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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
Звіт незалежного аудитора (далі – Звіт) призначається для Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР), акціонерів та керівництва 
суб’єкта господарювання, фінансовий звіт якого перевіряється. 

ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Думка з застереженням 

Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства 
«КІНТО» (далі – Товариство) що складається з балансу (звіту про фінансовий 
стан) на 31.12.2019р., звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), 
звіту про власний капітал та звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився 
зазначеною  датою і приміток до фінансової звітності, включаючи стислий 
виклад значущих облікових політик. 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних у розділі 
«Основа для думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що 
додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан 
Товариства на 31 грудня 2019 року, його фінансові результати і грошові потоки 
за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності (МСФЗ), та відповідає вимогам Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від16.07.1999 № 996-XIV 
щодо складання фінансової звітності». 

Основа для думки із застереженням 

(і) В Примітках до фінансової звітності не розкрито інформацію стосовно 
незавершених капітальних інвестиції, які обліковуються Товариством станом на 
31.12.2019 року в сумі 6 760 тис. грн. (9,5% активів Товариства), що не 
відповідає вимогам МСФЗ щодо інформації, яка розкривається в фінансовій 
звітності.   

(іі) Відповідно до облікової політики Товариства, як зазначено в примітці 3.2.3. 
Фінансові інструменти, які оцінюються за справедливою вартістю через 
прибутки/збитки (згідно з вимогами МСФЗ 9), станом на 31 грудня 2019 року 
Товариство обліковує частку у статутному капіталі ТОВ «КІНТО Інвест» суму 
59 290 тис. грн. (83% активів Товариства). Протягом 2019 року оцінка 
справедливої вартості зазначених фінансових активів Товариством не 
проводилось, як того вимагає МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості». Ми не 
змогли отримати достатні та прийнятні аудиторські докази того, що справедлива 
вартість поточних фінансових інвестицій не зазнала змін та визначити вплив цих 
можливих змін на фінансову звітність Товариства. Ми вважаємо, що можливі 
зміни справедливої вартості поточних фінансових інвестицій можуть мати 
суттєвий, але не всеохоплюючий вплив на фінансову звітність Товариства. 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту («МСА»). Нашу 
відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі 
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«Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є 
незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики 
професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів 
(Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого 
аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно 
до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські 
докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої 
думки із застереженням. 

 

Ключові питання аудиту 

 
Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були 
найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний 
період.  

Ми визначили, що немає ключових питань з аудиту, інформацію щодо яких слід 
надати в нашому звіті. 

Інша інформація  

Повідомлення інформації про попереднього аудитора. Аудит фінансової 
звітності Товариства за 2018 рік проведений Приватним підприємством 
«Аудиторська фірма «Укрфінансаудит» (свідоцтво про включення в реєстр 
аудиторських фірм №1610), Звіт незалежного аудитора від 25 лютого 2019 року. 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено 
найвищими повноваженнями, за фінансову звітність 

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і 
достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему 
внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для 
того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих 
викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе 
відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність 
на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що 
стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про 
безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, 
якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити 
діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. 

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за 
нагляд за процесом фінансового звітування Товариства. 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 
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Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність 
в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, 
та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є 
високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений 
відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. 
Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано 
очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що 
приймаються на основі цієї фінансової звітності.  

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне 
судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім 
того, ми:  

x ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової 
звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо 
аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо 
аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх 
як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого відхилення 
внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, 
оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, 
неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього 
контролю; 

x отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосується 
аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали 
обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи 
внутрішнього контролю Товариства; 

x оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість 
облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених 
управлінським персоналом; 

x доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським 
персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для 
бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, 
робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, 
які поставили б під значний сумнів можливість Товариства продовжувати 
свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку 
щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути 
увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у 
фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, 
модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських 
доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події 
або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на 
безперервній основі; 
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x оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності 
включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова 
звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб 
досягти достовірного відображення. 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з 
іншими питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту 
та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів 
внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. 

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, 
що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо 
їм про всі стосунки й інші питання, які б могли б обґрунтовано вважатись 
такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо 
відповідних застережних заходів. 

 
ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ  

І НОРМАТИВНИХ АКТІВ  
Згідно вимог ч.3 ст.14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та 
аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21.12.2017 р. (далі – Закон №2258-
VIII), до Аудиторського звіту наводимо наступну інформацію:  

Інформація про суттєву невизначеність, яка може ставити під сумнів 
здатність продовження діяльності юридичної особи, фінансова звітність 
якої перевіряється, на безперервній основі у разі наявності такої 
невизначеності:   

Ми звертаємо увагу на Примітку 2.3.1 у фінансовій звітності, яка зазначає, що 
фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення 
безперервності діяльності. Аудитор не виявив суттєвої невизначеності, 
пов’язаної з подіями або умовами, яка може поставити під значний сумнів 
здатність Товариства продовжувати діяльність на безперервній основі. 

Інформація про узгодженість Звіту про управління, який складається 
відповідно до законодавства, з фінансовою звітністю за звітний період; 
про наявність суттєвих викривлень у звіті про управління та їх характер: 

Звіт з управління Товариством не формується та не подається у відповідності 
до п.7 ст.11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 року, адже Товариство не належить до 
категорії середніх або великих підприємств. 

Інформацію, яка щонайменше має наводитися в Аудиторському звіті згідно ч.3 
ст.14 Закону №2258-VIII, наведено в інших параграфах нашого Звіту. 

Згідно Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації про 
результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та 
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корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами, 
затверджених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 11.06.2013 р. № 991 (із змінами)наводимо наступне:  

Звіт щодо фінансової звітності 

Вступний параграф 

Основні відомості про Приватне акціонерне товариство «КІНТО» 

№ з/п Відомості Дані 

1. Повне найменування Приватне акціонерне товариство «КІНТО» 

2. Код за ЄДРПОУ 16461855 

3. Види діяльності за КВЕД 66.30 – Управління фондами (виключний 
вид діяльності) 

4. Серія, номер, дата видачі та термін 
чинності ліцензії на здійснення 
професійної діяльності на ринку 
цінних паперів – діяльності з 
управління активами інституційних 
інвесторів 

Номер і дата прийняття рішення: №307 від 
17.03.2016 р. строк дії ліцензії необмежений. 

5. Перелік інституційних інвесторів, 
активи яких перебувають в управлінні 
КУА 

ПІФ "КІНТО-Голд"  
Код ЄДРІСІ 23400287 
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія-7"  
Код ЄДРПОУ 35744353 
Код ЄДРІСІ 1321029 
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія-5" 
Код ЄДРПОУ 35331070 
Код ЄДРІСІ 132808 
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія-4" 
Код ЄДРПОУ 35031362 
Код ЄДРІСІ 132636 
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Ріал Істейт" 
Код ЄДРПОУ 33499735 
Код ЄДРІСІ 132194 
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Клаб" 
Код ЄДРПОУ 33151991 
Код ЄДРІСІ 132100 
ПАТ "ЗНКІФ "КІНТО Капітал" 
Код ЄДРПОУ 32980900 
Код ЄДРІСІ 132073 
ІДПІФ "КІНТО-Народний" 
Код ЄДРІСІ 221396 
ІДПІФ "Достаток" 
Код ЄДРІСІ 221004 
ЗНПІФ «Індекс Української Біржі» 
Код ЄДРІСІ 2321553 
ВДПІФ "КІНТО-Класичний" 
Код ЄДРІСІ 211045 
ВДПІФ "КІНТО-Казначейський" 
Код ЄДРІСІ 21100036 
ПІФ "КІНТО-Еквіті" 
Код ЄДРІСІ 2111312 
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НТ ВПФ "Соціальний стандарт" 
Код ЄДРПОУ33058272 

6. Місцезнаходження Україна 04070, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА 
САГАЙДАЧНОГО, будинок 25-Б 

 

Опис аудиторської перевірки 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та з 
урахуванням Вимог до аудиторського висновку, що подається доНаціональної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації про 
результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та 
корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами, 
затверджених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 11.06.2013 р. № 991 (із змінами).  

В ході аудиту було досліджено облікову політику Приватного акціонерного 
товариства «КІНТО». Дана облікова політика встановлена відповідно до вимог 
МСФЗ/МСБО. Стислий виклад облікової політики Товариства розкрито у 
Примітці 2.4. 

Протягом періоду перевірки змін облікової політики не було, крім обов’язкового 
застосування з 01.01.2019 р. норм МСФЗ 16 «Оренда». 

Звіт про інші правові та регуляторні вимоги 

Опис питань і висновки, яких дійшов аудитор: 

Відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам 
законодавства України 
Статутний капітал Товариства за даними фінансової звітності на 31.12.2019 
року становить 66 660 000,00 (Шістдесят шість мільйонів шістсот шістдесят 
тисяч) гривень 00 копійок, що відповідає розміру статутного капіталу, 
наведеного в Статуті Товариства. 

Відповідність розміру статутного капіталу установчим документам 
підтверджується первинними документами, регістрами бухгалтерського обліку, 
даними фінансової звітності, Статутом Товариства. 

Розмір статутного капіталу Товариства, як компанії з управління активами, 
становить не менше ніж 7000 000,00 (сім мільйонів) гривень 00 копійок , що 
відповідає нормам ЗУ «Про інститути спільного інвестування» № 5080-VIвід 
05.07.2012 р.  

Власний капітал Товариства станом на 31.12.2019 р. становить – 69 810 тис. 
грн., що відповідає вимогам законодавства України,  в тому числі: 

-          статутний капітал – 66 660 тис. грн.; 
-  капітал у дооцінках – 1 876 тис. грн.  
-  додатковий капітал – 12 322 тис. грн.  
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- непокритий збиток – 11048 тис. грн.; 

Товариство, як компанія з управління активами, яка отримала ліцензію на 
здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з 
управління активами інституційних інвесторів, - підтримує розмір власного 
капіталу на рівні не менше ніж 7 000 000,00 (сім мільйонів) гривень 00 копійок, 
що відповідає нормативно-правовим актам НКЦПФР. 

Формування та сплата статутного капіталу 

Приватне акціонерне товариство «КІНТО» є правонаступником Акціонерного 
товариства «КІНТО», яке своєю чергою було правонаступником Товариства з 
обмеженою відповідальністю «КІНТО, ЛТД» (створеного у1992 році).     

Статутний капітал (СК) Акціонерного товариства «КІНТО» визначено 
акціонерами (засновниками) у сумі  60 000  грн.  

Форма оплати акцій – грошові кошти. 
За час існування Товариства статутний капітал збільшувався на такі суми: 

Період 
Сума 

збільшення 
СК (грн.) 

Джерело 
збільшення СК Підстава 

у 1996 році 860 000 реінвестування 
чистого прибутку 

Рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол 
№2 від 28 червня 1996р.) 

у 1997 році 5 080 000 реінвестування 
чистого прибутку 

Рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол 
№1 від 14 лютого 1997 р.) 

у 1998 році 4 000 000 реінвестування 
чистого прибутку 

Рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол 
№1 від 25 березня 1998 р.) 

у 1999 році 2 500 000 реінвестування 
чистого прибутку 

Рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол 
№2 від 26 липня 1999 р.) 

у 2000 році 2 000 000 реінвестування 
чистого прибутку 

Рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол 
№2 від 26 грудня 2000 р.) 

у 2003 році 5 500 000 реінвестування 
чистого прибутку 

Рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол 
№2 від 14 травня 2003 р.) 

у 2007 році 
10 000 000 реінвестування 

чистого прибутку 
Рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол 
№1 від 03 квітня 2007 р.) 

3 000 000 додаткове 
розміщення акцій 

Рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол 
№3 від 22 жовтня 2007 р.) 

у 2008 році 33 000 000 реінвестування 
чистого прибутку 

Рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол 
№1 від 09 квітня 2008 р.) 

у 2009 році 660 000 додаткове 
розміщення акцій 

Рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол 
№2 від 25 листопада 2009 р.) 

Всього: 66 600 000   

Нова редакція Статуту Приватного акціонерного товариства «КІНТО» 
затверджена позачерговими загальними зборами  ПрАТ «КІНТО», протокол №2 
від 03.10.2018р. 

Склад акціонерів ПрАТ «КІНТО» на 31.12.2019р. 
№ 

з/п 

 

Акціонери ПрАТ 

Частка у статутному 
капіталі                              

Товариства 

Вартість 
оплаченого              

капіталу                    
станом на 

31.12.2019р. грн. % 
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А.Юридичні особи (10 осіб) 
1 ATLASGLOBALVENTUREES, INC – 

Канада,Онтаріо, м. Торонто,  Куінстріт,20 
 

1 500 000,00 
 

2,2502 
 

1 500 000,00 
2 АКБ «Лісбанк» м. Київ,вул. Артема,31 21 000,00 0,0315 21 000,00 
3. АТ «Поступ», м. Миколаїв, Привокзальна 

площа,1 
7 200,00 0,0108 7 200,00 

4. АТ «УКР/ІН/КОМ» (ЄДРПОУ 05839888) 666 000,00 0,9991 666 000,00 
5. ПрАТ «Оксана Плюс» (ЄДРПОУ 21561056) 138,00 0,0002 138,00 
6. МСП «Фантом», м. Луганськ, вул. Фрунзе,9 12 600,00 0,0189 12 600,00 
7. СП «Діамед», м. Донецьк, вул. Челюскінців,117-а 30 000,00 0,0450 30 000,00 
8. ПрАТ «Спiльне українсько-американське 

пiдприємство з iноземноюiнвестицiєю               
«Фiнанси та Кредит»  (ЄДРПОУ 20043902) 

83 550,00 0,1253 83 550,00 

 9. ТОВ «Аспект ЦП»  (ЄДРПОУ 34354117) 2 555 982,00 3,8344 2 555 982,00 
10. ТОВ «МФМ Плюс», (ЄДРПОУ 21626465) 116 100,00 0,1742 2 988,00 
Всього у юридичних осіб 4 992 570,00 7,49 4 992 570,00 

Б. Фізичні особи (74 особи) 
Всього у фізичних осіб  61 667430,00 92,51 61 667430,00 

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

кожного з яких у Статутному капіталі перевищує 

10% 

 
39 825 996,00 

 
59,74 

 
 39 825 996,00 

 

Таким чином, зареєстрований Статутний капітал Товариства станом на 
31.12.2019 р. сформовано та оплачено у повному обсязі належним чином у 
встановлені законодавством України терміни. 

Інформація про активи, зобов’язання та чистий прибуток (збиток) 
відповідно до застосованих стандартів фінансової звітності  
А) АКТИВИ 

Нематеріальні активи 

Станом на 31 грудня 2019 року на балансі Товариства обліковуються  
нематеріальні активи  придбані до звітної дати, первісною вартістю 632 тис. 
грн., сума зносу складає 399 тис. грн. балансова вартість 233 тис. грн. 

Основні засоби 

Товариство станом на 31 грудня 2019 року обліковує власні основні засоби 
первісною вартістю 4163 тис. грн., сума зносу складає 2305 тис. грн., балансова 
вартість 1858 тис. грн. 

Незавершені капітальні інвестиції 

Станом на 31 грудня 2019 року на балансі Товариства обліковуються 
незавершені капітальні інвестиції в сумі 6760 тис. грн.  

Довгострокові фінансові інвестиції 

Станом на 31 грудня 2019 року в Товаристві обліковуються довгострокові 
фінансові інвестиції в вигляді інших фінансових інвестицій на суму 199 тис. грн.  
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Оборотні активи 

Товариство станом на 31 грудня 2019 року обліковує запаси в сумі 100 тис. грн.  

Дебіторська заборгованість 

Станом на 31 грудня 2019 року в Товаристві обліковується виключно поточна 
дебіторська заборгованість в сумі 2 120 тис. грн., а саме:  

- дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги дорівнює 1 967 тис. 
грн.; 

- дебіторська заборгованість за розрахункамиз бюджетом – 8 тис. грн.; 

- інша поточна дебіторська заборгованість складає 145 тис. грн. 

Поточні фінансові інвестиції 
Станом на 31 грудня 2019 року на балансі Товариства обліковуються поточні 
фінансові інвестиції в сумі – 59 612 тис. грн. Поточні  фінансові інвестиції ,  які 
оцінені за справедливою вартістю відповідно до вимог МСФЗ 9. 
 
Грошові кошти та їх еквіваленти 
Залишок грошових коштів Товариства на поточних рахунках в банках в 
національній валюті на 31.12.19 року складає 218 тис. грн., що відповідає даним 
банківських виписок та фінансової звітності. 
Банківські операції Товариства здійснюються у відповідності з Інструкцією «Про 
безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затвердженої 
постановою НБУ від 21.01.2004 року за № 22, з урахуванням доповнень та змін.  

Станом на 31.12.19 року інші активи Товариством не обліковуються. 

Зміни активів, які відбулися порівняно з попереднім періодом відображені нижче: 

Актив 

Сума активу 
станом на 
01.01.19, 
тис. грн. 

Сума активу 
станом на 
31.12.19,  

тис. грн. 

Зміна активу 
порівняно з 
попереднім 

періодом, тис. 
грн. 

Причина зміни 

Необоротні 
активи, в т.ч. 2338 9050 +6712 

Збільшення відбулось головним 
чином за рахунок інвестиційної 
діяльності, що свідчить про певне 
розширення діяльності   

Нематеріальні 
активи 233 233 - 

Протягом року мало місце як 
придбання, так і списання 
програмного продукту 

Незавершені 
капітальні 
інвестиції - 6760 +6760 

Інвестиція у розробку 
програмного продукту для 
використання у діяльності ПрАТ 

Основні засоби 1906 1858 -48 Протягом року мало місце:                 
- придбання оргтехніки,                           
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- продаж транспортного засобу 

Довгострокові 
фінансові 
інвестиції:Інші 
фінансові 
інвестиції 199 199 - 

Незначні частки у капіталі інших 
товариств, які не обертаються на 
фондовому ринку 

Оборотні 
активи, в т.ч. 68005 62051 -5954 

Зменшення відбулось головним 
чином за рахунок: зменшення 
вартості поточних фінансових 
інвестицій (фінансових 
інструментів, які оцінюються за 
справедливою вартістю через 
прибуток/збиток) 

Запаси 76 100 +24 Приріст за рахунок збільшення 
вартості товарів для офісу 

Поточна 
дебіторська 
заборгованість  

1322 2120 +798 

Збільшення внаслідок 
нарахування винагороди за 
управління активами фондів 
(сплачено протягом січня 2020р.) 

Поточні фінансові 
інвестиції 66576 59612 -6964 

Зменшення відбулось внаслідок:               
- реалізації фінансових 
інструментів;                                    
- зміни у справедливій вартості 
фінансових інструментів, 
утримуваних для торгівлі 

Грошові кошти та 
їх еквіваленти 31 218 +187 

Кошти розміщені у надійному 
банку, отже резерв очікуваних 
кредитних збитків не 
створювався 

Всього активи 70343 71101 + 758 

Збільшення вартості активів 
свідчить про певне 
розширення діяльності 

 

Станом на 31.12.2019 року загальні активи Товариства в порівняні з даними на 
початок 2019 року збільшились на 758 тис. грн. 

На думку Аудитора, статті активу балансу справедливо й достовірно 
розкривають інформацію за видами активів Товариства станом на 31.12.2019 
року відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. 

Б) ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

Станом на 31 грудня 2019 року в Товаристві обліковуються  виключно  поточні 
зобов’язання.  
 
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги Товариства 
станом на 31.12.2019 року складає 599 тис. грн.  
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Станом на 31.12.2019 року інші поточні зобов’язання становлять 600 тис. грн. 
 
Станом на 31 грудня 2019 року у Товаристві обліковуються  поточні 
забезпечення, а саме забезпечення (резерв) на виплату відпусток  в сумі 92 тис. 
грн. 
 
Загальні зобов’язання  Товариства на 31 грудня 2019 року становлять 1291 тис. 
грн.  
 
Зміни зобов’язань, які відбулися порівняно з попереднім періодом 
відображені нижче. 

Зобов’язання 

 

Сума 
зобов’язання 

станом на 
01.01.19, тис. 

грн. 

Сума 
зобов’язання 

станом на 
31.12.19, тис. 

грн. 

Зміна 
зобов’язання 
порівняно з 
попереднім 
періодом, 
тис. грн. 

Причина зміни 

Поточні 
зобов’язання в т.ч. 1934 1291 -643 

Зменшення в основному 
пов’язане з погашенням 
заборгованості перед 
постачальниками 

Поточна кредиторська 
заборгованість за 
товари, роботи, 
послуги 

1880 599 -1281 

Зменшення 
заборгованості пов’язане 
з погашенням 
заборгованості і свідчить 
про підвищення 
показників ліквідності 

Інші поточні 
зобов’язання 

1 600 +599 

Отримано поворотну 
фінансову допомогу  - 
термін погашення – 
жовтень 2020р. 

Поточні забезпечення 49 92 +43 

Збільшено суму 
нарахованої компенсації 
за невикористану 
відпустку персоналу 

 

На думку Аудитора пасив балансу справедливо й достовірно розкриває 
інформацію про зобов'язання Товариства  станом на 31.12.2019 року відповідно 
до Міжнародних стандартів фінансової звітності. 

В) ЧИСТИЙ ПРИБУТОК 

Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської 
діяльності Товариства є прибуток. Прибутком Товариства, після покриття 
матеріальних та прирівняних до них витрат, перерахування податків до 
державного бюджету та  сплати інших обов’язкових відрахувань, згідно з чинним 
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законодавством самостійно розпоряджається Товариство в особі Загальних 
зборів акціонерів та уповноважених ними органів.  

За 2019 рік сума чистого прибутку Приватного акціонерного товариства «КІНТО» 
склала 1 461тис. грн.  

Фактори, які вплинули на розмір чистого прибутку/збитку 

Аналіз фінансових результатів Товариства за 2019 рік порівняно з попереднім 
періодом свідчить про те, що основним фактором, який вплинув на розмір 
чистого прибутку, а саме його збільшення на 846 тис. грн., є те,  доходи 
Товариства зростали більшими темпами, ніж витрати. Зокрема;  

 -  доходи від реалізації послуг (винагорода КУА) та інші операційні 
доходи,пов’язані з основною діяльністю, зросли на 941 тис. грн.;  

- адміністративні та інші операційні витрати при цьому зросли лише на  638 
тис. грн.;  

- отже, фінансовий результат від операційної діяльності збільшився на 303 
тис. грн.;  

- фінансовий результат (прибуток) від іншої діяльності, зокрема, від 
реалізації фінансових інструментів збільшився порівняно з минулим роком на 
543 тис. грн. 

Відповідність резервного капіталу установчим документам 

Товариство  формує резервний капітал у відповідності до Статуту Товариства. 

Станом на дату складання звіту розподіл чистого прибутку не здійснювався, та 
резервний капітал не створювався. Загальні збори з даного питання не 
проводилися. 

Інформація щодо дотримання вимог нормативно-правових актів, що 
регулюють порядок складання та розкриття інформації компаніями з 
управління активами. 

Товариство в ході своєї діяльності дотримується вимог нормативно-правових 
актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що регулюють 
порядок та розкриття інформації компаніями з управління активами, які 
здійснюють управління активами інституційних інвесторів.  

Інформація щодо наявності та відповідності системи внутрішнього 
аудиту (контролю), необхідної для складання фінансової звітності, яка 
не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки 

Служба внутрішнього аудиту (контролю), за Статутом ПрАТ «КІНТО» – це 
визначена окрема посадова особа, що проводить внутрішній аудит (контроль) 
Товариства, яка призначається за рішенням Наглядової ради Товариства, 
підпорядковується та звітує перед ними. Служба внутрішнього аудиту 
(контролю) Товариства, в особі виконуючого обов’язки відповідального за 
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внутрішній контроль – член Правління, фінансовий директор – Радзієвська 
Надія Вікторівна, яка призначена на посаду з 30.03.2018р. (Протокол засідання 
Наглядової ради від 29.03.2018р.) створена та протягом 2019 року діяла на 
підставі Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю), остання 
редакція якого затверджена рішенням Наглядової ради ПрАТ «КІНТО» від 
24.12.2014р. 

Аудиторами не були ідентифіковані викривлення фінансової звітності внаслідок 
шахрайства. Ми не отримали інформацію про наявність фактів та обставин, які 
надали б нам привід вважати, що Товариство не має відповідної системи 
внутрішнього аудиту (контролю), необхідної для складання фінансової звітності, 
яка не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 

Інформація щодо стану корпоративного управління Товариства 
відповідно до законодавства України 

Вивчення питань, які характеризують аспекти корпоративного управління  ПрАТ 
«КІНТО», здійснювалось аудиторами з метою з’ясування дотримання вимог  
Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», а також  положень 
нормативного документу НКЦПФР – «Про затвердження Принципів 
корпоративного управління» (Рішення від 22.07.2014р № 955). 

Результати вивчення реального стану корпоративного управління у Товаристві 
викладені нижче. 

№ Елемент системи 
корпоративного 

управління 

Інформація Товариства 
про фактичне застосування принципів  

корпоративного управління 
1. Кодекс 

корпоративного 
управління 

x Внутрішній нормативний документ – Кодекс корпоративного 
управління Товариства –затверджений на чергових 
Загальних зборах. Протокол №1 від 24.04.2019р. 

x Положення власного Кодексу корпоративного управління 
Товариства  не виходять за межі вимог і норм, 
передбачених законодавством України 

x Кодекси корпоративного управління інших юридичних осіб, 
об’єднань, тощо – не використовуються  

2. Вищий орган та 
керівні органи  

x Загальні збори акціонерів; 
x Наглядова рада; 
x Правління  

2.1. Вищий орган - 
Загальні збори 
акціонерів –у 
2019році 

x чергові (річні) – 24.04.2019р.- розгляд результатів 
діяльності Товариства у 2018 році; 
 

2.2. Наглядова рада x персональний склад призначено Загальними зборами 
акціонерів (Протокол №1 від 26.04.2017 р.). До складу 
входять 4 особи – (з них 3 - акціонери Товариства)  на чолі 
з Головою Наглядової ради 

x комітети у Наглядові раді відсутні; 
x кількість засідань у 2019 році 7 (сім) з питань поточної 

діяльності Товариства, які відносяться до компетенції 
Наглядової ради 
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2.3. Правління ПрАТ 
(колегіальний 
виконавчий орган) 

x персональний склад призначено рішенням Наглядової ради 
Товариства (протокол засідання від 05.11.2018р.); 

x кількісний склад Правління – 6 осіб на чолі з Президентом 
x кількість засідань у 2019 році 4 (чотири) з питань, які 

належать до компетенції Правління Товариства 
3. Система 

внутрішнього 
контролю  
(підрозділ, 
внутрішній 
нормативний 
документ, органи 
контролю) та 
управління 
ризиками 

x окремий підрозділ аудиту відсутній; 
x внутрішній нормативний документ - Положення про службу 

внутрішнього аудиту ПрАТ «КІНТО» - затверджено 
рішенням Наглядової ради ПрАТ «КІНТО» від 24.12.2014р.; 

x внутрішній аудитор – визначено Статутом Товариства(ст. 6 
«Служба внутрішнього аудиту» (контролю); 

x Ревізійна комісія, склад якої затверджується рішенням 
Загальних зборів Товариства; 

x фінансовий директор, який також здійснює контрольні 
функції щодо організації і методології бухгалтерського 
обліку та складання фінансової звітності; 

x внутрішній нормативний документ «Положення про 
організацію системи управління ризиками в ПрАТ «КІНТО», 
затверджений рішенням Наглядової ради ПрАТ «КІНТО від 
31.12.2015р. 

4. Особи, які є 
власниками 
значного пакета 
акцій ПрАТ – 5% та 
більше  
 (прямо або 
опосередковано) 

- Оксаніч Сергій Михайлович (громадянин України) – 41,74%,  
- ДеніелГолдшайдер (GoldscheiderDaniel), громадянство - 

Австрія, – 18,00%, 
- Федоренко Антоніна  Василівна (громадянка України) – 

9,74%.   
(за даними реєстру акціонерів, складеного НДУ станом на 
31.12.2019р.) 

5. Наявність обмежень 
прав участі та 
голосуванні 
акціонерів на 
Загальних зборах  

x обмеження відсутні*; 
x реєстрація акціонерів (їх представників), які беруть участь у 

Загальних зборах, та голосування на зборах відбуваються з 
дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні 
товариства».  

x *відповідно до вимог Закону України «Про депозитарну 
систему України» (Розділ УІ п.10)у разі, якщо власник 
цінних паперів не уклав з обраною емітентом депозитарною 
установою договору про обслуговування рахунка в цінних 
паперах від власного імені або не здійснив переказ 
належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у 
цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, 
цінні папери такого власника (які дають право на участь в 
органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму 
та при голосуванні в органах емітента. 

6. Порядок 
призначення та 
звільнення 
посадових  осіб  

x Порядок визначено Статутом Товариства(ст.5) щодо таких 
посадових осіб: 

- Голови та членів Наглядової ради,  
- Голови та членів Правління, 
- Голови та членів Ревізійної комісії 
x Головний бухгалтер: 

призначається та звільняється з посади за наказом керівника  - 
відповідно до вимог Рішення НКЦПФР №1281 «Про затвердження 
Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління 
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активами інституційних інвесторів (діяльності з управління 
активами)» 

7. Повноваження  
посадових осіб 
ПрАТ 

Визначено: 
x Статутом ПрАТ (ст.5) для Наглядової ради 
x Положенням про правління ПрАТ для Правління  
x чинним законодавством (для головного бухгалтера). 

За результатами розгляду інформації, наведеної в  Звіті з корпоративного 
управління ПрАТ «КІНТО» за 2019 рік аудиторами не виявлено  фактів суттєвої 
невідповідності  в частині розкриття інформації між Звітом  про корпоративне 
управління Товариства та вимогами діючого законодавства. 

На нашу думку ПрАТ «КІНТО» в усіх суттєвих аспектах дотримано вимоги ст. 401  
Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», а також  положень 
нормативного документу НКЦПФР – «Про затвердження Принципів 
корпоративного управління» (Рішення від 22.07.2014р. № 955)  при розкритті 
інформації у Звіті з корпоративного управління. 

Допоміжна інформація 

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

Ідентифікація пов’язаних осіб розкрита у Примітці 7. В процесі проведення 
аудиту фінансової звітності не було встановлено інших пов’язаних осіб, які б не 
були б розкриті Товариством. Протягом 2019 року перелік пов’язаних осіб не 
змінювався. 

Юридичні особи, які мають можливість здійснювати суттєвий вплив або 
контроль на діяльність  ПрАТ «КІНТО», відсутні (жоден з акціонерів – юридичних 
осіб-  не має пакету акцій ПрАТ «КІНТО» , що перевищує 10%). Таким чином, 
відсутні юридичні особи, пов’язані з ПрАТ «КІНТО». 
Пов’язаними особами для ПрАТ «КІНТО» є фізичні особи, дані про яких 
наведено нижче:   
Фізичні особи – посадові особи Товариства 

№ 
з/п Прізвище, ім’я по батькові 

Характер зв’язку з ПрАТ «КІНТО» 

Ідентифіка-
ційнийномер Посадоваособа,членсім’ї 

Частка(%) у 
статутному 
капіталіПрАТ 

«КІНТО» 
1. ОксанічСергій Михайлович Президент,Голова Правління 41,74321 2040702487 
2.  ОксаничАнтонінаСергіївна Директор з розвитку, донька 

Голови Правління     1,30423 3076415042 

3. ВеремієнкоСергійМиколайов
ич 

Виконавчий директор-член 
Правління 0,20252 2535405311 

4. Москаленко 
СвітланаМиколаївна 
(звільнена 31.05.2019) 

Заступник виконавчого 
директора-член Правління      0,02700 2338405428 

5. Чабак Оксана Сергіївна Заступник виконавчого 
директора-член Правління - 3257212627 

6. РадзієвськаНадіяВікторівна Фінансовий директор- член 
Правління      2,88783 2074807325 

7. Бенедик Ольга Миколаївна Головний бухгалтер      0,01013 2197608329 
8. Кологойда Олександра 

Вячеславівна 
Директор юридичного 
департаменту - член правління - 2898016207 

9. Жила Яна Едуардівна Юрисконсул відділу - 3221216145 
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інвестиційних фондів - член 
Правління 

Операції з пов’язаними сторонами, крім оплати праці у 2019 році, не 
здійснювались.  В 2019 році загальна сума винагороди посадових осіб була 
включена в адміністративні витрати і склала 461 052,20 грн. 

В ході перевірки аудитори не виявили ознак існування відносин та операцій з 
пов’язаними сторонами, що виходять за межі нормальної діяльності 
Товариства, які управлінський персонал раніше не ідентифікував або не 
розкривав аудиторам. 

Інформація про наявність подій після дати балансу, які не були 
відображені у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий 
вплив на фінансовий стан Товариства  

В період після дати балансу не виявлено подій, які не були відображені у 
фінансовій звітності, проте могли мати  суттєвий вплив на фінансовий стан 
Товариства. 

Інформація про ступінь ризику Товариства, наведена на основі аналізу 
результатів пруденційних показників діяльності Товариства 

Пруденційні показники професійної діяльності на фондовому ринку, які  
розраховуються згідно з Положенням та вимогами  до системи управління 
ризиками, затвердженого рішенням НКЦПФР від 01.10.2015 № 1597, що 
застосовуються до Товариства наведені в таблиці: 

Власні кошти є коштами, які Товариство може використовувати на покриття 
негативних фінансових наслідків реалізації ризиків, що виникають при 
провадженні нею професійної діяльності на фондовому ринку. Мінімальний 
розмір власних коштів Товариства повинен становити не менше 50 відсотків від 
мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законодавством для 
зазначеного виду професійної діяльності на фондовому ринку. Показник  
розміру власних коштів станом на 31.12.2019 року значно перевищує мінімальне 
нормативне значення, що характеризує достатність коштів для покриття 
негативних фінансових наслідків реалізації ризиків. 

Показники Формула розрахунку Нормативне 
значення 

Значення 
на 

31.12.2019 

Розмір власних коштів К1  + К2 
>= 3,5 млн. 
грн. 

60760 тис. 
грн 

Норматив достатності 
власних коштів 

Власні кошти / 0,25 х Фіксовані 
накладні витрати 

>=  1 8,70 

Коефіцієнт покриття 
операційного ризику 

Власні кошти / Величина 
оперативного ризику 

>=  1 16,53 

Коефіцієнт фінансової 
стійкості 

Власний капітал / Активи >=  0,5 0,98 
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Норматив достатності власних коштів є показником, що відображає здатність 
Товариства утримувати власні кошти в розмірі, достатньому для покриття її 
фіксованих накладних витрат протягом 3 місяців, навіть за умови відсутності 
доходів протягом цього часу. Норматив достатності власних коштів 
розраховується як відношення розміру власних коштів до величини, що 
становить 25 % від фіксованих накладних витрат установи за попередній 
фінансовий рік. Станом на 31.12.2019 року значення цього коефіцієнту  суттєво 
перевищує нормативне значення, що свідчить про достатність власних коштів 
для покриття фіксованих накладних витрат. 

Коефіцієнт покриття операційного ризику відображає здатність Товариства 
забезпечувати покриття своїх операційних ризиків власними коштами на рівні 15 
% від її середньорічного позитивного нетто-доходу за 3 попередні фінансові 
роки. Станом на 31.12.2019 року значення цього коефіцієнту  суттєво перевищує 
нормативне значення, що свідчить про достатність власних коштів для покриття 
фіксованих накладних витрат. 

Коефіцієнт фінансової стійкості відображає питому вагу власного капіталу у 
загальній вартості засобів, що використовуються Товариством у його діяльності, 
та характеризує фінансову стійкість, а також незалежність від зовнішніх джерел 
фінансування. Станом на 31.12.2019 року значення цього коефіцієнту  більше 
нормативного значення, що свідчить про фінансову стійкість та незалежність  
від залучених коштів. 

Відповідно до проаналізованих показників можна зробити висновок, що ступінь 
ризику Товариства – низький. 

Основні відомості про аудиторську фірму 

Найменування 
Товариство з обмеженою відповідальністю  
«БЕНТАМС АУДИТ» 

Код за ЄДРПОУ 40182892 

Дані про включення до Реєстру 
аудиторів та суб’єктів аудиторської 
діяльності (далі – Реєстр) 

ТОВ «БЕНТАМС АУДИТ» включене до Реєстру 
аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 
(розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності» та 
розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають 
право проводити обов’язковий аудит фінансової 
звітності») під номером 4656. 
Свідоцтво про включення до Реєстру № 4656, 
видане згідно з Рішенням Аудиторської Палати 
України від 24.12.2015 року № 319/2, чинне до 
24.12.2020 року 

Свідоцтво про внесення до реєстру 
аудиторів та аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів 

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських 
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів видане 
НКЦПФР, реєстраційний номер свідоцтва 382, серія 
та номер свідоцтва П 000382, строк дії Свідоцтва з 
19.07.2016 року до 24.12.2020 року 
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