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 Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до 
Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії. 
 

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

МП  
(дата) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2011 рік 

 
1. Загальні відомості 

 
1.1. Повне найменування емітента 
 Приватне акцiонерне товариство "КIНТО" 
1.2. Організаційно-правова форма емітента 
 Приватне акціонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 
 16461855 
1.4. Місцезнаходження емітента 
 01034, м. Київ, вул. Лисенка/Ярославiв Вал, 2/1 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 
 (044) 246-73-50, (044) 235-58-75 
1.6. Електронна поштова адреса емітента  
 kinto@kinto.com  
 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії 20.04.2012
 (дата) 
2.2. Річна інформація опублікована у     

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 
2.3. Річна інформація розміщена на власній 
сторінці http://kinto.com в мережі Інтернет 25.04.2012
 (адреса сторінки)  (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 
1. Основні відомості про емітента:  
    а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X 
    б) інформація про державну реєстрацію емітента X 
    в) банки, що обслуговують емітента X 
    г) основні види діяльності X 
    ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 
    д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств X 
    е) інформація про рейтингове агентство  
    є) інформація про органи управління емітента  
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 
(розміру часток, паїв) X 
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X 
4. Інформація про посадових осіб емітента:  
    а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 
    б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 
6. Інформація про загальні збори акціонерів X 
7. Інформація про дивіденди  
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 
9. Відомості про цінні папери емітента:  
    а) інформація про випуски акцій емітента X 
    б) інформація про облігації емітента  
    в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом X 
    г) інформація про похідні цінні папери  
    ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
    д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів X 
10. Опис бізнесу X 
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
    а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 
    б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 
    в) інформація про зобов'язання емітента X 
    г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
    ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції  
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних 
паперів  
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 
що виникала протягом звітного періоду  
14. Інформація про стан корпоративного управління X 
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
    а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
    б) 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  
    в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
    г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами  



іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду 
    ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
17. 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  
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
20. Основні відомості про ФОН  
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
24. Правила ФОН  
25. Річна фінансова звітність X 
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році 
(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації 
до Комісії) X 
27. Аудиторський висновок X 
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (у разі наявності)  
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва)  
30. Примітки: 
Причини вiдсутностi iнформацiї, зазначеної в перелiку: 
Згiдно Закону України про "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" 
визначення рейтингової оцiнки Товариства та його цiнних паперiв не  
є обов'язковим. 
Iнформацiю про органи управлiння емiтенти-акцiонернi товариства не заповнюють. 
За звiтний перiод дивiденди не нараховувались та не сплачувались. 
Товариством протягом звiтного перiоду облiгацiї та похiднi цiннi папери не випускались.  
Викупiв власних акцiй протягом звiтного перiоду не було.  
Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не нанадається, 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 гарантiї третьої особи вiдсутня, тому що Товариство не випускало боргових 
цiних паперiв. 
Протягом звiтного перiоду особлива iнформацiя та iнформацiя про iпотечнi цiннi папери не 
виникала.  
Iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати, сертифiкати ФОН Товариством не випускались. 
Товариство не складає рiчну фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 
бухгалтерського облiку. 
Звiт про стан об'єкта нерухостi вiдсутнiй, тому що пiдприємство не випускало цiльових 
облiгацiй. 



3. Основні відомості про емітента 
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 
3.1.1. Повне найменування 
 Приватне акцiонерне товариство "КIНТО" 
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) 
  ПрАТ "КIНТО" 
3.1.3. Організаційно-правова форма 
 Приватне акціонерне товариство 
3.1.4. Поштовий індекс 
 01034 
3.1.5. Область, район 
 м.Київ 
3.1.6. Населений пункт 
 м. Київ 
3.1.7. Вулиця, будинок 
 вул. Лисенка/Ярославiв Вал, 2/1 
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 
3.2.1. Серія і номер свідоцтва 
 А01 №623349 
3.2.2. Дата державної реєстрації 
 03.06.1994 
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво 
 Шевченкiвська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя 
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 
 66 660 000 
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 
 66 660 000 
3.3. Банки, що обслуговують емітента 
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті 
 Публiчне акцiонерне товариство "ПIРЕУС БАНК МКБ" 
3.3.2. МФО банку 
 300658 
3.3.3. Поточний рахунок 
 26506001000022 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті 
 Публiчне акцiонерне товариство  "ПIРЕУС БАНК МКБ" 
3.3.5. МФО банку 
 300658 
3.3.6. Поточний рахунок 
 26506001000022 
3.4. Основні види діяльності 
 67.12.0 - Бiржовi операцiї з фондовими цiнностями 
 67.13.0 - Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансового посередництва 
 74.13.0 - Дослiдження кон'юнктури ринку та виявлення суспiльної думки 
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 
ліцензії 

(дозволу) 

Дата 
видачі Державний орган, що видав

Дата 
закінчення 
дії ліцензії 
(дозволу) 



1 2 3 4 5 
Професiйна дiяльнiсть на 

фондовому ринку - дiяльнiсть з 
управлiння активами 

iнституцiйних iнвесторiв 
(дiяльнiсть з управлiння 

активами) 

АГ №572107 28.01.2011 Державна комiсiя з цiнних 
паперiв та фондового ринку 

28.01.2016

Опис В зв'язку з тим, що термiн дiї лiцензiї закiнчується в 2016 роцi, на 
даний час Товариство не має прогнозiв щодо продовження лiцензiї. 

 
3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств 
Найменування об'єднання: Українська асоцiацiя iнвестицiйного бiзнесу. 
Місцезнаходження об'єднання: 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. 

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

Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 
засновника 

та/або учасника
Місцезнаходження 

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 
учаснику (від 
загальної 
кількості) 

ПАТ "Укрiнбанк" 05839888 04071, м. Київ, Смирнова-
Ласточкiна, 10-А 0,9991 

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи 

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

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 
учаснику (від 
загальної 
кількості) 

Усього 0,9991 
 

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за звiтний перiод - 92 
осiб, середня чисельнiсть осiб, якi працюють за сумiсництвом - 13 осiб, чисельнiсть працiвникiв, 
якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 8 осiб. Фонд оплати працi 
порiвняно з попереднiм роком зменшився та становить - 7 556,7 тис. грн.  
З метою забезпечення вiдповiдностi рiвня квалiфiкацiї працiвникiв Товариства його операцiйним 
потребам, Товариство забезпечує регулярне проходження навчання його спiвробiтниками. На 



кiнець звiтного перiоду в штатi Товариства нараховувалось 6 спiвробiтникiв, що отримали 
сертифiкати з управлiння активами у порядку, встановленому ДКЦПФР, в той час як, згiдно 
лiцензiйних умов, компанiя з управлiння активами повинна мати не менше трьох 
сертифiкованих фахiвцiв. 
 

6. Інформація про посадових осіб емітента 
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
6.1.1. Посада 
 Член Наглядової ради 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Шинкевич Юрiй Петрович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 СО 809736 11.06.2002 Святошинське РУ ГУ МВС України в м. Києвi 
6.1.4. Рік народження 
 1952 
6.1.5. Освіта 
 Вища, iнженер-механiк 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 11 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Директор ТОВ "Домiн" 
6.1.8. Опис 
 Повноваження та обов'язки визначено Статутом.  
Винагороду, як Член Наглядової Ради, не отримує. Винагороди в натуральнiй формi не 
отримував. 
Обрано на новий термiн Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1 вiд 17.03.2009 року). У 
звiтному перiодi змiни посадової особи не було. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Стаж керiвної роботи 11 рокiв. Перелiк попереднiх посад: експерт-аналiтик, iнвестицiйний 
директор. 
Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: Директор ТОВ "Домiн" (м. Київ, пл. Солом'янська , 
1 офiс 509). 
 
6.1.1. Посада 
 Член Наглядової ради 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Новiков Олександр Миколайович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 СО 622966 30.08.2001 Старокиївське РУ ГУ МВС України в м. Києвi 
6.1.4. Рік народження 
 1956 
6.1.5. Освіта 
 Вища, економiст 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 18 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ВАТ "Агрокомбанк", Голова правлiння 
6.1.8. Опис 
 Повноваження та обов'язки визначено Статутом.  



Винагороду, як Член Наглядової Ради, не отримує. Винагороди в натуральнiй формi не 
отримував. 
Обрано на новий термiн Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1 вiд 17.03.2009 року). У 
звiтному перiодi змiни посадової особи не було. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Стаж керiвної роботи 18 рокiв. Перелiк попереднiх посад: Заступник директора, Заступник 
Голови Правлiння. 
Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: Голова правлiння ПАТ "Агрокомбанк" (м. Київ, 
вул.. Димитрова 9а). 
 
6.1.1. Посада 
 Заступник Голови Наглядової ради 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Лукасевич Василь Богданович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 СО 536282 07.11.2000 Мiнське РУ ГУ МВС України в м. Києвi 
6.1.4. Рік народження 
 1965 
6.1.5. Освіта 
 Вища, економiст 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 17 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Експерт департаменту корпоративних фiнансiв ПрАТ "КIНТО" 
6.1.8. Опис 
 Повноваження та обов'язки визначено Статутом.  
Винагороду, як заступник Голови  Наглядової Ради, не отримує. Винагороди в натуральнiй 
формi не отримував. 
Обрано на новий термiн Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1 вiд 17.03.2009 року). У 
звiтному перiодi змiни посадової особи не було. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Стаж керiвної роботи 17 рокiв. Перелiк попереднiх посад: експерт департаменту (вiддiлу) 
корпоративних фiнансiв, Директор фiлiї, Директор, брокер фондових операцiй, економiст,  
старший майстер. 
Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: Керуючий iнвестицiйними та пенсiйними фондами 
ПрАТ "КIНТО" (м. Київ, вул.. Лисенка/Ярославiв Вал, 2/1а). 
 
6.1.1. Посада 
 Голова Наглядової ради 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Пiтер Голдшайдер 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 L 0820308 07.11.2005 Магiстрат мiста Вiдень 
6.1.4. Рік народження 
 1945 
6.1.5. Освіта 
 Вища, юридична 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 17 



6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 EPIC, Гольдшайдер унд Вурмбьок Унтернеменсбератунг ГмбХ, Директор 
6.1.8. Опис 
 Повноваження та обов'язки визначено Статутом.  
Винагороду, як  Голова  Наглядової Ради, не отримує. Винагороди в натуральнiй формi не 
отримував. 
Обрано на новий термiн Загальними зборами (Протокол №1 вiд 17.03.2009 року.). У звiтному 
перiодi змiни посадової особи не було. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Стаж керiвної роботи 17 рокiв. Протягом своєї дiяльностi займав i займає посаду Директора  
EPIC, Гольдшайдер унд Вурмбьок Унтернеменсбератунг ГмбХ. 
 
6.1.1. Посада 
 Головний бухгалтер 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Бенедик Ольга Миколаївна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 ЕК 173510 30.05.1996 Артемiвский РВ ЛМУ УМВС України в Луганськiй областi 
6.1.4. Рік народження 
 1960 
6.1.5. Освіта 
 Вища, економiст 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 13 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Бухгалтер ВАТ "КIНТО" 
6.1.8. Опис 
 Повноваження та обов'язки визначено посадовою iнструкцiєю. 
Оплату отримує згiдно зi штатним розкладом, винагорода в натуральнiй формi не 
виплачувалась. 
Призначено Наказом № 14к вiд 25.02.2008 р. У звiтному перiодi змiни посадової особи не було. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Стаж керiвної роботи 13 рокiв. Перелiк попереднiх посад: бухгалтер, бухгалтер матерiального 
вiддiлу централiзованої бухгалтерiї, економiст. 
Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: бухгалтер ПрАТ "Оксана Плюс" (м. Київ, вул.. 
Резервна, 8), бухгалтер ТОВ "КIНТО Iнвест" (м. Київ, вул.. Лисенка/Ярославiв Вал, 2/1а). 
 
6.1.1. Посада 
 Член Правлiння - Виконавчий директор 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Веремiєнко Сергiй Миколайович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 СН 938677 18.09.1998 Ленiнградське РУ ГУ МВС України в м. Києвi 
6.1.4. Рік народження 
 1969 
6.1.5. Освіта 
 Вища, економiст 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 17 



6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ВАТ "КIНТО", заступник виконавчого директора 
6.1.8. Опис 
 Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства. 
Оплату отримує згiдно зi штатним розкладом, винагорода в натуральнiй формi не 
виплачувалась. 
Обрано на новий термiн Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1 вiд 17.03.2009 року). У 
звiтному перiодi змiни посадової особи не було. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Стаж керiвної роботи 17 рокiв. Перелiк попереднiх посад: заступник виконавчого директора, 
керiвник вiддiлу iнвестицiйних фондiв, керiвник групи по роботi з iндивiдуальними 
iнвесторами, директор пор роботi з фiлiями, начальник вiддiлу фондових операцiй. 
Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: Виконавчий директор ПрАТ "КIНТО" (м. Київ, 
вул. Лисенка/Ярославiв Вал, 2/1а). 
 
6.1.1. Посада 
 Член Правлiння 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Радзiєвська Надiя Вiкторiвна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 СН 261396 06.09.1996 Залiзничне РУ ГУ МВС України в м. Києвi 
6.1.4. Рік народження 
 1956 
6.1.5. Освіта 
 Вища, економiст 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 19 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Заступник Головного бухгалтера - Головний бухгалтер АТ "УБ "ФОРОС",  
1992 - Головний бухгалтер - Фiнансовий директор АТ "КIНТО" 
 
6.1.8. Опис 
 Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства. 
Оплату отримує згiдно зi штатним розкладом, винагорода в натуральнiй формi не 
виплачувалась. 
Обрано на новий термiн Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1 вiд 17.03.2009 року). У 
звiтному перiодi змiни посадової особи не було. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Стаж керiвної роботи 19 рокiв. Перелiк попереднiх посад: Фiнансовий директор, заступник 
головного бухгалтера, головний бухгалтер, економiст, старший економiст, старший технiк 
Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: Директор ТОВ Аудиторська фiрма "Анор" (м. 
Київ, пр-т Московський, 21а), Фiнансовий директор ПрАТ "КIНТО" (м. Київ, вул.. 
Лисенка/Ярославiв Вал, 2/1а). 
 
6.1.1. Посада 
 Член Правлiння 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Федоренко Анатолiй Васильович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 



 СО 296999 24.12.1999 Ленiнградське РУ ГУ МВС України в м. Києвi 
6.1.4. Рік народження 
 1949 
6.1.5. Освіта 
 Вища, економiст 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 19 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Старший науковий спiвробiтник Iнституту економiки АН УССР, з 1992-Вiце-президент 
ВАТ "КIНТО" 
6.1.8. Опис 
 Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства. 
Оплату отримує згiдно зi штатним розкладом, винагорода в натуральнiй формi не 
виплачувалась. 
Обрано на новий термiн Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1 вiд 17.03.2009 року). У 
звiтному перiодi змiни посадвої особи не було. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Стаж керiвної роботи 19 рокiв. Перелiк попереднiх посад: старший науковий спiвробiтник, 
молодший науковий спiвробiтник, начальник вiддiлу збуту, старший iнженер-економiст, 
економiст. 
Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: провiдний науковий спiвробiтник ДУ "Iнститут 
економiки та прогнозування НАН України" (м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26), Вiце-Президент 
ПрАТ "КIНТО" (м. Київ, вул.. Лисенка/Ярославiв Вал, 2/1а), менеджер ТОВ "Мережа фондових 
магазинiв Плюс" (м. Київ, вул. Лисенка/Ярославiв Вал, 2/1а), Член Ради Фонду НТ ВПФ 
"Соцiальний стандарт" (м. Київ, вул. Лисенка/Ярославiв Вал, 2/1а), Член Ради  Фонду НТ ВПФ 
"Династiя" (м. Львiв, вул. В. Великого, 33), Член Ради Фонду НТ ВПФ "Iвано-Франкiвськ" (м. 
Iвано-Франкiвськ, вул. Днiстровська, 49, к. 303), Член Ради Фонду ВНПФ "Слобожанський 
капiтал" (Харкiвська обл., м. Куп'янськ, вул. Ленiна, 110). 
 
6.1.1. Посада 
 Голова Правлiння - Президент 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Оксанiч Сергiй Михайлович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 СО 873577 11.12.2001 Печерське РУ ГУ МВС України в м. Києвi 
6.1.4. Рік народження 
 1955 
6.1.5. Освіта 
 Вища, економiст 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 19 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Старший викладач кафедри фiнансiв Київського iнституту народного господарства, з 
1992 - Президент ВАТ "КIНТО" 
6.1.8. Опис 
 Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства. 
Оплату отримує згiдно зi штатним розкладом, винагорода в натуральнiй формi не 
виплачувалась. 
Обрано на новий термiн Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1 вiд 17.03.2009 р.). У 
звiтному перiодi змiни посадової особи не було. 



Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Стаж керiвної роботи 19 рокiв. Перелiк попереднiх посад: старший викладач кафедри фiнансiв, 
асистент кафедри фiнансiв, економiст. 
Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: Президент ПрАТ "КIНТО" (м. Київ, вул.. 
Лисенка/Ярославiв Вал, 2/1а), Генеральний директор ТОВ "КIНТО Iнвест" м. Київ, вул.. 
Лисенка/Ярославiв Вал, 2/1а). 
 
6.1.1. Посада 
 Голова Ревiзiйної комiсiї 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Васильєва Iрина Михайлiвна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 СН 467603 20.03.1997 Днiпровське РУ ГУ МВС України в м. Києвi 
6.1.4. Рік народження 
 1954 
6.1.5. Освіта 
 Вища, лiнгвiст 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 14 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Заступник директора департаменту корпоративних фiнансiв ВАТ "КIНТО" 
6.1.8. Опис 
 Повноваження та обов'язки визначено Статутом.  
Винагороду, як  Голова ревiзiйної комiсiї, не отримує. В натуральнiй формi винагороди не 
отримувала. 
Обрано на новий термiн Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1 вiд 17.03.2009 року). У 
звiтному перiодi змiни посадової особи не було. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Стаж керiвної роботи 14 рокiв. Перелiк попереднiх посад: керiвник вiддiлу пенсiйних фондiв 
Заступник директора департаменту корпоративних фiнансiв, головний спецiалiст iз 
приватизацiї, iнженер-програмiст, iнженер по автоматизованим системам управлiння 
виробництва, iнженер. 
Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: Директор департаменту пенсiйних фондiв ПрАТ 
"КIНТО" (м. Київ, вул. Лисенка/Ярославiв Вал, 2/1а), Голова Ради Фонду НТ ВПФ "Соцiальний 
стандарт" (м. Київ, вул. Лисенка/Ярославiв Вал, 2/1а), Член Ради  Фонду НТ "ВПФ "Iвано-
Франкiвськ" (м. Iвано-Франкiвськ, вул. Днiстровська, 49, к. 303), Секретар Ради Фонду НТ 
"ВПФ "Династiя" (м. Львiв, вул. В. Великого, 33), Секретар Ради Фонду ВНПФ "Слобожанський 
капiтал" (Харкiвська обл., м. Куп'янськ, вул. Ленiна, 110). 
 
6.1.1. Посада 
 Член Наглядової ради 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Яковенко Iгор Валентинович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 СО 856122 18.10.2001 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києвi 
6.1.4. Рік народження 
 1956 
6.1.5. Освіта 
 Вища, економiст 



6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 15 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 КНЕУ, доцент 
6.1.8. Опис 
 Повноваження та обов'язки визначено Статутом.  
Винагороду, як Член Наглядової Ради, не отримує. Винагороди в натуральнiй формi не 
отримував. 
Обрано Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №2 вiд 12.10.2010 року). У звiтному перiодi 
змiни посадової особи не було. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Стаж керiвної роботи - 15 рокiв. Перелiк попереднiх посад: член Наглядової Ради, Заступник 
мiнiстра, доцент, старший викладач, iнженер, заступник завiдуючого вiддiлом економiки, 
Голова Комiтету, Радник Голови Правлiння, Президент. 
Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: доцент Київського нацiонального унiверситету 
України iменi В.Гетьмана (м. Київ, Проспект перемоги 54/1). 
 
6.1.1. Посада 
 Член Правлiння - Заступник виконавчого директора 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Москаленко Свiтлана Миколаївна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 СН 742577 20.02.1998 Днiпровське РУ ГУ МВС України в м. Києвi 
6.1.4. Рік народження 
 1964 
6.1.5. Освіта 
 Вища, економiст 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 13 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ПрАТ "КIНТО", Заступник виконавчого директора. 
6.1.8. Опис 
 Повноваження та обов'язки визначено Статутом.  
Оплату отримує згiдно зi штатним розкладом, винагорода в натуральнiй формi не 
виплачувалась. 
Обрано Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №2 вiд 12.10.2010 року).  У звiтному перiодi 
змiни посадової особи не було. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Стаж керiвної роботи 13 рокiв. Перелiк попереднiх посад: Заступник виконавчого директора, 
Заступник директора, Генеральний директор, менеджер департаменту з облiку та звiтностi, 
менеджер, менеджер iз страхового захисту, агент iз прямого продажу, економiст, iнженер. 
Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: Заступник виконавчого директора ПрАТ "КIНТО" 
(м. Київ, вул.. Лисенка/Ярославiв Вал, 2/1а), Заступник Генерального директора ТОВ "КIНТО 
Iнвест" (м. Київ, вул.. Лисенка/Ярославiв Вал, 2/1а). 
 
6.1.1. Посада 
 Член Ревiзiйної комiсiї 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Шуран Оксана Несторiвна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 



ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 - -  - 
6.1.4. Рік народження 
 1964 
6.1.5. Освіта 
 Вища (планування народного господартсва) 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 18 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ТОВ "АСПЕКТ ЦП", Директор. 
6.1.8. Опис 
 Повноваження та обов'язки визначено Статутом.  
Винагороду, як  член ревiзiйної комiсiї, не отримує. Винагороду в натуральнiй формi не 
отримувала. 
Обрано на новий термiн Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1 вiд 17.03.2009 року). У 
звiтному перiодi змiни посадової особи не було. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Стаж керiвної роботи -18 рокiв. Перелiк попереднiх посад: Виконавчий директор, Директор, 
заступник Генерального директора, заступник Директора. 
Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: Директор ТОВ "АСПЕКТ ЦП" (м. Київ, вул. 
Жилянська, 101). 
Згоду на розкриття паспортних даних не надано. 
 
6.1.1. Посада 
 Член Ревiзiйної комiсiї 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Каневська Наталя Юхимiвна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 СН 744061 10.02.1998 виданий Мiнським РуГу МВС України в м Києвi 
6.1.4. Рік народження 
 1957 
6.1.5. Освіта 
 Вища - Київський державний унiверситет iм. Шевченка, лiнгвiст. Мiжнародний Iнститут 
Бiзнесу, м. Київ.  Магiстр Бiзнес Адмiнiстрування 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 19 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ТОВ "Сi Ар Ейч Україна", Директор. 
6.1.8. Опис 
 Повноваження та обов'язки визначено Статутом.  
Винагороду, як  член ревiзiйної комiсiї, не отримує. Винагороду в натуральнiй формi не 
отримувала. 
Обрано на новий термiн Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1 вiд 17.03.2009 року). У 
звiтному перiодi змiни посадової особи не було. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Стаж керiвної роботи 19 рокiв. Перелiк попереднiх посад: Директор. 
Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: Директор ТОВ "Сi Ар Ейч Україна" (м. Київ, вул. 
В. Житомирська, 8/14). 
 



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

Посада 

Прізвище, ім'я, 
по батькові 

фізичної особи 
або повне 

найменування 
юридичної особи 

Паспортні дані 
фізичної особи 
(серія, номер, 
дата видачі, 
орган, який 
видав) або 

ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

Дата 
внесення 
до реєстру 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках) 

Прості 
іменні 

Прості на 
пред’явника 

Привілейо-
вані іменні 

Привілейо-
вані на 

пред'явник
а 

Голова Ревiзiйної 
комiсiї 

Васильєва Iрина 
Михайлiвна 

СН 467603 
20.03.1997 
Днiпровським РУ 
ГУ МВС України 
в м. Києвi 

 232 074 1,0444 232 07
4 

0 0 0 

Член Наглядової 
ради 

Шинкевич Юрiй 
Петрович 

СО 809736 
11.06.2002 
Святошинським 
РУ ГУ МВС 
України в м. Києвi 

 0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 
ради 

Новiков 
Олександр 
Миколайович 

СО 622966 
30.08.2001 
Старокиївським 
РУ ГУ МВС 
України в м. Києвi 

 278 000 1,2511 278 00
0 

0 0 0 

Член Правлiння - 
Заступник 
виконавчого 
директора 

Москаленко 
Свiтлана 
Миколаївна 

СН 742577 
20.02.1998 
Днiпровським РУ 
ГУ МВС України 
в м. Києвi 

 6 000 0,027 6 000 0 0 0 

Член Наглядової 
ради - Заступник 
Голови Наглядової 
ради 

Лукасевич Василь 
Богданович 

СО 536282 
07.11.2000 
Мiнським РУ ГУ 
МВС України в м. 
Києвi 

 435 952 1,962 435 95
2 

0 0 0 

Голова Наглядової 
ради 

Пiтер Голдшайдер L 0820308 
07.11.2005 
Магiстрат мiста 
Вiдень 

 10 0,000045 10 0 0 0 



Головний 
бухгалтер 

Бенедик Ольга 
Миколаївна 

ЕК 173510 
30.05.1996 
Артемiвским РВ 
ЛМУ УМВС 
України в 
Луганськiй областi 

 2 250 0,0101 2 250 0 0 0 

Член Правлiння  -
Виконавчий 
директор 

Веремiєнко Сергiй 
Миколайович 

СН 938677 
18.09.1998 
Ленiнградським 
РУ ГУ МВС 
України в м. Києвi 

 45 000 0,2025 45 000 0 0 0 

Член Правлiння Радзiєвська Надiя 
Вiкторiвна 

СН 261396 
06.09.1996 
Залiзничним РУ 
ГУ МВС України 
в м. Києвi 

 641 676 2,8878 641 67
6 

0 0 0 

Член Правлiння Федоренко 
Анатолiй 
Васильович 

СО 296999 
24.12.1999 
Ленiнградським 
РУ ГУ МВС 
України в м. Києвi 

 2 835 054 12,759 2 835 0
54 

0 0 0 

Голова Правлiння  
-Президент 

Оксанiч Сергiй 
Михайлович 

СО 873577 
11.12.2001 
Печерським РУ 
ГУ МВС України 
в м. Києвi 

 6 324 675 28,4639 6 324 6
75 

0 0 0 

Член Наглядової 
ради 

Яковенко Iгор 
Валентинович 

СО 856122 
18.10.2001 
Дарницьким РУ 
ГУ МВС України 
в м. Києвi 

 148 900 0,6701 148 90
0 

0 0 0 

Член Ревiзiйної 
комiсiї 

Шуран Оксана 
Несторiвна 

- -  -  0 0 0 0 0 0 

Член Ревiзiйної 
комiсiї 

Каневська Наталя 
Юхимiвна 

СН 744061 
10.02.1998 
виданий Мiнським 
РуГу МВС 
України в м Києвi 

 352 500 1,5864 352 50
0 

0 0 0 

Усього 11 302 09 50,864345 11 302 0 0 0 



1 091 
7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 

Кількість за видами акцій 

Найменування 
юридичної особи 

Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ Місцезнаходження 

Дата 
внесення 
до реєстру

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках)

Прості 
іменні 

Прості на 
пред'явника

Привілейо-
вані іменні 

Привілейо-
вані на 

пред'явник
а 

ТОВ "КIНТО 
Iнвест" 

32915716 01034, м. Київ, вул. 
Лисенка/Ярославiв 
Вал, 2/1 

  2 979 584 13,4095 2 979 5
84 

0 0 0 

Кількість за видами акцій 
Прізвище, ім'я, 
по батькові 

фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 
найменування органу, який видав 

паспорт 

Дата 
внесення 
до реєстру

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках)

Прості 
іменні 

Прості на 
пред'явника

Привілейо-
вані іменні 

Привілейо-
вані на 

пред'явник
а 

фiзична особа      6 324 675 28,4639 6 324 6
75 

0 0 0 

фiзична особа      2 835 054 12,759 2 835 0
54 

0 0 0 

фiзична особа      3 999 990 18,0018 3 999 9
90 

0 0 0 

Усього 16 139 303 72,6342 16 139 
303 

0 0 0 

 



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

Дата проведення 06.04.2011 
Кворум зборів 82,1706 
Опис Iнiцiатор проведення Загальних зборiв - Правлiння Товариства 

Питання, якi розглядалися на зборах: 
1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 
2. Звiт Правлiння про результати дiяльностi Товариства за 2010 рiк. 
3. Затвердження звiту i висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
4. Затвердження рiчного звiту Товариства. 
5. Затвердження звiту Наглядової ради Товариства. 
6. Розподiл збиткiв Товариства за 2010 рiк. 
7. Стратегiчнi цiлi та завдання на 2011 рiк. 
8. Про внесення змiн до Статуту Товариства 
Особи, що подавали пропозицiї до порядку денного - Веремiєнко С.М., 
Радзiєвська Н.В, Оксанiч С.М. 
Прийнятi рiшення: 
З першого питання за пропозицiєю Веремiєнка С.М. прийнято рiшення обрати 
Головою Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Оксанiча Сергiя Михайловича, 
секретарем Загальних зборiв акцiонерiв Товариства - Веремiєнка Сергiя 
Миколайовича. 
З другого питання прийнято до вiдома звiт про результати дiяльностi Товариства 
за 2010 рiк, оголошений Радзiєвською НВ. 
З третього питання за пропозицiєю Оксанiча С.М. затверджено Звiт Ревiзiйної 
комiсiї про перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк. 
З четвертого питання за пропозицiєю Веремiєнка С.М. затверджено звiт про 
результати дiяльностi та рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2010 рiк. 
З п'ятого питання затверджено звiт Наглядової ради Товариства, оголошений 
Лукасевичем В.Б. 
З шостого питання за пропозицiєю Радзiєвської Н.В. прийнято рiшення покрити 
збитки, отриманi Товариством у 2010 роцi, за рахунок Резервного капiталу 
Товариства. 
З сьомого питання погоджено запропонованi Оксанiчем С.М. стратегiчнi цiлi та 
завдання Товариства на 2010 рiк. 
З восьмого питання прийнято рiшення внести запропонованi Веремiєнком С.М. 
змiни до Статуту шляхом затвердження нової редакцiї Статуту. 

 
10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

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

ЗАТ "Українська екологiчна страхова 
компанiя" 

Організаційно-правова форма Закрите акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30729278 
Місцезнаходження 04074, м. Київ, вул. Резервна, 8 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

АА № 239396 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Мiнiстерство фiнансiв України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 31.01.2002 
Міжміський код та телефон (044) 521-68-78 
Факс (044) 521-68-78 
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 
Опис Добровiльне медичне страхування та 

страхування автотранспорту 



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

ТОВ "Аудиторська фiрма "Украудит 
ХХI" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22964908 
Місцезнаходження 04053, м. Київ, вул. Некрасовська, 3 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

№0701 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 
Міжміський код та телефон (044)235-78-58 
Факс (044)235-78-55 
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть 
Опис Договiр №29 вiд 05.11.2010 про 

надання аудиторських послуг. 
 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 
та по батькові фізичної особи 

ТОВ "КIНТО, Лтд" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 19263860 
Місцезнаходження 01034, м. Київ, вул. Лисенка/Ярославiв 

Вал, 2/1 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

АГ №399162 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.09.2010 
Міжміський код та телефон (044) 246-37-31 
Факс (044) 235-58-75 
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача 

цiнних паперiв 
Опис Договiр №59/2002 вiд 12.12.2002 року з 

надання послуг щодо вiдкриття та 
ведення рахунку в цiнних паперах; 
вiдкриття рахункiв у цiнних паперах 
власникам акцiй випуску, що 
дематерiалiзується. 

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

Приватне акцiонерне товариство 
"Всеукраїнський депозитарiй цiнних 

паперiв" 
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889 
Місцезнаходження 04107, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

АВ № 498004 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009 
Міжміський код та телефон (044)585-42-40 



Факс (044)585-42-40 
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю 

цiнних паперiв 
Опис Договiр про обслуговування емiсiї 

цiнних паперiв. 
 



11. Відомості про цінні папери емітента 
11.1. Інформація про випуски акцій 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 
випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 
ідентифікацій
ний номер 

Тип цінного 
папера 

Форма 
існування 
та форма 
випуску 

Номінальна 
вартість 

(грн.) 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Загальна 
номінальна 
вартість 

(грн.) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11.09.2008 364/1/08 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA4000039846 Іменні прості Документар
на 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. Свiдоцтво № 364/1/08 вiд 11.09.2008 р. втратило чиннiсть. 

19.11.2010 1075/1/10 Державна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA4000098347 Іменні прості Бездокумент
арна 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 переведення випуску простих 
iменних акцiй Товариства, випущених у документарнiй формi iснування в бездокументарну форму iснування.  

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

Дата реєстрації 
випуску 

Вид цінних 
паперів 

Обсяг 
випуску 

(грн.) 

Обсяг 
розміщених 

цінних 
паперів на 
звітну дату 

(грн.) 

Умови обігу та погашення 

1 2 3 4 5 
16.03.2010 Інвестиційні 

сертифікати 
250 000 000 7 639 000 Умови обiгу та погашення визначенi в проспектi емiсiї iнвестицiйних сертифiкатiв 

Вiдкритого диверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "КIНТО-Еквiтi", затв-го 
30.03.2009 р. Правлiнням Товариства. 

Опис 

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



04.01.2011 Інвестиційні 
сертифікати 

100 000 000 8 330 000 Умови обiгу та погашення визначенi в проспектi емiсiї iнвестицiйних сертифiкатiв 
Iнтервального диверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "КIНТО-Народний", 
затв-го Правлiнням Товариства  (Протокол №2 вiд 15.09.2009 р.). 

Опис 

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

04.01.2011 Інвестиційні 
сертифікати 

100 000 000 7 846 800 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. 

13.02.2010 Інвестиційні 
сертифікати 

1 000 000 919 289 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. 

02.03.2010 Інвестиційні 
сертифікати 

1 000 000 00
0 

1 381 000 Умови обiгу та погашення визначенi в проспектi емiсiї iнвестицiйних сертифiкатiв 
Закритого недиверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "КIНТО-Весна", затв-го 
03.02.2010 р. Правлiнням Товариства. 

Опис 

Iнвестицiйнi сертифiкати ЗНПIФ "КIНТО-Весна" ПрАТ "КIНТО" включенi до бiржовогу списку ПАТ "Українська бiржа" в категорiю 
позалiстинговi цiннi папери. 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. 
Спосiб розмiщення випуску - вiдкрите (публiчне) розмiщення. 

17.05.2010 Інвестиційні 
сертифікати 

1 000 000 00
0 

1 245 000 Умови обiгу та погашення визначенi в проспектi емiсiї iнвестицiйних сертифiкатiв 
Закритого недиверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "КIНТО-Лiто", затв-го 
23.04.2010 р. Правлiнням Товариства. 

Опис 

IIнвестицiйнi сертифiкати ЗНПIФ "КIНТО-Лiто" ПрАТ "КIНТО" включенi до бiржовогу списку ПАТ "Українська бiржа" в категорiю 
позалiстинговi цiннi папери. 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. 
Спосiб розмiщення випуску - вiдкрите (публiчне) розмiщення. 

16.08.2010 Інвестиційні 
сертифікати 

1 000 000 00
0 

1 157 000 Умови обiгу та погашення визначенi в проспектi емiсiї iнвестицiйних сертифiкатiв 
Закритого недиверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "КIНТО-Осiнь", затв-го 
Правлiнням Товариства 08.06.2010 р. 



Опис 

Iнвестицiйнi сертифiкати ЗНПIФ "КIНТО-Осiнь" ПрАТ "КIНТО" включенi до бiржовогу списку ПАТ "Українська бiржа" в категорiю 
позалiстинговi цiннi папери. Метою випуску є залучення грошових коштiв iнвесторiв та забезпечення їх приросту задля досягнення мети 
дiяльностi фонду - отримання стабiльного доходу на рiвнi двох депозитних ставок по гривневим банкiвським вкладам при мiнiмiзацiї 
ризиковостi портфеля фонду. 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.  
Спосiб розмiщення випуску - вiдкрите (публiчне) розмiщення. 

17.11.2010 Інвестиційні 
сертифікати 

1 000 000 00
0 

1 247 000 Умови обiгу та погашення визначенi в проспектi емiсiї iнвестицiйних сертифiкатiв 
Закритого недиверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "КIНТО-Зима", затв-го 
Правлiнням Товариства 15.10.2010 р. 

Опис 

Iнвестицiйнi сертифiкати ЗНПIФ "КIНТО-Зима" ПрАТ "КIНТО" включенi до бiржовогу списку ПАТ "Українська бiржа" в категорiю 
позалiстинговi цiннi папери. Метою випуску є залучення грошових коштiв iнвесторiв та забезпечення їх приросту задля досягнення мети 
дiяльностi фонду - отримання стабiльного доходу на рiвнi двох депозитних ставок по гривневим банкiвським вкладам при мiнiмiзацiї 
ризиковостi портфеля фонду. 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. Спосiб розмiщення випуску - 
вiдкрите (публiчне) розмiщення. 

01.03.2011 Інвестиційні 
сертифікати 

1 000 000 00
0 

52 159 000 Умови обiгу та погашення визначенi в проспектi емiсiї iнвестицiйних сертифiкатiв 
Закритого недиверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "Iндекс Української 
бiржi", затв-го Наглядовою радою Товариства 02.02.2011 р. 

Опис 

Iнвестицiйнi сертифiкати ЗНПIФ " Iндекс Української бiржi " ПрАТ "КIНТО" включенi до бiржовогу списку ПАТ "Українська бiржа" в 
категорiю 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 - вiдкрите (публiчне) розмiщення. 

 



11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів 
Загальна кількість замовлених бланків сертифікатів цінних 
паперів (штук) 

12 500 

у тому числі: 
- сертифікатів акцій 

1 000 

- сертифікатів облігацій 0 
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 
  - Інвестиційні сертифікати 11 500 
Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних 
паперів (штук) 

7 649 

у тому числі: 
- сертифікатів акцій 

909 

- сертифікатів облігацій 0 
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 

  - Інвестиційні сертифікати 6 740 
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів 
(штук) у звітному періоді 

207 

у тому числі: 
- сертифікатів акцій 

7 

- сертифікатів облігацій 0 
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 
  - Інвестиційні сертифікати 207 

 
12. Опис бізнесу 

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 
В 2008 роцi рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 09.04.2008 р.), шляхом 
реiнвестування частини нерозподiленого прибутку, збiльшено розмiр статутного капiталу 
Товариства у 2 рази (до 66 000 тис. грн.)  
05.08.2008 р. (Протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 2) прийнято рiшення про додатковий 
випуск акцiй у обсязi 2 200 000 акцiй та зареєстровано Проспект емiсiї.  
25.11.2009 р. рiшенням загальних зборiв акцiонерiв затверджено результати додаткового 
розмiщення акцiй Товариства та збiльшено розмiр Статутного капiталу на 660 тис. грн.. 
12.03.2009 р. створено Вiдкритий диверсифiкований пайовий iнвестицiйний фонд "КIНТО-
Еквiтi"  (Свiдоцтво про внесення до Єдиного державного реєстру iнститутiв спiльного 
iнвестування № 1312).  
29.04.2009 р. зареєстровано випуск та розпочато розмiщення iнвестицiйних сертифiкатiв ВДПIФ 
"КIНТО-Еквiтi" на загальну суму 250 000 тис. грн.. 
07.07.2009 р. ВДПIФ "КIНТО-Еквiтi" рiшенням ДКЦПФР визнано таким, що вiдповiдає вимогам 
щодо мiнiмального обсягу активiв IСI. 
В 2009 р. розпочато розмiщення додаткового випуску iнвестицiйних сертифiкатiв IДПIФ 
"Народний" ПрАТ "КIНТО", (Свiдоцтво про реєстрацiю випуску iнвестицiйних сертифiкатiв № 
1634 вiд 25.12.2009 р.). 
25.11.2009 р. на виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства"  Загальними 
зборами акцiонерiв прийнято рiшення (Протокол № 2) про визначення Товариства як приватне 
акцiонерне товариство. У 2009 р. збiльшено розмiр Статуного капiталу Товариства на 660 тис. 
грн (11.12.2009 зареєстрований в новiй редакцiї Статут Товариства, номер запису 
10741050019029830, вiдповiдно до якого Товариством оголошений статутний капiтал в сумi 66 
660 тис. грн.) 
У 2010 роцi запущено лiнiйку дивiдендних фондiв: ЗНПIФ "КIНТО-Весна" (Свiдоцтво про 
внесення до ЄДРIСI №1401 вiд 26.01.2010р.), ЗНПIФ "КIНТО-Лiто" (Свiдоцтво про внесення до 
ЄДРIСI №1428 вiд 20.04.2010р.), ЗНПIФ "КIНТО-Осiнь" (Свiдоцтво про внесення до ЄДРIСI 



№1457 вiд 05.07.2010р.), ЗНПIФ "КIНТО-Зима" (Свiдоцтво про внесення до ЄДРIСI №1497 вiд 
27.09.2010р.). 
У 2010 р. здiйснено переведення випуску простих iменних акцiй Товариства, випущених у 
документарнiй формi iснування, в бездокументарну форму iснування, тобто проведено 
дематерiалiзацiю випуску акцiй Товариства (Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй ДКЦПФР 
№ 1075/1/10  вiд 19.11.2010  р.). 
В 2011 роцi розпочав свою дiяльнiсть фонд ЗНПIФ "Iндекс Української бiржi". 
Змiни щодо розмiру статутного капiталу, кiлькостi акцiй, на який подiлений статутний капiтал, 
їх номiнальної вартостi протягом року не вiдбувалось 
Злиття, подiлу, приєднання, перетворення чи видiлу не було. 
 
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші 
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, 
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попереднього 
звітного періоду 
До структури ПрАТ "КIНТО" входять наступнi пiдроздiли: - департамент управлiння активами;  
- юридичний департамент; - департамент корпоративних фiнансiв; - департамент дослiджень; - 
департамент з облiку та звiтностi; - бухгалтерiя; операцiйний вiддiл; - загальний вiддiл; - вiддiл 
автоматизацiї та iнформацiйних технологiй; - департамент з продажу та роботи з iнвесторами; - 
вiддiл пенсiйних фондiв; - вiддiл iнвестицiйних фондiв; - технiчний вiддiл; - вiддiл маркетингу.  
На кiнець звiтного перiоду Товариство не мало фiлiй та представництв.  
 
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 
Протягом звiтного перiоду пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило. 
 
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
Ведення б/о дiяльностi Товариства здiйснюється вiдповiдно до вимог Закону України вiд 
16.07.99р. №996-ХIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", положень 
(стандартiв) б/о та iнших нормативних актiв Мiнiстерства фiнансiв України щодо органiзацiї б/о 
в Українi. Товариство вiдображає господарськi операцiї за журнальною формою облiку. 
Бухгалтерська звiтнiсть вiдображає наростаючим пiдсумком майнове та фiнансове становище 
Товариства за звiтний перiод i грунтується на даних синтетичного та аналiтичного облiку. Для 
вiдображення у б/о i звiтностi , майно та господарськi операцiї оцiнюють в нацiональнiй 
грошовiй одиницi України способом пiдсумовування проведених витрат. Для пiдтвердження 
достовiрностi фiнансової звiтностi проводяться аудиторськi перевiрки фiнансової звiтностi 
незалежною аудиторською фiрмою. Товариство веде окремий облiк результатiв дiяльностi 
Iнтервального диверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "Достаток", Вiдкритого 
диверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "КIНТО-Класичний", Iнтервального 
диверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "КIНТО-Народний" та Вiдкритого 
диверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "КIНТО-Еквiтi", Закритого 
недиверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "КIНТО-Весна", Закритого 
недиверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "КIНТО-Лiто", Закритого 
недиверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "КIНТО-Осiнь", Закритого 
недиверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "КIНТО-Зима", Закритого 
недиверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "Iндекс Української бiржi". 
 
Текст аудиторського висновку 
ТОВАРИСТВО 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 



"А У Д И Т О Р С Ь К А  Ф I Р М А 
"У К Р А У Д И Т  X X I" 
(свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських  
фiрм та аудиторiв № 0701) 
 
Україна, 04053, м. Київ, вул. Некрасовська, 3, тел./факс 235-7856 e-mail: ukrauditxxI@ukr.net 
 
Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) 
щодо фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "КIНТО" 
станом на 31.12.2011 
 
  Нацiональна комiсiя з цiнних 
             паперiв та фондового ринку  
 
  Власникам цiнних паперiв 
    
     Керiвництву Приватного 
      акцiонерного товариства       "КIНТО"  
 
 1. Вступний параграф 
 
 1.1.Основнi вiдомостi про емiтента: 
 
Повне найменування:  Приватне акцiонерне товариство "КIНТО" 
 
Код за ЄДРПОУ   16461855 
 
Мiсцезнаходження   01133 м. Київ, Шевченкiвський район 
     вул. Лисенка/Ярославiв вал, 2/1 
 
Дата державної реєстрацiї  03.06.1994  
 
 1.2. Опис аудиторської перевiрки 
 
 1.2.1. Повнота та вiдповiднiсть фiнансової звiтностi Положенням (стандартам) 
                     бухгалтерського  облiку в Українi 
 
ТОВ "Аудиторська фiрма "Украудит ХХI" проведена перевiрка фiнансової звiтностi ПрАТ 
"КIНТО" (надалi - Товариство), що включає "Баланс" станом на 31.12.2011, "Звiт про фiнансовi 
результати", "Звiт про рух грошових коштiв", "Звiт про власний капiтал", "Примiтки до рiчної 
фiнансової звiтностi" та "Додаток до примiток до рiчної фiнансової звiтностi "Iнформацiя за 
сегментами" за 2011 рiк, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi 
примiтки. 
Бухгалтерський облiк Товариство здiйснює вiдповiдно до вимог Закону України вiд 16.07.99 № 
996-ХIУ "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Положень (стандартiв) 
бухгалтерського облiку та iнших нормативних актiв Мiнiстерства фiнансiв України щодо 
органiзацiї бухгалтерського облiку в Українi.  
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" Вiдкритого диверсифiкованого пайового 



iнвестицiйного фонду "КIНТО-Еквiтi", Закритого недиверсифiкованого пайового iнвестицiйного 
фонду "КIНТО-Весна", Закритого недиверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду 
"КIНТО-Лiто", Закритого недиверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "КIНТО-Осiнь", 
Закритого недиверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "КIНТО-Зима", Закритого 
недиверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "Iндекс Української бiржi". 
Товариство вiдображає господарськi операцiї за журнальною формою облiку. 
Перевiрка публiчної фiнансової звiтностi, облiку, первинних документiв та iншої iнформацiї 
щодо фiнансово-господарської дiяльностi суб'єктiв господарювання проводилась з метою 
визначення її достовiрностi i вiдповiдностi чинному законодавству та встановленим нормативам. 
Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2011 рiк у складi "Балансу", "Звiту про фiнансовi результати", 
"Звiту про рух грошових коштiв", "Звiту про власний капiтал",  "Примiток до рiчної фiнансової 
звiтностi", "Додатку до примiток до рiчної фiнансової звiтностi "Iнформацiя за сегментами" 
складена своєчасно i вiдповiдає вимогам Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку: П(С)БО 
2 "Баланс", П(С)БО 3 "Звiт про фiнансовi результати", П(С)БО 4 "Звiт про рух грошових 
коштiв", П(С)БО 5 "Звiт про власний капiтал", П(С)БО 29 "Фiнансова звiтнiсть за сегментами" та 
вимог iнших П(С)БО та своєчасно подана до Головного управлiння статистики у м. Києвi. Данi, 
що вiдображенi в зазначених формах, пiдтвердженi даними аналiтичного та синтетичного 
облiку. 
Порiвняннiсть показникiв форм рiчної фiнансової звiтностi вiдповiдає вимогам листа Мiнфiну 
України вiд 22.12.2008 № 1524 "Методичнi рекомендацiї з перевiрки порiвнянностi показникiв 
фiнансової звiтностi". 
Первиннi документи Товариства вiдповiдають вимогам Закону України "Про бухгалтерський 
облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та "Положення про документальне забезпечення записiв 
у бухгалтерському облiку", затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 24.05.95 № 88. 
Вiдповiдно до наказу вiд 31.10.2011 № 83/1 ПрАТ "КIНТО" перед складанням рiчного звiту 
провело iнвентаризацiю основних засобiв, нематерiальних активiв, виробничих запасiв, 
малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, каси та iнших грошових коштiв, грошових коштiв 
в дорозi, поточних рахункiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi та iнших рахункiв у банках, 
фiнансових вкладень, дебiторської та кредиторської заборгованостi, незавершеного 
виробництва, витрат майбутнiх перiодiв, резерву наступних витрат i платежiв станом на 
01.11.2011 згiдно з вимогами "Iнструкцiї по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних 
активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв та розрахункiв", 
затвердженої наказом Мiнфiну України вiд 11.08.94 № 69.  
Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних активiв, яка проводилась перед складанням 
фiнансової звiтностi за 2011 рiк через обмеження Товариством обсягу нашої роботи. 
При проведеннi iнвентаризацiї Товариство не отримало вiд деяких дебiторiв та кредиторiв 
пiдтвердження їх поточної заборгованостi.   
 
 1.2.2. Наявнiсть та незмiннiсть облiкової полiтики Товариства 
 
Товариство протягом 2011 року здiйснювало ведення бухгалтерського облiку згiдно з 
принципами й методами, передбаченими Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку. 
Вiдповiдно до Закону України вiд 16.07.99 № 996-ХIУ "Про бухгалтерський облiк та фiнансову 
звiтнiсть в Українi" та П(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" Товариством 
забезпечена повнота, вiдповiднiсть, безперервнiсть вiдображення операцiй та достовiрнiсть 
оцiнки активiв, зобов'язань, капiталу в бухгалтерському облiку.  
В своїй дiяльностi в 2011 роцi Товариство керувалося облiковою полiтикою, затвердженою 
наказом вiд 08.01.2008 № 1 з урахуванням змiн, згiдно з якою керiвництво Товариства обрало 
принципи, методи i процедури облiку таким чином, щоб достовiрно вiдобразити фiнансове 
положення i результати дiяльностi Товариства. Облiкова полiтика Товариства за перiод, що 
перевiряється, не змiнювалася. 



             
 1.2.3. Розкриття iнформацiї щодо нематерiальних активiв, основних засобiв,  їх  
            зносу та їх вiдображення в балансi Товариства 
 
Визнання, оцiнку, облiк надходжень та вибуття нематерiальних активiв ПрАТ "КIНТО" 
проводило вiдповiдно до вимог П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи".  
Придбаний або отриманий нематерiальний актив вiдображається Товариством у балансi, якщо 
iснує iмовiрнiсть одержання майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з його використанням, та 
його вартiсть може бути достовiрно визначена.  
Придбанi нематерiальнi активи зараховуються на баланс Товариства за первiсною вартiстю за 
первинними документами.  
Визнання та оцiнку основних засобiв, облiк надходжень, лiквiдацiї та реалiзацiї основних засобiв 
протягом звiтного року Товариство проводило вiдповiдно до вимог П(С)БО 7 "Основнi засоби".  
Об'єкт основних засобiв визнається Товариством активом, якщо iснує iмовiрнiсть того, що воно 
отримає в майбутньому економiчнi вигоди вiд його використання та вартiсть його може бути 
достовiрно визначена. 
 Бухгалтерський облiк основних засобiв Товариство здiйснювало на пiдставi первинних 
документiв за фактичними витратами на їх придбання, виготовлення та установку. Придбанi 
Товариством основнi засоби зараховуються на баланс  за первiсною вартiстю. 
Станом на 31.12.2011 в балансi Товариства вiдображенi:  
тис. грн. 
нематерiальнi активи: 
- залишкова вартiсть          1 133 
- первiсна вартiсть           1 886         
- накопичена амортизацiя             753 
           
основнi засоби: 
- залишкова вартiсть             691 
- первiсна вартiсть                                3 495 
- знос            2 804 
                           
Залишки по рахунку 12 "Нематерiальнi активи", по рахунку 10 "Основнi засоби", по рахунку 13 
"Знос необоротних активiв" пiдтвердженi даними аналiтичного облiку. 
 У бухгалтерському та податковому облiку нарахування зносу (амортизацiї) основних 
засобiв та нематерiальних активiв проводилося за прямолiнiйним методом вiдповiдно до ст. 145 
Податкового кодексу України. 
Переоцiнка основних засобiв та нематерiальних активiв за звiтний перiод не проводилася. 
 
 1.2.4. Розкриття iнформацiї щодо фiнансових iнвестицiй 
 
 Первинна оцiнка фiнансових iнвестицiй, їх оцiнка на дату балансу здiйснюється 
Товариством вiдповiдно до вимог П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї". 
Станом  на  31.12.2011 в балансi  Товариства  вiдображенi фiнансовi iнвестицiї в сумi   70 002 
тис.грн.:  
         тис. грн. 
- Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї:       
       - якi облiковуються за методом участi                  
         в капiталi iнших пiдприємств       67 435  
 - iншi фiнансовi iнвестицiї, в т.ч.:           202    
             - частки i паї у статутному капiталi           
               iнших пiдприємств                       183 



             - акцiї                           19 
- Поточнi фiнансовi iнвестицiї, в т.ч.:                  2 365  
             - акцiї           2 365  
                             
  Синтетичний облiк фiнансових iнвестицiй вiдповiдає їх аналiтичному облiку. 
 
 1.2.5. Розкриття iнформацiї щодо запасiв 
  
 Первiсна оцiнка запасiв, оцiнка вибуття запасiв, оцiнка запасiв на дату балансу 
проводилися вiдповiдно до вимог П(С)БО 9 "Запаси" та облiкової полiтики Товариства.   
Товариство визнає запаси активом, якщо iснує ймовiрнiсть того, що в майбутньому буде 
отримано економiчнi вигоди, пов'язанi з їх використанням, та їх вартiсть може бути достовiрно 
визначена. 
 Станом на 31.12.2011 залишок виробничих запасiв складав 142 тис. грн. 
 Облiковi данi пiдтвердженi первинними документами. 
 
 1.2.6. Розкриття iнформацiї щодо вiдстрочених податкових активiв 
 
Вiдстроченi податковi активи (сума податку на прибуток, що пiдлягає вiдшкодуванню в 
наступних перiодах унаслiдок тимчасової рiзницi мiж облiковою та податковою базами оцiнки) 
вiдображенi в балансi в сумi 212 тис.грн. вiдповiдно до вимог П(С)БО 2 "Баланс". 
 
 1.2.7. Розкриття iнформацiї щодо дебiторської заборгованостi, грошових коштiв та  
            витрат майбутнiх перiодiв 
  
Визнання та оцiнку дебiторської заборгованостi Товариство здiйснювало вiдповiдно до вимог 
П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть".  
Дебiторську заборгованiсть Товариство визнає активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання 
майбутнiх економiчних вигод та може бути достовiрно визначена її сума. 
 Станом на 31.12.2011 дебiторська заборгованiсть ПрАТ "КIНТО" складала 7 505 тис. грн.: 
тис. грн. 
- за товари, роботи, послуги: 
- чиста реалiзацiйна вартiсть          5 710  
- первiсна вартiсть            7 074 
- резерв сумнiвних боргiв           1 364   
          
- за розрахунками з бюджетом                26  
- iз внутрiшнiх розрахункiв                                     32 
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть                    1 737  
    
 Вiдображенi у фiнансовiй звiтностi ПрАТ "КIНТО" суми дебiторської заборгованостi 
пiдтвердженi первинними документами, у яких зазначенi термiни виникнення цiєї 
заборгованостi. 
На кiнець звiтного року в балансi Товариства вiдображенi грошовi кошти в нацiональнiй валютi 
в сумi 80 тис. грн.  
Зазначенi суми залишкiв грошових коштiв та їх еквiвалентiв, що зазначенi в "Балансi" та "Звiтi 
про рух грошових коштiв" пiдтвердженi даними синтетичного та аналiтичного облiку.  
Грошовi кошти Iнтервального диверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "Достаток", 
Вiдкритого диверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "КIНТО-Класичний", 
Iнтервального диверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "КIНТО-Народний", 
Вiдкритого диверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "КIНТО-Еквiтi", Закритого 



недиверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "КIНТО-Весна", Закритого 
недиверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "КIНТО-Лiто", Закритого 
недиверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "КIНТО-Осiнь", Закритого 
недиверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "КIНТО-Зима", Закритого 
недиверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "Iндекс Української бiржi" зараховувалися 
на окремi поточнi рахунки кожного Фонду окремо вiд коштiв ПрАТ "КIНТО". 
 Розрахунки з пiдзвiтними особами ПрАТ "КIНТО" проводило вiдповiдно до дiючого 
законодавства. 
 Облiк касових операцiй здiйснювався вiдповiдно до вимог "Положення про ведення 
касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi", затвердженого постановою Правлiння 
Нацiонального банку України вiд 15.12.2004 N 637. 
Витрати майбутнiх перiодiв станом на 31.12.2011 вiдображенв в балансi в сумi 30 тис. грн. 
достовiрно, про що свiдчать данi аналiтичного та синтетичного облiку. 
 
 1.2.8. Розкриття iнформацiї щодо формування статутного капiталу 
1. ВАТ  "КIНТО"  вiдповiдно  до  статуту, зареєстрованого Печерською районною в м. Києвi 
державною адмiнiстрацiєю 03.06.2003 № 2696, був оголошений статутний фонд у сумi 20 000 
000,00 грн., який було розподiлено на 20 000 000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 
1,0 грн. кожна. 
Станом на 31.12.2003 оголошений статутний фонд у сумi 20 000 000,00 грн. ВАТ "КIНТО" 
сформувало в повному обсязi, тобто в сумi 20 000 000,00 грн., у т.ч.: 
          грн. 
- майновими внесками - 16 364,8 
- грошовими коштами - 24 098,7 
- грошовими коштами у виглядi реiнвестицiї дивiдендiв - 19 958 049,6 
- цiнними паперами - 1 486,9 
2. Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 03.04.2007 (Протокол № 1) статутний 
капiтал ВАТ "КIНТО" було збiльшено на 10 000 000,00 грн. за рахунок реiнвестування 
дивiдендiв в об'єкт первинного iнвестування; номiнальна вартiсть акцiй збiльшена з 1,0 грн. до 
1,50 грн.; кiлькiсть акцiй ВАТ "КIНТО" залишилась незмiнною. 
Державним реєстратором Печерської районної у мiстi Києвi Державної адмiнiстрацiї 
Iванишиною Л.I. зареєстрованi змiни до статуту 21.05.2007 № 10701050010007872, вiдповiд-но 
до яких ВАТ "КIНТО" було оголошено статутний капiтал в сумi 30 000 000,00 грн., який 
подiлений на 20 000 000 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,5 грн. кожна. 
Формування частки статутного капiталу в сумi 10 000 000,00 грн. було здiйснено шляхом 
реiнвестування дивiдендiв в об'єкт первинного iнвестування та збiльшенням номiнальної 
вартостi акцiй з 1,00 грн. до 1,50 грн. 
Таким чином, оголошений статутний капiтал в сумi 30 000 000,00 грн. було сформовано ВАТ 
"КIНТО" в повному розмiрi. 
3. Загальними зборами акцiонерiв (Протокол вiд 10.07.2007 № 2) було прийнято рiшення про 
збiльшення статутного капiталу ВАТ "КIНТО" до 33 000 000,00 грн. шляхом збiльшення 
кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi - вiдкритого розмiщення 2 000 000 простих 
iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,50 грн. кожна на загальну суму 3 000 000,00 грн., оплата 
яких мала здiйснюватися виключно в грошовiй формi протягом п'яти робочих днiв з дня 
укладення договору купiвлi-продажу акцiй. При цьому цiна однiєї акцiї - 7,00 грн. 
Формування частки у розмiрi 3 000 000,00 грн., на яку згiдно з протоколом загальних зборiв 
акцiонерiв збiльшено розмiр статутного капiталу, здiйснено наступним чином: 
- Радзiєвська Н.В. придбала: 
згiдно з договором купiвлi-продажу вiд 01.10.2007 № 6КНТ 500 штук простих iменних акцiй за 
цiною 7,00 грн. за одну акцiю на загальну суму 3 500,00 грн. (платiжне доручення вiд 05.10.2007 
№ 430534 на 3 500,00 грн.); 



згiдно з договором купiвлi-продажу вiд 15.10.2007 № 8КНТ 38 700 штук простих iменних акцiй 
за цiною 7,00 грн. за одну акцiю на загальну суму 270 900,00 грн. (платiжне доручення вiд 
22.10.2007 № 444636 на 270 900,00 грн.). 
- Мельничук В.Г. придбав: 
згiдно з договором купiвлi-продажу вiд 01.10.2007 № 5КНТ 500 штук простих iменних акцiй за 
цiною 7,00 грн. за одну акцiю на загальну суму 3 500,00 грн. (платiжне доручення вiд 05.10.2007 
№ 430535 на 3 500,00 грн.); 
згiдно з договором купiвлi-продажу вiд 15.10.2007 № 7 КНТ 1 960 300 штук простих iменних 
акцiй за цiною 7,00 грн. за одну акцiю на загальну суму 13 722 100,00 грн. (платiжне доручення 
вiд 22.10.2007 № 444635 на 13 722 100,00 грн.). 
Державним реєстратором Печерської районної у мiстi Києвi Державної адмiнiстрацiї 
Iванишиною Л.I. зареєстрованi змiни до статуту 24.10.2007 № 10701050012007872, вiдповiдно до 
яких Товариством оголошений статутний капiтал в сумi 33 000 000,00 грн., який подiлений на 22 
000 000 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,5 грн. кожна. 
Частка статутного капiталу у розмiрi 3 000 000,00 грн., на яку згiдно зi змiнами до статуту, 
зареєстрованими 24.10.2007 № 10701050012007872, збiльшений статутний капiтал, була 
сформована в повному розмiрi станом на 24.10.2007, а, вiдповiдно, оголошений статутний 
капiтал в сумi 33 000 000,00 грн. також сформований в повному розмiрi. 
4. Загальними зборами акцiонерiв ВАТ "КIНТО" (Протокол вiд 09.04.2008 № 1) було прийнято 
рiшення: 
- про затвердження результатiв дiяльностi ВАТ "КIНТО" за 2007 рiк та порядку розподiлу 
прибутку; 
- про збiльшення статутного капiталу за рахунок реiнвестування дивiдендiв на 33 000 
000,00 грн.; 
- встановлення нового розмiру статутного капiталу в розмiрi 66 000 000,00 грн.; 
- про випуск 22 000 000 штук простих iменних акцiй (в документарнiй формi) номiнальною 
вартiстю 3,0 грн. кожна загальною номiнальною вартiстю 66 000 000,00 грн.; 
- про затвердження змiн до статуту ВАТ "КIНТО" у зв'язку зi збiльшенням розмiру 
статутного капiталу та змiною номiнальної вартостi акцiй. 
Оскiльки згiдно з прийнятим рiшенням загальних зборiв випуск акцiй здiйснювався у зв'язку з 
реiнвестуванням дивiдендiв, розмiщення акцiй було проведено шляхом обмiну акцiй старої 
номiнальної вартостi на акцiї нової номiнальної вартостi у спiввiдношеннi: одна акцiя старої 
номiнальної вартостi на одну акцiю нової номiнальної вартостi. 
Згiдно з прийнятим загальними зборами акцiонерiв рiшенням ВАТ "КIНТО" здiйснило обмiн 
акцiй шляхом надання реєстратору ВАТ "КIНТО" розпорядження на проведення вiдповiдної 
корпоративної операцiї в системi реєстру власникiв акцiй ВАТ "КIНТО" протягом мiсяця з дати 
отримання мiжнародного iдентифiкацiйного номеру нового випуску акцiй. Строк обмiну 
сертифiкатiв акцiй старої номiнальної вартостi на сертифiкати нової номiнальної вартостi не 
обмежується, обмiн здiйснюється за зверненням акцiонерiв Товариства до його реєстратора - 
ТОВ "Нотада". 
Статут ВАТ "КIНТО" (в новiй редакцiї) зареєстрований державним реєстратором Печерської 
районної у мiстi Києвi державної адмiнiстрацiї Тепегей С.В. 21.04.2008, номер запису 
10701050016007872, вiдповiдно до якого Товариством оголошений статутний капiтал в сумi 66 
000 000,00 грн., який подiлений на 22 000 000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 3 
грн. 
Частка збiльшення статутного капiталу у розмiрi 33 000 000,00 грн. була сформована шляхом 
реiнвестування дивiдендiв в об'єкт первинного iнвестування, тобто оголошений статутний 
капiтал в сумi 66 000 000,00 грн. ВАТ "КIНТО" сформувало в повному розмiрi. 
5. Вiдповiдно до Договорiв купiвлi-продажу вiд 19.11.2008 № 149КI;2К, вiд 25.11.2008 № 
150КI;3К та Додаткової угоди до договорiв купiвлi-продажу вiд 18.11.2009 ВАТ "КIНТО" 
продало ТОВ "КIНТО Iнвест" 220 000 штук простих iменних акцiй (у документарнiй формi) по 



цiнi 9,0 грн. на загальну суму 1 980 000,00 грн. 
ТОВ "КIНТО Iнвест" сплатило за акцiї 1 980 000,00 грн.: 
- платiжним дорученням вiд 19.11.2008 № 1029 - 247 462,20 грн. за Договором купiвлi-
продажу вiд 19.11.2008 № 149КI;2К; 
- платiжним дорученням вiд 28.11.2008 № 1044 - 1 732 537,80 грн. за Договором купiвлi-
продажу вiд 25.11.2008 № 150КI;3К. 
ТОВ "КIНТО Iнвест" вiдповiдно до Додаткової угоди вiд 18.11.2009 до договорiв купiвлi-
продажу придбало 220 000 штук простих iменних акцiй на 1 980 000,00 грн., тобто, збiльшення 
статутного капiталу у розмiрi 660 000,00 грн. (220 000 штук простих iменних акцiй номiнальною 
вартiстю 3 грн.) було сформовано ТОВ "КIНТО Iнвест" в повному обсязi грошовими коштами. 
Статут Приватного акцiонерного товариства "КIНТО" (в новiй редакцiї) зареєстрований 
державним реєстратором Шевченкiвської районної у мiстi Києвi державної адмiнiстрацiї 
Лiнцовою В.Ю. 11.12.2009, номер запису 10741050019029830, вiдповiдно до якого Товариством 
оголошений статутний капiтал в сумi 66 660 000,00 грн., який подiлений на 22 220 000 простих 
iменних акцiй номiнальною вартiстю 3 грн., тобто статутний капiтал збiльшений на 660 000,00 
грн. (220 000 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 3 грн.). 
Державним реєстратором Шевченкiвської районної у мiстi Києвi державної адмiнiстрацiї 
Лiнцовою В.Ю. 28.12.2010 зареєстровано Статут Приватного акцiонерного товариства "КIНТО" 
(в новiй редакцiї), номер запису 10741050023029830, змiни щодо розмiру статутного капiталу, 
кiлькостi акцiй, на який подiлений статутний капiтал, їх номiнальної вартостi не вносилися. 
Акцiонерами ПрАТ "КIНТО" станом на кiнець дня 31.12.2011 були:  
 
№ з/п Назва юридичної (фiзичної) особи Кiлькiсть акцiй  
(шт.) Номiнальна вартiсть  
1 акцiї  
(грн.) Загальна вартiсть акцiй (грн.) Вiдсоток у статутному капiталi  
(%) 
1 2 3 4 5 6 
1 ATLAS GLOBAL VENTURES, INC 500 000 3,0 1 500 000,00 2,2502 
2 АКБ "Лiсбанк" 7 000 3,0 21 000,00 0,0315 
3 АТ "Поступ" 2 400 3,0 7 200,00 0,0108 
4 АТ "Укрiнбанк" 222 000 3,0 666 000,00 0,9991 
5 ВАТ "Оксана Плюс" 46 3,0 138,00 0,0002 
6 МСП "Фантом" 4 200 3,0 12 600,00 0,0189 
7 СП "Дiамед" 10 000 3,0 30 000,00 0,0450 
8 ТОВ "МФМ Плюс" 38 3,0 114,00 0,0002 
9 ТОВ "КIНТО Iнвест" 2 979 584 3,0 8 938 752,00 13,4095 
10 ЗАТ "Фiнанси та Кредит" 27 850 3,0 83 550,00 0,1253 
11 ТОВ "Домiн" 851 994 3,0 2 555 982,00 3,8344 
 Всього у юридичних осiб 4 605 112 3,0 13 815 336,00 20,7251 
12-85 Фiзичнi особи 17 614 888 3,0 52 844 664,00 79,2749 
 В цiлому 22 220 000  66 660 000,00 100,0000 
 
Облiк статутного капiталу ПрАТ "КIНТО" здiйснює на рахунку 40 "Статутний капiтал", 
аналiтичний облiк по якому проводиться в розрiзi акцiонерiв ПрАТ "КIНТО", а облiк 
розрахункiв iз акцiонерами здiйснюється на рах. 46 "Неоплачений капiтал", тобто згiдно з 
"Iнструкцiєю про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, 
зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй", затвердженою наказом 
Мiнфiну України вiд 30.11.99 № 291. 
Акцiї ПрАТ "КIНТО" переведено в бездокументарну форму iснування. Ведення системи реєстру 
власникiв акцiй ПрАТ "КIНТО" здiйснює ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" 



згiдно з лiцензiєю серiї АВ № 498004 на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку 
- депозитарної дiяльностi: депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв, виданою 
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 19.11.2009  вiдповiдно до рiшення 
про видачу лiцензiї вiд 27.05.2009 № 519, строк дiї лiцензiї - 27.05.2009 - 27.05.2019. 
При розмiщеннi та викупi власних акцiй ПрАТ "КIНТО" не користувалось послугами торговцiв 
цiнними паперами.  
 
 1.2.9. Розкриття iнформацiї щодо власного капiталу 
 
Власний капiтал Товариства вiдображається в бухгалтерському облiку одночасно з 
вiдображенням активiв або зобов'язань, якi призводять до змiни власного капiталу.  
Станом   на   31.12.2011  власний   капiтал  Товариства  вiдображений  в  балансi  в сумi  76 239 
тис. грн.:              
          тис. грн. 
 
- Статутний капiтал       66 660 
- Додатковий вкладений капiтал                 12 322 
- Iнший додатковий капiтал          4 170 
- Непокритий збиток         6 913   
       
Зазначена сума власного капiталу вiдображена i в "Довiдцi про вiдповiднiсть власного та 
статутного капiталу Компанiї вимогам Лiцензiйних умов провадження професiйної дiяльностi на 
фондовому ринку - дiяльностi з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв (дiяльностi з 
управлiння активами) станом на 31.12.2011, складенiй Товариством вiдповiдно до вимог 
"Положення про порядок подання iнформацiї щодо фiнансових показникiв дiяльностi осiб, якi 
здiйснюють дiяльнiсть з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв (дiяльнiсть з управлiння 
активами)", затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 
04.10.2005 № 520 (iз змiнами i доповненнями).  
Розмiр власного капiталу вiдповiдає вимогам "Лiцензiйних умов провадження професiйної 
дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв 
(дiяльностi з управлiння активами)", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв 
та фондового ринку вiд 26.05.2006 N 341, щодо пiдтримання розмiру власного капiталу в сумi, 
не менше нiж 7 000 тис. грн. 
Власний капiтал Товариства станом на 31.12.2011 вiдображений в фiнансовiй звiтностi 
вiдповiдно до вимог Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку.  
 
 1.2.10. Розкриття iнформацiї щодо зобов'язань 
 
 Визнання та оцiнку зобов'язань Товариство здiйснює вiдповiдно до вимог П(С)БО 11 
"Зобов'язання". Зобов'язання визнається, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та 
iснує iмовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення.                         
 Станом на 31.12.2011 в балансi Товариства достовiрно вiдображенi нарахованi у звiтному 
перiодi забезпечення майбутнiх витрат та платежiв - забезпечення виплат персоналу в сумi 264 
тис.грн.  
 Поточнi  зобов'язання  Товариства  станом  на  31.12.2011  вiдображенi  в балансi  в сумi 3 
297 тис. грн., у тому числi: 
                 тис. грн. 
 
- кредиторська заборгованiсть за товари,                   
    роботи, послуги            2 709 
- поточнi зобов'язання за розрахунками 



     з бюджетом                   6 
- iншi поточнi зобов'язання                                   582  
  Зазначенi в фiнансовiй звiтностi Товариства суми зобов'язань пiдтвердженi 
первинними документами та даними синтетичного облiку.  
 У первинному облiку зазначенi термiни виникнення цiєї заборгованостi. 
 
 1.2.11. Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку 
 
Вiдповiдно до вимог П(С)БО 15 "Дохiд" у бухгалтерському облiку Товариством дохiд 
визнається пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання 
власного капiталу, за умови, що оцiнка прибутку може бути достовiрно визначена. 
Згiдно з вимогами П(С)БО 16 "Витрати" витратами звiтного перiоду Товариство визнає або 
зменшення активiв, або збiльшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного 
капiталу, за умови, що цi витрати можуть бути достовiрно оцiненi. 
Податковий облiк валових доходiв та валових витрат Товариство здiйснювало згiдно зi ст. 4 та 
ст. 5 Закону України вiд 22.05.97 № 283/97-ВР "Про оподаткування прибутку пiдприємств" по 
31.03.2011, а з 01.04.2011 податковий облiк доходiв та витрат здiйснювало згiдно з вимогами ст.. 
136,137 та ст.138 Податкового кодексу України. 
 За 2011 рiк виручка вiд реалiзацiї послуг Товариства склала 27 161 тис. грн., чистий дохiд 
вiд реалiзацiї послуг - 27 161 тис. грн., собiвартiсть реалiзованих послуг - 11 816 тис. грн., 
валовий прибуток - 15 345 тис. грн., iншi операцiйнi доходи - 2 414 тис. грн., адмiнiстративнi 
витрати - 19 157 тис. грн., iншi операцiйнi витрати - 3 087 тис. грн., збиток вiд операцiйної 
дiяльностi - 4 485 тис. грн.,  iншi фiнансовi доходи - 2 тис. грн.,  втрати  вiд  участi  в  капiталi - 3 
143 тис.грн., iншi витрати - 1 тис. грн., збиток  вiд  звичайної  дiяльностi  до  оподаткування - 7 
627 тис. грн., дохiд з податку на прибуток вiд звичайної дiяльностi - 263 тис. грн., збиток вiд 
звичайної дiяльностi - 7 364 тис. грн., надзвичайнi доходи - 206 тис. грн., надзвичайнi витрати - 
44 тис. грн., чистий збиток - 7 202 тис. грн.  
Зазначенi статтi фiнансових результатiв визначенi достовiрно, про що свiдчать данi аналiтичного 
та синтетичного облiку. 
             
 1.2.12. Щодо аналiзу фiнансового стану 
         
Фiнансовий стан Товариства характеризується наступними показниками: 
 
 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (К а. л.) обчислюється як вiдношення грошових засобiв та їх 
еквiвалентiв i поточних фiнансових iнвестицiй до поточних зобов'язань. Коефiцiєнт абсолютної 
лiквiдностi показує, яка частина боргiв пiдприємства може бути сплачена негайно: 
                    
    Ф.1 (ряд. 220 + ряд. 230 + ряд. 240)      
 
            Ф. 1 ряд. 620 
 
станом на 01.01.2011 
 
                 244 + 1 828 + 6 
К а. л. = ----------------------- = 0,279; 
                         7 449                    
                  
станом на 31.12.2011 
 
       2 365 + 80 + 5 



К а. л. = ----------------------- = 0,743; 
              3 297      
         
теоретичне значення  -  0,25 - 0,5; 
Значення коефiцiєнта абсолютної лiквiдностi свiдчить про те, що Фонд може негайно сплатити 
0,743 своїх боргiв. 
 
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (К. з.л.) розраховується як вiдношення оборотних активiв до 
поточних зобов'язань товариства та показує достатнiсть ресурсiв пiдприємства, якi можуть бути 
використанi для погашення його поточних зобов'язань:  
 
     Ф.1 ряд. 260  
К з. л. = ------------------- ; 
       Ф.1 ряд. 620   
 
станом на 01.01.2011 
 
                   11 101 
К з. л. = -------------- = 1,490; 
          7 449                    
 
станом на 31.12.2011 
 
       10 097 
К з. л. = ------------- = 3,063; 
         3 297 
 
теоретичне значення > 1,0; 
 
Значення коефiцiєнта загальної лiквiдностi свiдчить про достатнiсть ресурсiв Товариства, якi 
можуть бути використанi для погашення його поточних зобов'язань.  
 
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (автономiї - К ф.с.(а)) розраховується як вiдношення власного 
капiталу пiдприємства до пiдсумку балансу пiдприємства i вiдображає питому вагу власного 
капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих у його дiяльнiсть:  
  
                   Ф. 1 ряд. 380  
К ф.с.(а.) = ----------------------;     
                         Ф. 1 ряд. 640    
 
станом на 01.01.2011 
 
                        83 441 
К ф.с.(а.) = -------------- = 0,915;      
                        91 225                           
 
станом на 31.12.2011 
 
  76 239 
К ф.с.(а.) = --------------- = 0,955;    
             79 800   



                    
теоретичне значення > 0,5; 
 
Значення коефiцiєнта фiнансової стiйкостi (автономiї) свiдчить про те, що власний капiтал 
Товариства, складає основну частину в загальнiй сумi засобiв, авансованих у його дiяльнiсть. 
 
Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом (Кп.з.в.к.) розраховується як 
спiввiдношення залучених та власних засобiв i характеризує залежнiсть пiдприємства вiд 
залучених засобiв: 
 
Ф.1 (ряд. 430 + ряд. 480 + ряд. 620 + ряд. 630)  
К п.з.в.к. = ----------------------------------------------------------------- ; 
     Ф.1 ряд. 380  
 
станом на 01.01.2011 
 
                      284 + 51 + 7 449 
К п.з.в.к. = ------------------------ = 0,093;            
        83 441                        
                           
станом на 31.12.2011 
 
           264 + 3 297 
К п.з.в.к. = ----------------- = 0,047;           
               76 239 
           
теоретичне значення < 1. 
 
Значення коефiцiєнта покриття зобов'язань власним капiталом свiдчить про незначну залежнiсть 
Товариства  вiд залучених засобiв. 
 
Коефiцiєнт рентабельностi активiв (К р.а.) розраховується як вiдношення чистого прибутку 
(збитку) до середньорiчної  валюти балансу i вiдображає величину чистого прибутку (збитку), 
який припадає на одиницю активiв пiдприємства: 
 
                              ф. 2 ряд. 220 або ряд. 225  
К р.а. = --------------------------------------------------------- ; 
                ф. 1 ((ряд. 280 (гр. 3) + ряд. 280 (гр. 4)) / 2   
    
  -  7 202 
К р.а. = ------------------------ = - 0,042; 
                 91 225 + 79 800 
          
теоретичне значення  > 0; 
 
Значення коефiцiєнта рентабельностi активiв свiдчить про те, що на одиницю активiв припадає 
0,042 чистого збитку Товариства. 
 
  2. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть 
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно 
до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та за такий внутрiшнiй 



контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання 
фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 
 
3. Вiдповiдальнiсть аудитора 
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi 
результатiв аудиту. 
Аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi Товариства за 2011 рiк проводилася  вiдповiдно до 
вимог "Положення  про порядок подання iнформацiї щодо фiнансових показникiв дiяльностi 
осiб, якi здiйснюють дiяльнiсть з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв (дiяльнiсть з 
управлiння активами)", затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та 
фондового ринку вiд 04.10.2005 N 520, керуючись Законами України  "Про державне 
регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", "Про цiннi папери та фондовий ринок", "Про 
фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг", "Про iнститути 
спiльного iнвестування (пайовi та корпоративнi iнвестицiйнi фонди)", "Про бухгалтерський 
облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", "Положення про особливостi здiйснення дiяльностi з 
управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв", затвердженого рiшенням Державної комiсiї з 
цiнних паперiв та фондового ринку вiд 02.11.2006 N 1227,  Мiжнародними стандартами аудиту. 
Мiжнароднi стандарти аудиту вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а 
також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова 
звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. 
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо 
сум та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить  вiд судження 
аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок 
шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв аудитор розглядає заходи 
внутрiшнього контролю, що стосуються  складання та достовiрного подання Товариством 
фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а 
не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Товариства. Аудит 
включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових 
оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. 
Ми вважаємо, що в процесi проведення аудиторської перевiрки отримано достатнi i належнi 
аудиторськi докази для висловлення нашої думки. 
 
4. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки 
Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних активiв, яка проводилась перед складанням 
фiнансової звiтностi за 2011 рiк, через обмеження Товариством обсягу нашої роботи. 
При проведеннi iнвентаризацiї Товариство не отримало вiд деяких дебiторiв та кредиторiв 
пiдтвердження їх поточної заборгованостi.  
 
5. Умовно-позитивна думка 
На нашу думку, за винятком впливу питань про якi йдеться у параграфi "Пiдстава для 
висловлення умовно-позитивної думки", фiнансова звiтнiсть подає достовiрно, в усiх суттєвих 
аспектах фiнансовий стан Товариства станом на 31.12.2011, його фiнансовi результати та рух 
грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до чинного законодавства 
та нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. 
 
6. Розкриття iншої допомiжної  iнформацiї 
 
6.1. З метою реалiзацiї положень частинi третiй статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного 
товариства" Цивiльного кодексу України, при обчисленнi вартостi чистих активiв аудитором 
застосованi Методичнi рекомендацiї щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних 
товариств, схваленi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 



17.11.2004 N 485.  
Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2011 складає 76 239  тис. грн., тобто є 
бiльшою за розмiр статутного капiталу.        
 6.2. Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою 
iнформацiєю, що розкривається Товариством та подається до Комiсiї разом з фiнансовою 
звiтнiстю, не встановлено.            
  
6.3. Товариство в 2011 роцi значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв 
товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) не вчиняло.   
 6.4. Органи корпоративного управлiння Товариства виконують свої функцiї вiдповiдно до  
вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" i Статуту. В Товариствi комiтет з питань 
аудиту та з питань iнформацiйної полiтики не створено, посади внутрiшнього аудитора не має.
 6.5. В результатi проведення iдентифiкацiї та виконання процедур оцiнки ризикiв  
викривлень у фiнансовiй звiтностi, що можуть виникнути внаслiдок шахрайства, не встановлено. 
 
7. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму 
Повне найменування юридичної особи             Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю              
 вiдповiдно до установчих документiв                "Аудиторська фiрма "Украудит ХХI" 
Номер та дата видачi свiдоцтва про                   № 0701,   дата видачi - 26 сiчня 2001 року    
 включення до Реєстру аудиторських               
 фiрм та аудиторiв, виданого      
 Аудиторською палатою України        
             
 Мiсцезнаходження           04053, м. Київ, вул. Некрасовська, 3 
             
 Телефон (факс)           235-78-56 
Дата i номер договору на проведення        договiр вiд 05.11.2010 № 29,   аудиту 
           додаткова угода вiд 24.01.2011 до   
           договору вiд 05.11.2010 № 29 
Дата початку i дата закiнчення        01.08.2011 - 12.08.2011         
 проведення аудиту          31.10.2011 - 04.11.2011   
             09.01.2012 - 12.01.2012   
             10.02.2012 - 13.02.2012 
  
 
 
Аудитор України   
 (сертифiкат серiї А № 001561)              В.М. Шевченко 
                      
 
Генеральний директор,          
аудитор України В. О. Мельник 
(сертифiкат серiї А № 000061) 
 
      
 20.02.2012 
 
  
 Україна, 04053,  
 м. Київ, 
 вул. Некрасовська, 3  



 
 
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, 
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; 
інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність 
емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; 
інформація 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 
Виключним видом дiяльностi Товариства є дiяльнiсть з управлiння активами iнституцiйних 
iнвесторiв.  
Станом на 31.12.2011 року пiд управлiнням Товариства знаходилось 15 iнвестицiйних (з них: 11 
- закритих, 2 - вiдкритих, 2 - iнтервальних фонди) та 5 пенсiйних фондiв, сукупна вартiсть 
активiв яких становила 390,9 млн. грн.  
2011 рiк для свiтових ринкiв акцiй був невдалим. Iндекс MSCI World, який вiдобржає динамiку 
цiн акцiй у розвинених країнах, впав на 8,8%, а iндекс акцiй країн, що розвиваються, MSCI EM - 
на 20,4%. Iндекс УБ знизився на 40,3%, перевершивши зниження бiльшостi свiтових фондових 
ринкiв.  Серед негативних локальних факторiв, що негативно впливали на український ринок, 
слiд вiдзначити заборону iнститутам спiльного iнвестування   iнвестувати в акцiї банкiв, 
погрiшення рiвня корпоративного управлiння в окремих компанiях та посилення тенденцiї до 
виводу прибуткiв закордон (зокрема через трансфертне цiноутворення), зниження акцiй в обiгу 
по окремим емiтентам та загальної лiквiдностi на ринку загалом. Серед позитиву слiд вiдмiтити 
довгоочiкуваний початок приватизацiї в енергетицi та приватизацiю "Укртелекому" 
Для українських iнститутiв спiльного iнвестування та компанiй з управлiння активами 2011 рiк 
також принiс мало позитиву. З огляду на кiлькiсть учасникiв ринок управлiння активами 
залишається умовно стабiльним: кiлькiсть фiнустанов, що виходять iз ринку, компенсується 
кiлькiстю таких, що приходять на нього. Загальний обсяг активiв IСI, iнвестованих в економiку 
України, практично не зменшується. У 2011 роцi переважно лише закритi, зокрема венчурнi, 
фонди продовжували демонструвати рiст. Сукупнi активи IСI зросли зi 105.87 до 118.87 млрд. 
грн. (+12.28%), а активи венчурних фондiв - iз 96.98 до 108.73 млрд. грн. (+12.13%). Сегмент 
приватних IСI традицiйно показав i найбiльший прирiст чисельностi фондiв (+111 IСI, +13.42%, 
якi досягли нормативу щодо мiнiмального розмiру активiв). Зате вiд затяжної стагнацiї 
фондового ринку найбiльше постраждали iнтервальнi IСI (скорочення активiв з 252,53 до 19,81 
млн. грн., -23,25%), а також вiдкритi фонди (з 286,07 до 268,01 млн. грн., -6,31%), якi протягом 
року зазнавали значного притоку-вiдтоку коштiв iнвесторiв. Зниження iндексiв акцiй на тлi 
поглиблення фондової кризи суттєво змiнило cтруктуру активiв фондiв, що вiдобразилося у 
сталiй тенденцiї скорочення частки цiнних паперiв. Прибутковiсть IСI рiзко впала. Бiльшiсть з 
вiдкритих IСI не могли скласти конкуренцiю за прибутковiстю банкiвським депозитам. 
 
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо 
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською 
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її 
вартість і спосіб фінансування 
Основнi придбання або вiдчуження активiв не вiдбувались. 
 
Інформація про 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, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або 
удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в 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 31.12.2011 
на балансi знаходились основнi засоби: залишкова вартiсть - 691,57 тис. грн., первiсна вартiсть - 
3 495,25 тис. грн., знос - 2 803,68 тис. грн. Для здiйснення своєї дiяльностi Товариство орендує 
примiщення. Орендованих основних засобiв на кiнець звiтного перiоду - 50 000,00 тис. грн. 
Значних правочинiв щодо основних засобiв протягом звiтного перiоду не було. Виробничих 
потужностей Товариство не має, тому iнформацiя про ступiнь використання обладнання не 
надається. Мiсцезнаходження основних засобiв - м. Київ, вул. Лисенка/Ярославiв Вал, 2/1. 
Екологiчнi питання не впливають на використання активiв Товариства. Планiв щодо 
капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв немає. 
 
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від 
законодавчих або економічних обмежень 
В iсторiї свiтової економiки та фондових ринкiв 2011 рiк, що минає, залишиться найважчим з 
часiв iпотечної кризи 2008 року. Численнi природно-техногеннi, суспiльно-полiтичнi, фiнансовi 
потрясiння призвели фондовi iндекси до провалу нижче рiвня початку 2011 року. Для 
українських iнститутiв спiльного iнвестування та компанiй з управлiння активами, як i 
закордонних, 2011 рiк також принiс мало позитиву. В умовах несприятливої ринкової динамiки 
бiльшiсть українських IСI не могли скласти конкуренцiю за доходнiстю банкiвським депозитам. 
Водночас, втрати 2011 року закладають фундамент потенцiйного подальшого росту i можуть 
послугувати продуктивним уроком для учасникiв ринку спiльного iнвестування, додатковим 
стимулом для розвитку якого покликанi стати змiни у законодавство та нормативну базу, що 
регулюють дiяльнiсть IСI й КУА, зокрема нова редакцiя Закону України "Про iнститути 
спiльного iнвестування". 
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. 
 
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій 
за порушення законодавства 
У 2011 роцi Товариство не сплачувало штрафи i компенсацiї. 
 
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента 
Джерелом фiнансування дiяльностi Товариства є власнi кошти. Обсяг робочого капiталу є 
достатнiм для поточних потреб. 
 
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець 
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих 



договорів 
Вартiсть укладених, але не виконаних договорiв, на кiнець звiтного перiоду - 20 299,43 тис. грн.  
Сума надходження коштiв, що очiкується - 1 521,8 тис. грн. 
 
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 
Стратегiя подальшої дiяльностi Товариства на наступний рiк - розвиток напрямкiв дiяльностi, 
визначених статутом; пошук нових напрямкiв, прибутковiсть яких не пов'язана з 
необгрунтованими ризиками. 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 2012-2013 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. 
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. 
 
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 
та розробку за звітний рік 
Товариство 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 здiйснює Товариство, до прийнятного для того чи iншого фонду 
значення ризику. 
 
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні 
підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст 
та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний 
стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 
У 2011 роцi Товариство виступало стороною в наступних судових справах: 
1. Справа №5021/2173/2011 (Господарський суд Сумської областi, Харкiвський апеляцiйний 
господарський суд) про стягнення 721988 гривень 50 копiйок 769 026,98 грн. Дата вiдкриття 
провадження у справi - 13.09.2011 р. Сторони: Позивач - ПрАТ "КIНТО"; Вiдповiдач - ПАТ 
"Сумихiмпром". Видано Наказ Господарського суду Сумської областi, дiю якого зупинено 
вiдповiдно до законодавства через вiдкриття Господарським судом Сумської областi 31.01. 2012 
року провадження у справi про банкрутство ПАТ Сумихiмпром. 
2. Справа № 44/610-б-43/145 (Господарський суд мiста Києва) про визнання кредиторських 
вимог ПрАТ "КIНТО" у розмiрi 1814838,37 грн.  у справi "Про визнання банкрутом ТОВ 



"Черкаська птахофабрика". Дата вiдкриття провадження у справi - 30.09.2009 р. Сторони: 
Конкурсний кредитор - ПрАТ "КIНТО"; Боржник - ТОВ "Черкаська птахофабрика". 20.12.2011 
року Господарським судом мiста Києва визнано банкрутом Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Черкаська птахофабрика". Вимоги ПрАТ "КIНТО" судами не визнанi. 
 
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 
Загальний висновок про фiнансовий стан Товариства: 
Товариство має достатнiй рiвень показникiв лiквiдностi та фiнансової стiйкостi (тривалої 
платоспроможностi). Значення коефiцiєнта абсолютної лiквiдностi свiдчить про те, що 
Товариство може негайно сплатити 0,743 своїх боргiв. Товариство має достатньо ресурсiв, якi 
можуть бути використанi для погашення його поточних зобов'язань. Власний капiтал 
Товариства, складає основну частину в загальнiй сумi засобiв, авансованих у його дiяльнiсть. 
За результатами 2011 року рiшення про виплату дивiдендiв не приймалось.  
Товариство не входить до складу корпорацiй, консорцiумiв, концернiв, iнших об'єднань за 
галузевим, територiальним та iншими принципами. 
 

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність 
емітента 

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 
Власні основні засоби 

(тис. грн.) 
Орендовані основні 
засоби (тис. грн.) 

Основні засоби, 
всього (тис. грн.) Найменування основних 

засобів на початок 
періоду 

на 
кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на 
кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на 
кінець 
періоду 

1. Виробничого призначення: 847 677 12 459 50 000 13 306 50 677 
  будівлі та споруди 0 0 12 459 50 000 12 459 50 000 
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 
  транспортні засоби 333 240 0 0 333 240 
  інші 514 437 0 0 514 437 
2. Невиробничого 
призначення: 14 14 0 0 14 14 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 
  інші 14 14 0 0 14 14 
Усього 861 691 12 459 50 000 13 320 50 691 

Опис 

Товариство не має обмежень щодо використання ОЗ.  
Станом на 31.12.2011 на балансi знаходились основнi засоби:  
залишкова вартiсть - 691,57 тис. грн.  
первiсна вартiсть - 3 495,25 тис. грн.  
сума нарахованого зносу - 2 803,68 тис. грн.  
Ступiнь зносу - 19,77% 
Ступiнь використання - 80,23% 
Встановлено наступнi термiни корисного використання основних 
засобiв: 
- автомобiльний транспорт - 10 рокiв, 
- меблi - 10 рокiв, 
- структурована кабельна система - 3 роки, 
- електронно-обчислювальнi системи - 5 рокiв, 



- АТС - 7 рокiв, 
- телефони - 3 роки, 
- побутовi прилади та обладнання - 5 рокiв. 
Амортизацiя основних засобiв нараховується вiдповiдно до п. 28 ПСБО 
№7 "Основнi засоби" iз застосуванням прямолiнiйного методу, за яким 
сума амортизацiйних вiдрахувань визначається дiленням вартостi, яка 
амортизується, на строк корисного використання об'якта основних 
засобiв.  
Значнi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi переоцiнкою 
орендодавцем вартостi орендованих основних засобiв. 

 
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

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

76 238,91 83 440,906 

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

66 660 66 660 

Опис Визначення вартостi чистих активiв Товариства за попереднiй та звiтний перiоди 
здiйснювалось iз застосуванням Методичних рекомендацiй, затверджених рiшенням 
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України вiд 17.11.2004 № 485 

Висновок Вартiсть чистих активiв товариства станом на 31.12.2011 року складає 76 238,91 тис. грн., 
що вiдповiдає вимогам законодавства (ст.155 Цивiльного кодексу України та ст. 24 
Закону України "Про господарськi товариства"): є бiльшою за розмiр статутного капiталу 
(на 9 578,91 тис. грн), а також перевищує суму у 1250 мiнiмальних заробiтних плат.  

 
13.3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань Дата 
виникнення 

Непогашена 
частина 

боргу (тис. 
грн.) 

Відсоток за 
користування 
коштами 

(відсоток річних) 

Дата 
погашення 

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

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

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

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

X 0 X X 

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

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 6,221 X X 
Фінансова допомога на зворотній 
основі X 0 X X 

Інші зобов'язання X 3 554,886 X X 
Усього зобов'язань X 3 561,107 X X 



Опис Товариство не має зобов'язань за кредитами банкiв, цiнними 
паперами та фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права. 

 
Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 
 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2011 1 0 
2 2010 3 2 
3 2009 2 1 

 
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах? 
 Так Ні 
Реєстраційна комісія X  
Акціонери  X 
Реєстратор  X 
Депозитарій  X 
Інше 
(запишіть) 

 

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

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

 

 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 
 Так Ні 
Реорганізація  X 
Внесення змін до статуту товариства X  
Прийняття рішення про зміну типу товариства  X 
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 
товариства  X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 
товариства  X 

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення 
про припинення їх повноважень  X 

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), 
прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень  X 



Інше 
(запишіть) 

 

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 
 

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

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

 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом 
останніх трьох років?  6 
 
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? 
 Так Ні 
Стратегічного планування  X 
Аудиторський  X 
З питань призначень і винагород  X 
Інвестиційний  X 
Інше 
(запишіть) 

В складi Наглядової Ради комiтети не створювалися 

Інше 
(запишіть) 

 

 
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за 
роботу з акціонерами? (так/ні)  ні 
 
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 
 Так Ні 
Винагорода є фіксованою сумою  X 
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 
ринкової вартості акцій  X 

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

 

 
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 
товариства? 
 Так Ні 
Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 
Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 



Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 
Відсутність конфлікту інтересів  X 
Граничний вік  X 
Відсутні будь-які вимоги  X 
Інше (запишіть) 
Обираються за принципом пропорцiйностi представництва у 
складi Наглядової ради представникiв акцiонерiв вiдповiдно до 
кiлькостi належних акцiонерам акцiй; обираються з числа 
фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть; не можуть бути 
одночасно членами Правлiння та/або членом Ревiзiйної комiсiї. 

X  

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

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

 X 

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

 X 

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

Інше 
(запишіть) 

 

 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)  так 
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 
останніх трьох років?  1 
 
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів 
загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління? 

 
Загальні 
збори 

акціонерів 

Засідання 
наглядової 

ради 

Засідання 
правління

Члени правління (директор) так так так 
Загальний відділ ні ні ні 
Члени наглядової ради (голова наглядової 
ради) ні ні ні 

Юридичний відділ (юрист) ні ні ні 
Секретар правління ні ні ні 
Секретар загальних зборів ні ні ні 
Секретар наглядової ради ні ні ні 
Корпоративний секретар ні ні ні 
Відділ або управління, яке відповідає за роботу 
з акціонерами ні ні ні 

Інше (запишіть) ні ні ні 



 
 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 
вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн
і збори 
акціоне
рів 

Наглядов
а рада 

Виконав
чий 
орган 

Не 
належит
ь до 

компете
нції 

жодного 
органу 

Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії) ні так ні ні 

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

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

Обрання та відкликання голови правління так ні ні ні 
Обрання та відкликання членів правління так ні ні ні 
Обрання та відкликання голови наглядової 
ради так ні ні ні 

Обрання та відкликання членів наглядової 
ради так ні так ні 

Обрання та відкликання голови та членів 
ревізійної комісії так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 
та членів правління ні так ні ні 

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

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів правління ні так ні ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 
акцій так ні ні ні 

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

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

 
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 (правління)  X 
Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 
Положення про ревізійну комісію X  
Положення про акції акціонерного товариства  X 
Положення про порядок розподілу прибутку  X 

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

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

 

Інформація 
розповсюджує

ться на 
загальних 
зборах 

Публікуєт
ься у 
пресі, 

оприлюдн
юється в 
загальнод
оступній 
інформаці
йній базі 
даних 

ДКЦПФР 
про ринок 
цінних 
паперів 

Документи 
надаються 

для 
ознайомлен

ня 
безпосеред

ньо в 
акціонерно

му 
товаристві 

Копії 
докумен

тів 
надають
ся на 
запит 

акціонер
а 

Інформаці
я 

розміщуєт
ься на 
власній 
інтернет-
сторінці 
акціонерн

ого 
товариства

Фінансова звітність, 
результати діяльності так так так так ні 

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

ні так ні так ні 

Інформація про склад 
органів управління 
товариства 

так ні так так ні 

Статут та внутрішні 
документи так ні так так ні 

Протоколи загальних 
зборів акціонерів після 
їх проведення 

так ні так так ні 

Розмір винагороди 
посадових осіб 
акціонерного 
товариства 

ні так ні ні ні 

 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)  ні 
 
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 



товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 
 Так Ні 

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

 
Який орган приймав рішення про затвердження аудитора? 
 Так Ні 
Загальні збори акціонерів  X 
Наглядова рада  X 
Правління або директор X  
Інше 
(запишіть) 

 

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

аудитор не змінювався 

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

Крiм Ревiзiйної комiсiї нiякий орган не здiйснював перевiрку фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства. 

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

Інше 
(запишіть) 

 

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



ні 
 
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ 
 

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

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

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

Не визначились X 
 
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  так 
 
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні)  так 
 
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній 
системі України (далі - особа)? 
 Так Ні 
Не задовольняв професійний рівень особи  X 
Не задовольняли умови договору з особою  X 
Особу змінено на вимогу:   
акціонерів  X 
суду  X 

Інше 
(запишіть) 

У зв'язку з дематерiалiзацiєю випуску акцiй Товариства, вiдповiдно до 
рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.10.2010 р., 10.01.2011 року 
було припинено дiю Договору на ведення реєстру, укладеного з 
реєстроутримувачем ТОВ "Нотада" . 

 
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 
управління? (так/ні)  ні 
 
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 



управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:  
 
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його 
оприлюднено:  
 
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: 
 
 

Звіт про корпоративне управління 
 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи 
Отримання прибутку шляхом здiйснення професiйної дiяльностi з управлiння активами 
iнституцiйних iнвесторiв. 
 
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за 
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, 
найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх 
відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік 
Оксанiч Сергiй Михайлович (iдентифiкацiйний номер - 2040704877). 
Федоренко Анатолiй Васильович (iдентифiкацiйний номер - 1800907019). 
Данiель Голдшайдер (громадянин Австрiї). 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КIНТО Iнвест" (iдентифiкацiйний код - 32915716, 
мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Лисенка/Ярославiв Вал, 2/1).  
Вiдповiдають встановленим законодавством вимогам. Змiн складу осiб протягом року не 
вiдбувалось. 
 
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради 
та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння 
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг 
Факти порушення вiдсутнi. 
 
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до 
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або 
про відсутність таких заходів 
За результатом 2 розглядiв у НКЦПФР справ про порушення на ринку ЦП до Товариства у 2 
випадках застосовано мiнiмальну санкцiю - попередження. 
 
5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 
характеристики або про відсутність такої системи 
Система управлiння ризиками на звiтну дату вiдсутня. 
 
6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи 
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та 
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку 
Система внутрiшнього аудиту на звiтну дату не створена. 
 
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений 



у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність 
Факти вiдчуження вiдсутнi. 
 
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що 
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір 
Купiвлi-продажу в обсязi, що перевищує встановлений у статутi фiнансової установи розмiр, 
протягом року не було. 
 
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї 
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така 
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність 
Протягом року операцiй з пов'язаними особами не проводилось. 
 
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють 
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку 
Аудиторський висновок складено вiдповiдно до Вимог до аудиторського висновку при розкриттi 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених 
рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 28.11.2011 року N 1360. 
 
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, 
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, 
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) 
ТОВ "Аудиторська фiрма "Украудит ХХI", код за ЄДРПОУ 22964908, мiсцезнаходження: 04053, 
м. Київ, вул. Некрасовська, 3. 
 
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 
 загальний стаж аудиторської діяльності 
 11 рокiв 
 кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі 
 14 рокiв 
 перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом 
року 
 iнших аудиторських послуг не надавалося 
 випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 
внутрішнього аудитора 
 Конфлiкт iнтересiв не виникав, сумiщення виконання функцiй внутрiшнього аудитора не 
вiдбувалось 
 ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років 
 ротацiї не вiдбувались 
 стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, 
та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена 
аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання 
ринків фінансових послуг 
 Фактiв подання недостовiрної звiтностi виявлено не було 
 
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 
послуг, зокрема: 
 наявність механізму розгляду скарг 
 розгляд скарг вiдбувається у порядку i в термiни, передбаченi внутрiшнiм Положення 
Товариства про професiйну дiяльнiсть з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв 
 прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого 



розглядати скарги 
 Для розгляду заяв створюється комiсiя або керiвником Товариства призначається 
сертифiкований фахiвець, на якого покладаються функцiї щодо внутрiшнього контролю. 
 стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання 
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених 
скарг) 
 скарг не було 
 наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою 
установою та результати їх розгляду 
 не було 
 



КОДИ 
Дата 01.01.2012 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "КIНТО" за ЄДРПОУ 16461855 
Територія м.Київ, Шевченкiвський р-н за КОАТУУ 8039100000 
Організаційно-
правова форма 
господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Орган державного 
управління  за СПОДУ  

Вид економічної 
діяльності Біржові операції з фондовими цінностями за КВЕД 67.12.0 

Середня кількість працівників (1):  
Одиниця виміру: тис.грн. 
Адреса: 01034, м. Київ, вул. Лисенка/Ярославiв Вал, 2/1 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 
за міжнародними стандартами фінансової звітності  

 
Баланс 

на 31.12.2011 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:    
    залишкова вартість 010 1 446 1 133 
    первісна вартість 011 1 863 1 886 
    накопичена амортизація 012 ( 417 ) ( 753 ) 
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0 
Основні засоби:    
    залишкова вартість 030 861 691 
    первісна вартість 031 3 880 3 495 
    знос 032 ( 3 019 ) ( 2 804 ) 
Довгострокові біологічні активи:    
    справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 
    первісна вартість 036 0 0 
    накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові фінансові інвестиції:    
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 040 77 528 67 435 

    інші фінансові інвестиції 045 202 202 
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0 
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної 
нерухомості 055 0 0 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0 
Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ) ( 0 ) 
Відстрочені податкові активи 060 0 0 
Гудвіл 065 0 212 
Інші необоротні активи 070 0 0 



Гудвіл при консолідації 075 0 0 
Усього за розділом I 080 80 037 69 673 
II. Оборотні активи    
Виробничі запаси 100 204 142 
Поточні біологічні активи 110 0 0 
Незавершене виробництво 120 0 0 
Готова продукція 130 0 0 
Товари 140 0 0 
Векселі одержані 150 0 0 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
    чиста реалізаційна вартість 160 6 940 5 710 
    первісна вартість 161 6 940 7 074 
    резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 1 364 ) 
Дебіторська заборгованість за рахунками:    
    за бюджетом 170 28 26 
    за виданими авансами 180 0 0 
    з нарахованих доходів 190 108 0 
    із внутрішніх розрахунків 200 27 32 
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 1 716 1 737 
Поточні фінансові інвестиції 220 244 2 365 
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
    в національній валюті 230 1 828 80 
    у тому числі в касі 231 2 3 
    в іноземній валюті 240 6 5 
Інші оборотні активи 250 0 0 
Усього за розділом II 260 11 101 10 097 
III. Витрати майбутніх періодів 270 87 30 
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 
Баланс 280 91 225 79 800 

 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
I. Власний капітал    
Статутний капітал 300 66 660 66 660 
Пайовий капітал 310 0 0 
Додатковий вкладений капітал 320 12 322 12 322 
Інший додатковий капітал 330 4 877 4 170 
Резервний капітал 340 2 530 0 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -2 948 -6 913 
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 ) 
Накопичена курсова різниця 375 0 0 
Усього за розділом I 380 83 441 76 239 
Частка меншості 385 0 0 
II. Забезпечення таких витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу 400 284 264 
Інші забезпечення 410 0 0 
Сума страхових резервів 415 0 0 
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0 
Цільове фінансування  (2) 420 0 0 



Усього за розділом II 430 284 264 
ІІІ. Довгострокові зобов'язання    
Довгострокові кредити банків 440 0 0 
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0 
Відстрочені податкові зобов’язання 460 51 0 
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0 
Усього за розділом ІІІ 480 51 0 
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 0 0 
Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями 510 0 0 

Векселі видані 520 0 0 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 6 740 2 709 
Поточні зобов’язання за розрахунками:    
    з одержаних авансів 540 0 0 
    з бюджетом 550 63 6 
    з позабюджетних платежів 560 0 0 
    зі страхування 570 145 0 
    з оплати праці 580 284 0 
    з учасниками 590 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 600 0 0 
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та 
групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0 

Інші поточні зобов'язання 610 217 582 
Усього за розділом IV 620 7 449 3 297 
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 
Баланс 640 91 225 79 800 
(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом 
виконавчої влади у галузі статистики. 
(2) З рядка 420 графа 4  Сума благодійної допомоги (421) 0 

 
Керівник    Оксанiч Сергiй Михайлович 
 
Головний бухгалтер   Бенедик Ольга Миколаївна 



КОДИ 
Дата 01.01.2012 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "КIНТО" за ЄДРПОУ 16461855 
Територія м.Київ, Шевченкiвський р-н за КОАТУУ 8039100000 
Орган державного 
управління   за СПОДУ  

Організаційно-
правова форма 
господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності Біржові операції з фондовими цінностями за КВЕД 67.12.0 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 
за міжнародними стандартами фінансової звітності  
Одиниця виміру: тис.грн. 

Звіт про фінансові результати 
за 2011 рік 
Форма №2 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
Код за ДКУД 1801003

Стаття Код 
рядка 

За звітний 
період 

За попередній 
період 

1 2 3 4 
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 010 27 161 16 037 

Податок на додану вартість 015 ( 0 ) ( 0 ) 
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 ) 
 025 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) 035 27 161 16 037 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 11 816 ) ( 3 014 ) 
Валовий прибуток: 
   прибуток 050 15 345 13 023 

   збиток 055 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші операційні доходи 060 2 414 684 
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності 

061 0 0 

Адміністративні витрати 070 ( 19 157 ) ( 22 664 ) 
Витрати на збут 080 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші операційні витрати 090 ( 3 087 ) ( 36 ) 
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності 

091 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансові результати від операційної діяльності: 
   прибуток 100 0 0 

    збиток 105 ( 4 485 ) ( 8 993 ) 
Доход від участі в капіталі 110 0 0 
Інші фінансові доходи 120 2 4 
Інші доходи (1) 130 0 155 
Фінансові витрати 140 ( 0 ) ( 0 ) 



Втрати від участі в капіталі 150 ( 3 143 ) ( 2 348 ) 
Інші витрати 160 ( 1 ) ( 524 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0 
Фінансові результати від звичайної діяльності до 
оподаткування: 
   прибуток 

170 0 0 

    збиток 175 ( 7 627 ) ( 11 706 ) 
    у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або 
прибуток від переоцінки необоротних активів та групи 
вибуття у наслідок  припинення діяльності 

176 0 0 

    у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від 
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у 
наслідок  припинення діяльності 

177 ( 0 ) ( 0 ) 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180  ( 0 ) ( 120 ) 
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185  263 0 
Фінансові результати від звичайної діяльності: 
   прибуток 190 0 0 

    збиток 195 ( 7 364 ) ( 11 826 ) 
Надзвичайні: 
   доходи 200 206 0 

    витрати 205 ( 44 ) ( 0 ) 
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 ) 
Частка меншості 215 0 0 
Чистий: 
   прибуток 220 0 0 

    збиток 225 ( 7 202 ) ( 11 826 ) 
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 
(1) З рядка 130 графа 3  Дохід, пов'язаний з благодійною 
допомогою 

(131) 0 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника Код 
рядка 

За звітний 
період 

За попередній 
період 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 230 398 423 
Витрати на оплату праці 240 7 570 8 010 
Відрахування на соціальні заходи 250 2 736 2 888 
Амортизація 260 503 400 
Інші операційні витрати 270 11 037 10 979 
Разом 280 22 244 22 700 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті Код 
рядка 

За звітний 
період 

За попередній 
період 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 300 0 0 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0 0 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 0 0 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 330 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0 
 
Керівник    Оксанiч Сергiй Михайлович 
 
Головний бухгалтер   Бенедик Ольга Миколаївна 



КОДИ 
Дата 01.01.2012 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "КIНТО" за ЄДРПОУ 16461855 
Територія м.Київ, Шевченкiвський р-н за КОАТУУ 8039100000 
Організаційно-
правова форма 
господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності Біржові операції з фондовими цінностями за КВЕД 67.12.0 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 
за міжнародними стандартами фінансової звітності  
Одиниця виміру: тис.грн. 

Звіт про рух грошових коштів 
За 2011 pік 
Форма №3 

Код за ДКУД 1801004

Стаття Код 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) 010 21 085 24 555 
Погашення векселів одержаних 015 0 0 
Покупців і замовників авансів 020 0 0 
Повернення авансів 030 0 0 
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 0 0 
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0 
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових 
платежів) 045 0 0 

Отримання субсидій, дотацій 050 0 0 
Цільового фінансування 060 0 0 
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0 
Інші надходження 080 309 109 
    Витрачання на оплату:    
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 3 607 ) ( 4 684 ) 
Авансів 095 ( 0 ) ( 0 ) 
Повернення авансів 100 ( 295 ) ( 0 ) 
Працівникам 105 ( 6 502 ) ( 7 395 ) 
Витрат на відрядження 110 ( 41 ) ( 45 ) 
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 53 ) ( 42 ) 
Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 0 ) ( 11 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 3 157 ) ( 2 883 ) 
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових 
платежів) 130 ( 1 205 ) ( 1 266 ) 

Цільових внесків 140 ( 10 ) ( 22 ) 
Інші витрачання 145 ( 8 232 ) ( 8 197 ) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 -1 708 119 
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -1 708 119 



II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    
Реалізація:    
    фінансових інвестицій 180 0 0 
    необоротних активів 190 0 0 
    майнових комплексів 200 0 0 
Отримані:    
    відсотки 210 0 0 
    дивіденди 220 0 0 
Інші надходження 230 0 0 
Придбання:    
    фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 ) 
    необоротних активів 250 ( 41 ) ( 45 ) 
    майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -41 -45 
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -41 -45 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    
Надходження власного капіталу 310 0 0 
Отримані позики 320 0 0 
Інші надходження 330 0 0 
Погашення позик 340 ( 0 ) ( 0 ) 
Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші платежі 360 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 0 0 
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 0 0 
Чистий рух коштів за звітний період 400 -1 749 74 
Залишок коштів на початок року 410 1 834 1 760 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0 
Залишок коштів на кінець року 430 85 1 834 

 
Керівник    Оксанiч Сергiй Михайлович 
 
Головний бухгалтер   Бенедик Ольга Миколаївна 
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Підприємство Приватне акцiонерне товариство "КIНТО" за ЄДРПОУ 16461855 
Територія м.Київ, Шевченкiвський р-н за КОАТУУ 8039100000 
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Організаційно-
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господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності Біржові операції з фондовими цінностями за КВЕД 67.12.0 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 
за міжнародними стандартами фінансової звітності  
Одиниця виміру: тис.грн. 

 
Звіт про власний капітал 

за 2011 рік 
Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код 
рядка 

Статутний 
капітал 

Пайовий 
капітал 

Додатковий 
вкладений 
капітал 

Інший 
додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподі- 
лений 

прибуток 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Залишок на початок 
року 

010 66 660 0 12 322 4 877 2 530 -2 948 0 0 83 441 

Коригування:           
Зміна облікової 
політики 

020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 
помилок 

030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Скоригований 
залишок на початок 
року 

050 66 660 0 12 322 4 877 2 530 -2 948 0 0 83 441 

Переоцінка активів:           
Дооцінка основних 
засобів 

060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Уцінка основних 
засобів 

070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка 
незавершеного 
будівництва 

080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка 
незавершеного 
будівництва 

090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка 
нематеріальних 
активів 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка 
нематеріальних 
активів 

110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

 120 0 0 0 -707 0 707 0 0 0 
Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 
період 

130 0 0 0 0 0 -7 202 0 0 -7 202 

Розподіл прибутку:           
Виплати власникам 
(дивіденди) 

140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 
прибутку до 
статутного капіталу 

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 
резервного капіталу 

160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 170 0 0 0 0 -2 530 2 530 0 0 0 
Внески учасників:           
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Погашення 
заборгованості з 
капіталу 

190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Вилучення 
капіталу:           

Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Перепродаж 
викуплених акцій 
(часток) 

220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Анулювання 
викуплений акцій 
(часток) 

230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в 
капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 
номінальної вартості 
акцій 

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 
капіталі:           

Списання 
невідшкодованих 
збитків 

260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Безкоштовно 
отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Разом змін в 
капіталі 290 0 0 0 -707 -2 530 -3 965 0 0 -7 202 

Залишок на кінець 
року 300 66 660 0 12 322 4 170 0 -6 913 0 0 76 239 

 
Керівник    Оксанiч Сергiй Михайлович 
 
Головний бухгалтер   Бенедик Ольга Миколаївна 
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Одиниця виміру тис.грн. 
 

Примітки до річної фінансової звітності 
за 2011 pік 
Форма №5 

I. Нематеріальні активи 
Код за ДКУД 1801008 

Залишок на 
початок року 

Переоцінка 
(дооцінка +, уцінка 

-) 
Вибуло за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець 

року 

Групи нематеріальних активів Код  
рядка первісна (пероціне

на) 
вартість

накопи-
чена 

аморти-
зація 

Надійшло 
за рік первісної 

(пере-
оціненої 
вартості)

накопи-
ченої 
аморти-
зації 

первісна 
(пере-
оцінена 
вартість) 

накопи-
чена 

аморти-
зація 

Нарахова
но 

амортиза
ції за рік

Втрати 
від 

зменшен
ня 

кориснос
ті за рік

первісної 
(пере-
оціненої 
вартості)

накопи-
ченої 
аморти-
зації 

первісна 
(пере-
оцінена 
вартість) 

накопи-
чена 

аморти-
зація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Права користування природними 
ресурсами 

010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Права на комерційні позначення 030 124 5 1 0 0 0 0 5 0 0 0 125 10 
Права на об'єкти промислової 
властивості 

040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Авторське право та суміжні з ним 
права 

050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інші нематеріальні активи 070 1 739 412 22 0 0 0 0 331 0 0 0 1 761 743 
Разом 080 1 863 417 23 0 0 0 0 336 0 0 0 1 886 753 
Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 



З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0 
  вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0 
  вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0 
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0 
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження 
права власності 

(085) 0 

 
II. Основні засоби 

у тому числі 
Залишок на 
початок року 

Переоцінка 
(дооцінка +, 
уцінка -) 

Вибуло за рік Інші зміни за рік Залишок на 
кінець року 

одержані за 
фінансовою 
орендою 

передані в 
оперативну 
оренду 

Групи основних засобів Код  
рядка

первісн
а 

(пероці
нена) 
вартіст

ь 

знос 

Надійш
ло за 
рік 

первісно
ї (пере-
оціненої

) 
вартості

зносу 

первісна 
(пере-
оцінена) 
вартість

знос 

Нарахова
но 

амортиза
ції за рік 

Втрати 
від 

зменшен
ня 

кориснос
ті 

первісн
ої 

(пере-
оцінено

ї) 
вартост

і 

зносу 

первісн
а (пере-
оцінена

) 
вартіст

ь 

знос 

первісн
а (пере-
оцінена

) 
вартість

знос 

первісн
а (пере-
оцінена

) 
вартіст

ь 

знос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інвестиційна 
нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Капітальні витрати на 
поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Будинки, споруди та 
передавальні пристрої 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Машини та обладнання 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Транспортні засоби 140 1 670 1 337 0 0 0 425 381 49 0 0 0 1 245 1 005 0 0 0 0 
Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі) 150 1 289 1 041 36 0 0 0 0 102 0 0 0 1 325 1 143 0 0 0 0 

Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інші основні засоби 180 108 84 0 0 0 0 0 8 0 0 0 108 92 0 0 0 0 
Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Малоцінні необоротні 
матеріальні активи 200 499 260 4 0 0 0 0 4 0 0 0 503 264 0 0 0 0 

Тимчасові (нетитульні) 
споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інші необоротні 250 314 297 0 0 0 0 0 3 0 0 0 314 300 0 0 0 0 



матеріальні активи 
Разом 260 3 880 3 019 40 0 0 425 381 166 0 0 0 3 495 2 804 0 0 0 0 

 
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження 
права власності 

(261) 0 

  вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0 
  залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, 
реконструкція тощо) 

(263) 0 

  первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 0 
  основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0 
  первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0 
  залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0 
З рядка 260 графа 5  вартість основних засобів, придбаних за рахунок  цільового фінансування (266) 0 
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0 
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0 
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0 



III. Капітальні інвестиції 
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року 

1 2 3 4 
Капітальне будівництво 280 0 0 
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 36 0 
Придбання (виготовлення) інших необоротних 
матеріальних засобів 300 4 0 

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 23 0 
Придбання (вирощування) довгострокових 
біологічних активів 320 0 0 

Інші 330 0 0 
Разом 340 63 0 

 
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0 
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0 

 
IV. Фінансові інвестиції 

На кінець року Найменування показника Код рядка За рік довгострокові поточні 
1 2 3 4 5 

А. Фінансові інвестиції за методом участі в 
капіталі в: 
асоційовані підприємства 

350 -10 093 67 435 0 

дочірні підприємства 360 0 0 0 
спільну діяльність 370 0 0 0 
Б. Інші фінансові інвестиції в: 
частки і паї у статутному капіталі інших 
підприємств 

380 0 183 0 

акції 390 2 121 19 2 365 
облігації 400 0 0 0 
інші 410 0 0 0 
Разом (розд. А + розд. Б) 420 -7 972 67 637 2 365 

 
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: 
      за собівартістю  

(421) 0 

      за справедливою вартістю (422) 202 
      за амортизованою вартістю (423) 0 
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: 
      за собівартістю 

(424) 0 

      за справедливою вартістю (425) 2 365 
      за амортизованою собівартістю (426) 0 
 

V. Доходи і витрати 
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати 

1 2 3 4 
А. Інші операційні доходи і витрати 
Операційна оренда активів 440 702 0 

Операційна курсова різниця 450 0 0 
Реалізація інших оборотних активів 460 0 0 
Штрафи, пені, неустойки 470 0 0 
Утримання об'єктів житлово-комунального 
соціально-культурного призначення 480 0 0 

Інші операційні доходи і витрати 490 1 712 3 087 
у тому числі: 
відрахування до резерву сумнівних боргів 491 X 1 364 

непродуктивні витрати і втрати 492 X 0 
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за 
інвестиціями в: 
асоційовані підприємства 

500 0 3 143 



дочірні підприємства 510 0 0 
спільну діяльність 520 0 0 
В. Інші фінансові доходи і витрати 
Дивіденди 530 0 X 

Проценти 540 X 0 
Фінансова оренда активів 550 0 0 
Інші фінансові доходи і витрати 560 2 0 
Г. Інші доходи та витрати 
Реалізація фінансових інвестицій 570 0 0 

Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0 
Результат оцінки корисності 590 0 0 
Неопераційна курсова різниця 600 0 1 
Безоплатно одержані активи 610 0 X 
Списання необоротних активів 620 X 0 
Інші доходи і витрати 630 0 0 

 
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0 
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними 
(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами 

(632) 0 % 

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції 
основної діяльності 

(633) 0 

 
VI. Грошові кошти 

Найменування показника Код рядка На кінець року 
1 2 3 

Каса 640 3 
Поточний рахунок у банку 650 72 
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові 
книжки) 660 10 

Грошові кошти в дорозі 670 0 
Еквіваленти грошових коштів 680 0 
Разом 690 85 

 
З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких 
обмежено 

(691) 0 

 
VII. Забезпечення і резерви 

Збільшення за 
звітний рік 

Види забезпечень і резервів Код 
рядка 

Залишок 
на 

початок 
року 

нарахован
о 

(створено)

додаткові 
відраху-
вання 

Викорис-
тано  у 
звітному 
році 

Сторновано 
використан
у суму у 
звітному 
році 

Сума 
очікуваного 
відшкодуванн

я витрат 
іншою 

стороною, що 
врахована при 

оцінці 
забезпечення

Залишок 
на кінець 
року 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Забезпечення на виплату 
відпусток працівникам 710 284 727 0 747 0 0 264 

Забезпечення наступних 
витрат на додаткове пенсійне 
забезпечення 

720 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних 
витрат на виконання 
гарантійних зобов’язань 

730 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних 
витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних 750 0 0 0 0 0 0 0 



витрат на виконання 
зобов’язань щодо 
обтяжливих контрактів 
 760 0 0 0 0 0 0 0 
 770 0 0 0 0 0 0 0 
Резерв сумнівних боргів 775 0 1 364 0 0 0 0 1 364 
Разом 780 284 2 091 0 747 0 0 1 628 
 

VIII. Запаси 
Переоцінка за рік 

Найменування показника Код 
рядка 

Балансова 
вартість на 
кінець року 

збільшення 
чистої вартості 
реалізації* 

уцінка 

1 2 3 4 5 
Сировина і матеріали 800 7 0 0 
Купівельні напівфабрикати та 
комплектуючі вироби  810 0 0 0 

Паливо 820 26 0 0 
Тара і тарні матеріали 830 0 0 0 
Будівельні матеріали  840 0 0 0 
Запасні частини 850 72 0 0 
Матеріали сільськогосподарського 
призначення 860 0 0 0 

Поточні біологічні активи 870 0 0 0 
Малоцінні та швидкозношувані 
предмети 880 37 0 0 

Незавершене виробництво 890 0 0 0 
Готова продукція 900 0 0 0 
Товари 910 0 0 0 
Разом 920 142 0 0 

* Визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" 
 
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: 
      відображених за чистою вартістю 
реалізації  

(921) 
0 

      переданих у переробку (922) 0 
      оформлених в заставу (923) 0 
      переданих на комісію (924) 0 
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0 
Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0 

IX. Дебіторська заборгованість 
у т.ч. за строками не погашення  

Найменування показника Код 
рядка 

Всього на 
кінець року до 12 

місяців 
від 12 до 18 
місяців 

від 18 до 36 
місяців 

1 2 3 4 5 6 
Дебіторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги 940 5 710 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 950 1 737 0 0 0 
 
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0 
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей 

Найменування показника Код 
рядка Сума 

1 2 3 
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0 
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному 
році 970 0 

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо 980 0 



винуватців за якими на кінець року не прийнято 
(позабалансовий рахунок 072) 

XI. Будівельні контракти 

Найменування показника Код 
рядка Сума 

1 2 3 
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0 
Заборгованість на кінець звітного року:   
 валова замовників 1120 0 
 валова замовникам 1130 0 
 з авансів отриманих 1140 0 
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0 
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за 
незавершеними будівельними контрактами 1160 0 

XII. Податок на прибуток 

Найменування показника Код 
рядка Сума 

1 2 3 
Поточний податок на прибуток 1210 0 
Відстрочені податкові активи: 
 на початок звітного року 1220 0 

 на кінець звітного року 1225 212 
Відстрочені податкові зобов’язання: 
 на початок звітного року 1230 51 

 на кінець звітного року 1235 0 
Включено до Звіту про фінансові результати - 
усього 1240 263 

 у тому числі: 
     поточний податок на прибуток 1241 0 

     зменшення (збільшення) відстрочених     
податкових активів 1242 212 

     збільшення (зменшення) відстрочених    
податкових зобов’язань 1243 51 

Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0 
 у тому числі: 
     поточний податок на прибуток 1251 0 

     зменшення (збільшення) відстрочених    
податкових активів 1252 0 

     збільшення (зменшення) відстрочених    
податкових зобов’язань 1253 0 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань 

Найменування показника Код 
рядка Сума 

1 2 3 
Нараховано за звітний рік 1300 502 
Використано за рік - усього 1310 63 
в тому числі на: 
 будівництво об’єктів 1311 0 

 придбання (виготовлення) та поліпшення  
 основних засобів 1312 36 

 з них машини та обладнання 1313 0 
 придбання (створення) нематеріальних  
 активів 1314 23 

 погашення отриманих на капітальні  
 інвестиції позик 1315 0 

 1316 4 
 1317 0 

 



XIV. Біологічні активи 
Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю 

залишок на 
початок року вибуло за рік залишок на 

кінець року 
Групи біологічних активів Код 

рядка 
первісна 
вартість

накопич
ена 

амортиз
ація 

надійшл
о за рік первісна 

вартість

накопич
ена 

амортиз
ація 

нарахов
ано 

амортиз
ації за 
рік 

втрати 
від 

зменше
ння 

корисно
сті 

вигоди 
від 

відновл
ення 

корисно
сті 

первісна 
вартість

накопич
ена 

амортиз
ація 

залишок 
на 

початок 
року 

надійшл
о за рік

зміни 
вартості 
за рік 

вибуло 
за рік 

залишок 
на 

кінець 
року 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Довгострокові біологічні активи - 
усього 
в тому числі: 

1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   інші довгострокові біологічні 
активи 

1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Поточні біологічні активи - усього 
в тому числі: 

1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

   тварини на вирощуванні та 
відгодівлі 

1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

   біологічні активи в стані 
біологічних перетворень (крім тварин 
на вирощуванні та відгодівлі) 

1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

 1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 
   інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 
Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового 
фінансування 

(1431) 0 

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна 
вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених 
унаслідок надзвичайних подій 

(1432) 
0 

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують 
передбачені законодавством обмеження права власності 

(1433) 0 

 
XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів 

Результат від первісного 
визнання 

Фінансовий результат 
(прибуток +, збиток -) від 

Найменування показника Код  
рядка 

Вартість 
первісного 
визнання 

Витрати, 
пов'язані з 

біологічними 
перетворення

ми 
дохід витрати 

Уцінка Виручка від 
реалізації 

Собівартість 
реалізації реалізації 

первісного 
визнання та 
реалізації 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Продукція та додаткові біологічні 
активи рослинництва - усього 

1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

у тому числі:           
зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
з них: 
    пшениця 

1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   додаткові біологічні активи 
рослинництва 

1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

Продукція та додаткові біологічні 
активи тваринництва - усього 

1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

у тому числі:           
приріст живої маси - усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
з нього: 
    великої рогатої худоби 

1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   додаткові біологічні активи 
тваринництва 

1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
 1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
Сільськогосподарська продукція та 
додаткові біологічні активи - разом 

1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

 
Керівник    Оксанiч Сергiй Михайлович 
 
Головний бухгалтер   Бенедик Ольга Миколаївна 
 


