

договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від 

власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на 

цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в 

іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які 
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дають право на участь в органах емітента) не враховуються при 

визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. 

6. Порядок призначення 

та звільнення 

посадових осіб 

 визначено Статутом Товариства (ст.5) щодо таких посадових 

осіб: 

- Голови та членів Наглядової ради; 

- Голови та членів Правління; 

- Голови та членів Ревізійної комісії; 

 Головний бухгалтер призначається та звільняється з посади 

за наказом керівника – відповідно до вимог Рішення 

НКЦПФР №1281 «Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження професійної діяльності на фондовому ринку 

(ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами 

інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)» 

7. Повноваження 

посадових осіб 

Визначено: 

 Статутом Товариства (ст.5) – щодо Наглядової ради; 

 Положенням про правління – щодо Правління; 

 чинним законодавством – щодо головного бухгалтера. 

 

За результатами розгляду інформації, наведеної в  Звіті з корпоративного управління ПрАТ 

«КІНТО» за 2020 рік аудиторами не виявлено  фактів суттєвої невідповідності  в частині 

розкриття інформації між Звітом  про корпоративне управління Товариства та вимогами 

діючого законодавства. 

На нашу думку ПрАТ «КІНТО» в усіх суттєвих аспектах дотримано вимоги ст. 40 Закону 

України «Про цінні папери та фондовий ринок», а також  положень нормативного документу 

НКЦПФР – «Про затвердження Принципів корпоративного управління» (Рішення від 

22.07.2014р. № 955)  при розкритті інформації у Звіті з корпоративного управління. 

11. Допоміжна інформація 

11.1. Інформація про перелік пов’язаних осіб, які були встановлені аудитором 

Ідентифікація пов’язаних осіб розкрита у Примітці 7. В процесі проведення аудиту 

фінансової звітності не було встановлено інших пов’язаних осіб, які б не були б розкриті 

Товариством. Протягом 2020 року склад пов’язаних осіб не змінювався. 

Юридичні особи, які мають можливість здійснювати суттєвий вплив або контроль на 

діяльність  ПрАТ «КІНТО», відсутні (жоден з акціонерів – юридичних осіб-  не має пакету 

акцій ПрАТ «КІНТО» , що перевищує 10%). Таким чином, відсутні юридичні особи, 

пов’язані з ПрАТ «КІНТО». 

Пов’язаними особами для ПрАТ «КІНТО» є фізичні особи, дані про яких наведено нижче:   

         Фізичні особи – посадові особи Товариства 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я по батькові 

Характер зв’язку з ПрАТ «КІНТО» 

Ідентифікацій

ний код 
Посадова особа,          

член сім’ї 

Частка (%) у 

статутному 

капіталі ПрАТ 

«КІНТО» 

1. Оксаніч Сергій Михайлович Президент,                        

Голова Правління 

   40,013240 20407024877 



14 
 

2.  Оксаніч Антоніна Сергіївна Директор з розвитку, 

донька Голови 

Правління 

    1,30423 3076415042 

3. Веремієнко Сергій 

Миколайович 

Виконавчий директор- 

член Правління 

     0,20252 2535405311 

4 Чабак Оксана Сергіївна Заступник 

виконавчого 

директора- член 

Правління 

     0,00000 3257212627 

5. Радзієвська Надія Вікторівна Фінансовий директор- 

член Правління 

     2,88783 2074807325 

6. Бенедик Ольга Миколаївна Головний бухгалтер      0,01013 2197608329 

7. Кологойда Олександра 

Вячеславівна 

Директор юридичного 

департаменту - член 

правління 

     0,00000 2898016207 

8. Жила Яна Едуардівна Юрисконсульт      

відділу інвестиційних 

фондів - член 

Правління 

     0,00000 3221216145 

Операції з пов’язаними сторонами, крім оплати праці у 2020 році, не здійснювались.  

В 2020 році загальна сума винагороди посадових осіб була включена в адміністративні 

витрати Товариства  і склала 510 952,81 грн.  

З іншими пов’язаними сторонами, зокрема, з прямими родичами посадових осіб Товариства, 

операції та розрахунки не проводились.  

В ході перевірки аудитори не виявили ознак існування відносин та операцій з пов’язаними 

сторонами, що виходять за межі нормальної діяльності Товариства, які управлінський 

персонал раніше не ідентифікував або не розкривав аудиторам. 

11.2. Інформація про наявність подій після дати балансу, які не були відображені у 

фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан 

Товариства  

В період після дати балансу – до затвердження фінансового звіту до випуску (25.01.2021р.) 

не виявлено подій, які не були відображені у фінансовій звітності, проте могли мати  

суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства. 

11.3. Інформація про ступінь ризику Товариства, наведена на основі аналізу результатів 

пруденційних показників діяльності Товариства 

Пруденційні показники професійної діяльності на фондовому ринку, які  розраховуються 

згідно з Положенням та вимогами  до системи управління ризиками, затвердженого 

рішенням НКЦПФР від 01.10.2015 № 1597, розраховані на підставі фінансової звітності 

Товариства, наведені в таблиці: 

Показники Формула розрахунку 
Нормативне 

значення 

Значення на 

31.12.2020р. 

Розмір власних коштів 

(регулятивний капітал) 
К1  + К2 >= 3,5 млн. грн. 

8 987 124,34        

(грн.) 
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Власні кошти є коштами, які Товариство може використовувати на покриття негативних 

фінансових наслідків реалізації ризиків, що виникають при провадженні нею професійної 

діяльності на фондовому ринку. Мінімальний розмір власних коштів Товариства повинен 

становити не менше 50 відсотків від мінімального розміру статутного капіталу, 

встановленого законодавством для зазначеного виду професійної діяльності на фондовому 

ринку. Показник  розміру власних коштів станом на 31.12.2020 року значно перевищує 

мінімальне нормативне значення, що свідчить про достатність коштів для покриття 

негативних фінансових наслідків реалізації ризиків. 

Норматив достатності власних коштів є показником, що відображає здатність Товариства 

утримувати власні кошти в розмірі, достатньому для покриття її фіксованих накладних 

витрат протягом 3 місяців, навіть за умови відсутності доходів протягом цього часу. 

Норматив достатності власних коштів розраховується як відношення розміру власних коштів 

до величини, що становить 25 % від фіксованих накладних витрат установи за попередній 

фінансовий рік. Станом на 31.12.2020 року значення цього коефіцієнту  суттєво перевищує 

нормативне значення, що свідчить про достатність власних коштів для покриття фіксованих 

накладних витрат. 

Коефіцієнт покриття операційного ризику відображає здатність Товариства забезпечувати 

покриття своїх операційних ризиків власними коштами на рівні 15 % від її середньорічного 

позитивного нетто - доходу за 3 попередні фінансові роки. Станом на 31.12.2020 року 

значення цього коефіцієнту  суттєво перевищує нормативне значення, що свідчить про 

достатність власних коштів для покриття фіксованих накладних витрат. 

Коефіцієнт фінансової стійкості відображає питому вагу власного капіталу у загальній 

вартості активів, що використовуються Товариством у його діяльності, та характеризує 

фінансову стійкість, а також незалежність від зовнішніх джерел фінансування. Станом на 

31.12.2020 року значення цього коефіцієнту  більше нормативного значення, що свідчить про 

фінансову стійкість та незалежність  від зовнішніх джерел фінансування. 

Відповідно до проаналізованих показників можна зробити висновок,   що ступінь ризику 

Компанії – низький. 

10. Інша інформація 

Основні відомості про аудиторську фірму: 

 Повне найменування:  Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська 

фірма «НХД - Аудит». 

 Код за Єдиним державним реєстром  підприємств  та організацій України: 31725342. 

Норматив достатності 

власних коштів 

Власні кошти / 0,25 х 

Фіксовані накладні витрати 
>=  1 4,06176 

Коефіцієнт покриття 

операційного ризику 

Власні кошти / Величина 

операційного ризику 
>=  1 7,4406 

Коефіцієнт фінансової 

стійкості 
Власний капітал / Активи >=  0,5 0,9449 




