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Титульний аркуш 
 

 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№  

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 
 

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) 
(далі - Положення). 
 

Генеральний директор    Шаркова Анна Олегiвна 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 
 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік 
 

I. Загальні відомості 
 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЙ АВIА" 
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01130578 
4. Місцезнаходження: 01054, Україна, Шевченкiвський р-н, м. Київ, вул. Дмитрiвська, буд.1 
5. Міжміський код, телефон та факс: 8 (044) 2795259, 8 (044) 490-49-88 
6. Адреса електронної пошти: veretelnikova@kiyavia.com 
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): 
Рішення наглядової ради емітента від 06.12.2022, Рiшення Наглядової Ради №2022/12/06 
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні послуги 
на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від 
імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа 
"Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, 
DR/00001/APA 
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 
Україна, DR/00002/ARM 
 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
 

http://www.kiyavia.com/  Річну інформацію розміщено на 
власному веб-сайті учасника фондового 
ринку (URL-адреса сторінки) (дата) 
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Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 
1. Основні відомості про емітента X 
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах X 
4. Інформація щодо корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 
підрозділів емітента X 
7. Судові справи емітента  
8. Штрафні санкції щодо емітента  
9. Опис бізнесу X 
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)  
1) інформація про органи управління X 
2) інформація про посадових осіб емітента X 
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені 
посадовим особам емітента в разі їх звільнення  
3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 
паїв)  
11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 
2) інформація про розвиток емітента X 
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 
фінансового стану і доходів або витрат емітента X 
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 
для якої використовуються операції хеджування X 
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 
ліквідності та/або ризику грошових потоків X 
4) звіт про корпоративне управління  
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 
застосовувати X 
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги X 
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 
- інформація про наглядову раду X 
- інформація про виконавчий орган X 
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 
ризиками емітента X 
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 
емітента X 
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 
(учасників) на загальних зборах емітента X 
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 
- повноваження посадових осіб емітента X 
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета  
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яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій 
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 
пакета акцій  
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 
включення до біржового реєстру  
1) інформація про випуски акцій емітента X 
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери емітента  
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва)  
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 
акцій) такого емітента  
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 
0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента  
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 
на відчуження таких цінних паперів  
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі  
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами X 
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента  
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 
3) інформація про зобов'язання емітента X 
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів  
26. Інформація про вчинення значних правочинів  
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  
29. Річна фінансова звітність X 
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами 
аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 
окремо)  
32. Твердження щодо річної інформації X 
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  
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34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 
що виникала протягом звітного періоду X 
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 
протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
41. Основні відомості про ФОН  
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
45. Правила ФОН  
46. Примітки: 
- iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що згiдно з законодавством України 
Товариство та цiннi папери, випущенi їм, не потребують визначення рейтингової оцiнки.   - 
iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що Товариство не є учасником 
судових справ за якими вiдкрито у звiтному роцi на суму 1 або бiльше вiдсоткiв активiв 
Товариства або його дочiрнiх пiдприємств;   - iнформацiя про штрафнi санкцiї емiтента не 
надається, тому що штрафи не накладались;  - iнформацiя про засновникiв Товариства не 
надається, тому що засновники не є акцiонерами Товариства за станом на кiнець звiтного 
перiоду;  - Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета 
яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому 
що таких змiн не вiдбувалось;  - iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за 
акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому 
значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiнне вiдбувалось;  - iнформацiя про 
облiгацiї емiтента не надається, тому що таких цiнних паперiв не випускались;  - iнформацiя 
про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не надається, тому що таких цiнних паперiв не 
випускались;  - iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що таких 
цiнних паперiв не випускались;  - iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних 
паперiв не надається, тому що таких цiнних паперiв не випускались;  - iнформацiя про 
придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду не надається, тому що таких 
цiнних паперiв не випускались;  - iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента 
цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента не надається, тому що працiвники такими цiнними 
паперами не володiюь;  - iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв 
емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних 
паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що таких обмежень не 
має;  - Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, 
права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими 
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за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi не надається, тому що таких 
обмежень не має;  - iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї 
та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не 
займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або 
виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води;  - iнформацiя про акцiонернi або 
корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в 
емiтента не надається, тому що таких iнформацiї про такi договори у Товариства вiдсутня;  -  
iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, 
якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що таких iнформацiї про такi 
договори у Товариства вiдсутня;  - В зв'язку з тим, що поле "Дата" не передбачає вiдсутнiсть 
запису, то у разi, якщо подiя не вiдбувалась, це поле заповнено датою, що є неймовiрною для 
таких подiй, а саме: 01.01.1900.  Незаповненнi графи звiту емiтента вважати такими, що мають 
"нульове" значення, або свiдчать про вiдсутнiсть подiї. 
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ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 
 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЙ АВIА" 
2. Скорочене найменування (за наявності) 
 ПрАТ "КИЙ АВIА" 
3. Дата проведення державної реєстрації 
 03.08.1994 
4. Територія (область) 
 м.Київ 
5. Статутний капітал (грн)  
 3804100 
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 
 0 
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 
 0 
8. Середня кількість працівників (осіб) 
 217 
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 
 79.12 - Дiяльнiсть туристичних операторiв 
 79.11 - Дiяльнiсть туристичних агенств 
 79.90 - Надання iнших послуг бронювання та повязана з цим дiяльнiсть 
10. Банки, що обслуговують емітента 
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 
у національній валюті 
 АТ "Райффайзен Банк", МФО 380805 
2) IBAN 
 UA243808050000000026002521314 
3) поточний рахунок 
 UA243808050000000026002521314 
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 
у іноземній валюті 
 АТ "МIБ", МФО 380582 
5) IBAN 
 UA593805820000026001020303737 
6) поточний рахунок 
 UA593805820000026001020303737 
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12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 
1) Найменування 
 "Чарiвна подорож" 
2) Організаційно-правова форма 
 Товариство з обмеженою відповідальністю 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 24100249 
4) Місцезнаходження 
 04070,м.Київ, вул. Iльїньська, буд.18 
5) Опис  
 Доля у статутному фондi юридичної особи - 70%. 
 
1) Найменування 
 "КИЙ АВIА Експрес" 
2) Організаційно-правова форма 
 Товариство з обмеженою відповідальністю 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 30370439 
4) Місцезнаходження 
 01001,м. Київ, вул. Станiславського, 3 
5) Опис  
 Доля у статутному фондi юридичної особи - 21,82%. 
 
1) Найменування 
 СК "КИЙ АВIА Гарант" 
2) Організаційно-правова форма 
 Приватне акціонерне товариство 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 30383799 
4) Місцезнаходження 
 01001, Киев, вул. Малая Житомирская, 7 
5) Опис  
 Доля у статутному фондi юридичної особи - 73,8302850%. 
 
1) Найменування 
 "КИЙ АВIА " м.Iвано-Франкiвськ 
2) Організаційно-правова форма 
 Товариство з обмеженою відповідальністю 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 30474812 
4) Місцезнаходження 
 76018, Iвано-Франкiвська обл., м. Iвано-Франкiвськ, вул. Сiчових Стрiльцiв, буд. 10/2 
5) Опис  
 Доля у статутному фондi юридичної особи - 20%. 
 
1) Найменування 
 "КИЙ АВIА " м.Тернопiль 
2) Організаційно-правова форма 
 Товариство з обмеженою відповідальністю 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 30903379 
4) Місцезнаходження 
 46001, Тернопiльська обл., мiсто Тернопiль, вул. Руська, будинок 11 
5) Опис  
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 Доля у статутному фондi юридичної особи - 20%. 
 
1) Найменування 
 "Туристична фiрма "Авiатур" 
2) Організаційно-правова форма 
 Товариство з обмеженою відповідальністю 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 21497542 
4) Місцезнаходження 
 01135, м.Київ, вул. Златоустiвська, буд. 2/4 
5) Опис  
 Доля у статутному фондi юридичної особи - 65,62%. 
 
1) Найменування 
 "КИЙ АВИА Крым" 
2) Організаційно-правова форма 
 Акціонерне товариство 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 25146006 
4) Місцезнаходження 
 95050, АРК, м. Семферополь, вул. Київська, буд.133 
5) Опис  
 Доля у статутному фондi юридичної особи - 31,581%. 
 
1) Найменування 
 "КИЙ АВИА" г. Минск 
2) Організаційно-правова форма 
 Іноземне підприємство 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 190611989 
4) Місцезнаходження 
 Республика Беларусь, г. Минск, ул. К. Маркса, д. 25, каб. 39 
5) Опис  
 Доля у статутному фондi юридичної особи - 100%. 
 
1) Найменування 
 "Кий Авiа Спорт" 
2) Організаційно-правова форма 
 Товариство з обмеженою відповідальністю 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 30985451 
4) Місцезнаходження 
 01135, м.Київ, вул. Златоустiвська, буд. 2/4 
5) Опис  
 Доля у статутному фондi юридичної особи - 30% 
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15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 
емітента 
1) Найменування 
 ЛЬВIВСЬКА ФIЛIЯ ПрАТ "КИЙ АВIА" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 79005, Львівська обл., Галицький район р-н, мiсто Львiв, ПРОСПЕКТ 
ШЕВЧЕНКА, будинок 11 
3) Опис 
 Код ЄДРПОУ: 20836195Мiсцезнаходження: 79005, Львiвська обл., мiсто Львiв, Галицький 
район, пр. Т. Шевчнка, будинок 11 
 
1) Найменування 
 ЖИТОМИРСЬКА ФIЛIЯ ПрАТ "КИЙ АВIА" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 10014, Житомирська обл., Богунський район р-н, мiсто Житомир, МАЙДАН 
ПЕРЕМОГИ, будинок 5/1 
3) Опис 
 Код ЄДРПОУ: 20405762Мiсцезнаходження: 10014, Житомирська обл., мiсто Житомир, 
Богунський район, Майдан Перемоги, будинок 5 
 
1) Найменування 
 СУМСЬКА ФIЛIЯ ПрАТ "КИЙ АВIА" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 40030, Сумська обл., Зарiчний район р-н, мiсто Суми, ВУЛИЦЯ 
ПЕТРОПАВЛIВСЬКА, будинок 76 
3) Опис 
 Код ЄДРПОУ: 21112861Мiсцезнаходження: 40030, Сумська обл., мiсто Суми, Зарiчний 
район, вул. Петропавлiвська, будинок 76 
 
1) Найменування 
 РIВНЕНСЬКА ФIЛIЯ ПрАТ "КИЙ АВIА" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 33013, Рівненська обл., Рiвненська обл. р-н, мiсто Рiвне, ПРОСПЕКТ МИРУ, 
будинок 8 
3) Опис 
 Код ЄДРПОУ: 21090378Мiсцезнаходження: 33013, Рiвненська обл., мiсто Рiвне, пр. Миру, 
будинок 8 
 
1) Найменування 
 ЛУЦЬКА ФIЛIЯ ПрАТ "КИЙ АВIА" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 43000, Волинська обл., Волинська обл. р-н, мiсто Луцьк, ПРОСПЕКТ ВОЛI, 
будинок 7 
3) Опис 
 Код ЄДРПОУ: 20120628Мiсцезнаходження: 43000, Волинська обл., мiсто Луцьк, пр. Волi, 
будинок 7 
 
1) Найменування 
 ХАРКIВСЬКА ФIЛIЯ ПрАТ "КИЙ АВIА" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 61003, Харківська обл., Червонозаводський район р-н, мiсто Харкiв, 
ГIМНАЗIЙНА НАБЕРЕЖНА, будинок 18 
3) Опис 
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 Код ЄДРПОУ: 23467143Мiсцезнаходження : 61003, Харкiвська обл., мiсто Харкiв, 
Червонозаводський район, Гiмназiйна набережна, будинок 18 
 
1) Найменування 
 КРОПИВНИЦЬКА ФIЛIЯ ПрАТ "КИЙ АВIА" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 25006, Кіровоградська обл., Ленiнський район р-н, мiсто Кропивницький, 
ВУЛИЦЯ ОСТРIВСЬКА, будинок 2 
3) Опис 
 Код ЄДРПОУ: 24150715Мiсцезнаходження: 25006, Кiровоградська обл., мiсто 
Кропивницький, Ленiнський район, вул. Острiвська, будинок 2 
 
1) Найменування 
 ДНIПРОВСЬКА ФIЛIЯ ПрАТ "КИЙ АВIА" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 49000, Дніпропетровська обл., Бабушкiнський район р-н, мiсто Днiпро, ВУЛИЦЯ 
В'ЯЧЕСЛАВА ЛИПИНСЬКОГО, будинок 10, ПРИМIЩЕННЯ №7 
3) Опис 
 Код ЄДРПОУ: 23024397Мiсцезнаходження: 49000, Днiпропетровська обл., мiсто Днiпро, 
Бабушкiнський район, вул. В. Липинського, будинок 10, ПРИМIЩЕННЯ №7 
 
1) Найменування 
 ПОЛТАВСЬКА ФIЛIЯ ПрАТ "КИЙ АВIА" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 36020, Полтавська обл., Октябрський район р-н, мiсто Полтава, ВУЛИЦЯ 
НЕБЕСНОЇ СОТНI, будинок 7 
3) Опис 
 Код ЄДРПОУ: 22544924Мiсцезнаходження: 36020, Полтавська обл., мiсто Полтава, 
Октябрський район, вул. Небесної Сотнi, будинок 7 
 
1) Найменування 
 ХЕРСОНСЬКА ФIЛIЯ ПрАТ"КИЙ АВIА" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 73000, Херсонська обл., Суворовський район р-н, мiсто Херсон, ПРОСПЕКТ 
УШАКОВА, будинок 34 
3) Опис 
 Код ЄДРПОУ: 24121339Мiсцезнаходження: 73000, Херсонська обл., мiсто Херсон, 
Суворовський район, пр. Ушакова, будинок 34 
 
1) Найменування 
 ДОНЕЦЬКА ФIЛIЯ ПрАТ "КИЙ АВIА" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 84301, Донецька обл., Донецька обл. р-н, мiсто Краматорськ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ 
СТУСА, будинок 51-123 Н 
3) Опис 
 Код ЄДРПОУ: 24162061Мiсцезнаходження: 84301, Донецька обл., мiсто Краматорськ, вул. 
Василя Стуса, будинок 51-123 Н 
 
1) Найменування 
 ЧЕРНIГIВСЬКА ФIЛIЯ ПрАТ "КИЙ АВIА" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 14005, Чернігівська обл., Деснянський район р-н, мiсто Чернiгiв, ПРОСПЕКТ 
ПЕРЕМОГИ, будинок 58 
3) Опис 
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 Код ЄДРПОУ: 21395296Мiсцезнаходження: 14005, Чернiгiвська обл., мiсто Чернiгiв, 
Деснянський район, пр. Перемоги, будинок 58 
 
1) Найменування 
 ЗАПОРIЗЬКА ФIЛIЯ ПрАТ "КИЙ АВIА" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 69063, Запорізька обл., Олександрiвський район р-н, мiсто Запорiжжя, 
ПРОСПЕКТ СОБОРНИЙ, будинок 29, примiщення 18 
3) Опис 
 Код ЄДРПОУ: 20526490Мiсцезнаходження: 69063, Запорiзька обл., мiсто Запорiжжя, 
Олександрiвський район, пр. Соборний, будинок 29, примiщення 18 
 
1) Найменування 
 ХМЕЛЬНИЦЬКА ФIЛIЯ ПрАТ "КИЙ АВIА" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 29000, Хмельницька обл., Хмельницька обл. р-н, мiсто Хмельницький, ВУЛИЦЯ 
КАМ'ЯНЕЦЬКА, будинок 82, квартира 2 
3) Опис 
 Код ЄДРПОУ: 26430608 Мiсцезнаходження: 29000, Хмельницька обл., мiсто 
Хмельницький, вул. Кам'янецька, будинок 82, квартира 2 
 
1) Найменування 
 ЛУГАНСЬКА ФIЛIЯ ПрАТ "КИЙ АВIА" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 93406, Луганська обл., Луганська обл. р-н, мiсто Сєвєродонецьк, ПРОСПЕКТ 
ГВАРДIЙСЬКИЙ, будинок 20 
3) Опис 
 Код ЄДРПОУ: 24182661Мiсцезнаходження: 93406, Луганська обл., мiсто Сєвєродонецьк, 
пр. Гвардiйський, будинок 20 
 
1) Найменування 
 ЧЕРКАСЬКА ФIЛIЯ ПрАТ "КИЙ АВIА" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 18000, Черкаська обл., Соснiвський район р-н, мiсто Черкаси, ВУЛИЦЯ 
О.ДАШКОВИЧА, будинок 30 
3) Опис 
 Код ЄДРПОУ: 21356698 Мiсцезнаходження: 18000, Черкаська обл., мiсто Черкаси, 
Соснiвський район, вул.О.Дашковича, будинок 30 
 
1) Найменування 
 ОДЕСЬКА ФIЛIЯ ПрАТ "КИЙ АВIА" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 65026, Одеська обл., Приморський район р-н, мiсто Одеса, ВУЛИЦЯ 
ПРЕОБРАЖЕНСЬКА, будинок 15 
3) Опис 
 Код ЄДРПОУ: 20927319Мiсцезнаходження: 65026, Одеська обл., мiсто Одеса, 
Приморський район, вул. Преображенська, будинок 15 
 
1) Найменування 
 ВIННИЦЬКА ФIЛIЯ ПрАТ "КИЙ АВIА" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 21001, Вінницька обл., Вiнницька обл. р-н, мiсто Вiнниця, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, 
будинок 101 
3) Опис 
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 Код ЄДРПОУ: 23106534 Мiсцезнаходження: 21001, Вiнницька обл., мiсто Вiнниця, вул. 
Соборна, будинок 101 
 
1) Найменування 
 ЧЕРНIВЕЦЬКА ФIЛIЯ ПрАТ "КИЙ АВIА" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 58005, Чернівецька обл., Шевченкiвський район р-н, мiсто Чернiвцi, ВУЛИЦЯ 
ГОЛОВНА, будинок 128 
3) Опис 
 Код ЄДРПОУ: 26593003 Мiсцезнаходження: 58005, Чернiвецька обл., мiсто Чернiвцi, 
Шевченкiвський район, вул. Головна, будинок 128 
 
1) Найменування 
 МИКОЛАЇВСЬКА ФIЛIЯ ПрАТ "КИЙ АВIА" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 54017, Миколаївська обл., Центральний район р-н, мiсто Миколаїв, ПРОСПЕКТ 
ЦЕНТРАЛЬНИЙ, будинок 71 
3) Опис 
 Код ЄДРПОУ: 22427609Мiсцезнаходження: 54017, Миколаївська обл., мiсто Миколаїв, 
Центральний район, пр. Центральний, будинок 71 
 
1) Найменування 
 КРИВОРIЗЬСЬКА ФIЛIЯ ПрАТ "КИЙ АВIА" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 50074, Дніпропетровська обл., Саксаганський район р-н, мiсто Кривий Рiг, 
ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок 31, примiщення 182 
3) Опис 
 Код ЄДРПОУ: 35032298Мiсцезнаходження: 50074, Днiпропетровська обл., мiсто Кривий 
Рiг, Саксаганський район, пр. Миру, будинок 31, примiщення 182 
 
1) Найменування 
 IВАНО-ФРАНКIВСЬКА ФIЛIЯ ПрАТ "КИЙ АВIА" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 76018, Iвано-Франкiвська обл., Iвано-Франкiвська обл. р-н, мiсто Iвано-
Франкiвськ, ВУЛИЦЯ СТРIЛЬЦIВ СIЧОВИХ, будинок 10/2 
3) Опис 
 Код ЄДРПОУ: 38726520Мiсцезнаходження: 76018, Iвано-Франкiвська обл., мiсто Iвано-
Франкiвськ, вул. Стрiльцiв Сiчових, будинок 10/2 
 
1) Найменування 
 ЗАКАРПАТСЬКА ФIЛIЯ ПрАТ "КИЙ АВIА" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 88018, Закарпатська обл., Закарпатська обл. р-н, мiсто Ужгород, ВУЛИЦЯ ЛЬВА 
ТОЛСТОГО, будинок 33 
3) Опис 
 Код ЄДРПОУ: 41438808Мiсцезнаходження: 88018, Закарпатська обл., мiсто Ужгород, вул. 
Л. Толстого, будинок 33 
 



 13 

XI. Опис бізнесу 
 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 
Змiн в органiзацiйнiй структурi у звiтному перiодi не вiдбувалось 
 
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 
операційним потребам емітента 
-середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу складає - 229 осiб;  -
позаштатнi працiвники на Товариствi - 0; -особи, якi працюють за сумiсництвом, - 1 ; -працiвникi, 
якi працюють на умовах неповного робочого часу, - 96 осiб. -фонд оплати працi 44643,5 тис. грн. 
Фонд оплати збiльшився вiдносно попереднього року на 16,2%. Кадрова програма емiтента, 
спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам пiдприємства. 
Для забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв на пiдприємствi проводяться: - стажування при 
прийомi на роботу; навчання на спецiалiзованих курсах;  участь у тренiнгах; 
 
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 
місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств 
 
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності 
Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть 
 
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) 
ПрАТ "КИЙ АВIА" здiйснювало ведення бухгалтерського облiку у 2021 роцi вiдповiдно до вимог 
Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (МСБО) та Мiжнародних стандартiв фiнансової 
звiтностi (МСФЗ) . Положення "Про облiкову полiтику  "КИЙ АВIА", затвердженою наказом №1 
вiд 27.12.2011р., розкриває основи, стандарти, правила та процедури бухгалтерського облiку, якi 
Товариство використовує при веденi облiку господарських операцiй згiдно МСБО та складаннi 
фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ. Основними характеристиками фiнансової звiтностi є 
зрозумiлiсть, доречнiсть, iстотнiсть, надiйнiсть, правдиве вiдображення, переваження сутi над 
формою, обачнiсть, повнота, порiвняння. Використання основних якiсних характеристик дозволяє 
забезпечити достовiрне та об'єктивне складання фiнансової звiтностi щодо фiнансового стану, 
результатiв дiяльностi та змiн у фiнансовому станi Товариства. 
 
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту 
в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання 
робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних 
клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, 
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захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й 
методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та 
динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій 
здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його 
становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції 
(послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за 
основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному 
обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, 
необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від 
загальної суми доходів за звітний рік  
Основнi види продукцiї, що виробляє ПрАТ "КИЙ АВIА" - пiдприємство не займається 
виробничою дiяльнiстю. Товариство не займається експортною дiяльнiстю, тому iнформацiя щодо 
загальної суми експорту та її частки в загальному обсязi продажiв вiдсутня. 
 
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, 
їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб 
фінансування  
Протягом останнiх п'яти рокiв суттєвого придбання та вiдчуження активiв не було. Пiдприємство 
не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його господарською дiяльностю. 
 
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента 
щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання 
активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні 
питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 
виробничих потужностей після її завершення 
За первiсною вартiстю на 31.12.2021 року основнi засоби облiковуються по первiснiй вартостi в 
сумi 33371 тис. грн., знос 14872 тис.грн. та залишкова вартiсть яких складає 18499тис. грн. Сту-
пень зносу ОЗ становить 44,56%. Надходження основних засобiв оформлюється актами приймання 
- передачi основних засобiв (ф.№ 03), якi складалися на кожний окремий iнвентарний об'єкт 
основних засобiв за собiвартiстю. Протягом року на ПрАТ "КИЙ АВIА" амортизацiя основних 
засобiв нараховується прямолiнiй-ним методом. Метод нарахування амортизацiї протягом перiоду, 
що перевiрявся, не змiнювався. Знос МНМА нараховується у розмiрi 100% .  Основнi засоби 
емiтента знаходяться в задовiльному станi. Пiдприємство не займається виробництвом будь-яких 
товарiв  i тим самим не може впливати на екологiю. Пiдприємство не використовуває сировину та 
матерiали.   Планiв щодо капiтального будiвництва, розширення виробництва, удосконалення 
основних засобiв немає. 
 
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 
економічних обмежень 
Iстотними проблемами, що впливають на дiяльнiсть Товариства є фiнансово-економiчнi проблеми. 
Серед них iнфляцiйнi процеси, здороження кредитних ресурсiв, а також система оподаткування: 
значнi непрямi податки до бюджету, якi не пов'язанi з дiяльнiстю товариства, а саме земельний 
податок, податок на нерухомiсть. Негативний вплив на розвиток емiтента може мати погiршення 
мiжнародної та економiчної ситуацiї в Українi викликане, зокрема, агресiєю Росiйської Федерацiї 
проти нашої держави та обмежувальне-карантинними заходами, пов'язаними з продовженням 
пандемiї гострої респiраторної хвороби COVID-19 в Українi та свiтi, що матиме наслiдком 
зниження попиту на послуги Товариства. 
 
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців 
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емітента 
Обрана емiтентом полiтика фiнансування дiяльностi базується на власних обiгових коштах. Обсяг 
робочого капiталу оптимально забезпечує поточнi виробничi потреби емiтента.  
 
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду 
(загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 
Укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) немає 
 
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 
Товариство планує здiйснювати заходи, направленi на полiпшення фiнансового стану. Iстотними 
факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, агресiя Росiйської 
Федерацiї проти України, продовження пандемiї в країнi COVID-19, збiльшення iнфляцiї, 
зростання цiн. Планiв по реконструкцiї не має. Товариство виробництвом не займається. 
 
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 
та розробку за звітний рік 
Товариство не проводить дослiджень та розробок. Витрати на дослiдження та розробки вiдсутнi. 
 
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній 
формі 
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв 
дiяльностi емiтента вiдсутня. 
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IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Загальнi збори  
акцiонерiв 
Товариства 

Вищий орган Товариства.Робочими 
органами Загальних зборiв є: 

реєстрацiйна комiсiя;  лiчильна комiсiя; 
голова Загальних зборiв;  секретар 

Загальних зборiв. Акцiонери є 
власниками Товариства i, беручи участь 
у Зборах, здiйснючи таким чином своє 
право на участь в управлiннi справами 

Товариства i контролюють його 
дiяльнiсть. Реалiзацiя управлiнських 

функцiй акцiонером здiйснюється 
голосуванням на загальних зборах 

голосуючими акцiями. 

У Загальних зборах можуть брати 
участь особи, включенi до перелiку 

акцiонерiв (реєстру власникiв iменних 
цiнних паперiв) Товариства, якi мають 
право на участь, або їх представники. 

Песональний склад чергових загальних 
зборiв, що вiдбулися у 2021 роцi, 

складався: - з акцiонерiв, що 
безпосередньо приймали участь, згiдно 

перелiку акцiонерiв Товариства, якi 
мають право на участь у Загальних 
зборах (який складався в порядку, 

встановленому законодавством про 
депозитарну систему України); - 
реєстрацiйної комiсiї; - лiчильної 

комiсiї; - голови та секретаря зборiв. 
Наглядова рада 

Товариства 
Структура наглядової ради Товариства 

така: Голова наглядової ради, 
Заступник Голови Наглядової Ради та 

члени Наглядової ради. 

Голова Наглядової ради - Новак Вiктор 
Арсентiйович, Заступник Голови 

Наглядової - Бутова Галина 
Сафронiвна, та 5 члена Наглядової ради 
- Синьоокий Вiктор Васильович, Савюк 
Сергiй Володимирович, Бутов Андрiй 
Володимирович, Синьоокий Олексанр 

Вiкторович, Єпанова Олена Вiкторовна. 
Генеральний 

директор 
Товариства 

Одноосiбний виконавчий орган 
Товариства. 

Шарково Анна Олегiвна 

Ревiзiйна комiсiя 
Товариства 

Ревiзiйна комiсiя є органом Товариства, 
який здiйснює перевiрку фiнансово-

господарської дiяльностi Товариства. 
До складу ревiзiйної комiсiї входить 

голова ревiзiйної комiсiї та член 
ревiзiйної комiсiї. 

Голова ревiзiйної комiсiї - Морозенко 
Марiя Iванiвна, та члени ревiзiйної 

комiсiї - Єршова Олена Ярославiвна, 
Колесник Володимир Олександрович. 
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V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

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

народ
ження 

Освіта 
Стаж 

роботи 
(років) 

Найменування 
підприємства, 

ідентифікаційний код 
юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 
повноважень 
та термін, на 
який обрано 
(призначено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Член ревiзiйної комiсiї Єршова Олена Ярославiвна 1973 вища 30 

ПрАТ "КИЙ АВIА", 
01130578,  Заступник 

начальника вiддiлу аудиту та 
контроллiнгу 

24.04.2019, 3 
роки 

1 
Опис: 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства та 
Положенням про ревiзiйну комiсiю. Повноваження члена ревiзiйної комiсiї полягає у здiйсненнi дiяльнiстi ревiзiйного органу товариства, який в 
свою чергу контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть виконавчого органу товариства. Загальний стаж роботи 30 рокiв. Попередня посада 
протягом останiх п'яти рокiв ПАТ "КИЙ АВIА", заступник начальника вiддiлу аудиту та контроллiнгу. Обов`язки виконує колегiально у складi 
ревiзiйної комiсiї, вiдповiдно до статуту товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 
Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах. 

Член ревiзiйної комiсiї 
Колесник Володимир 

Олександрович 
1978 вища 21 

ПрАТ "КИЙ АВIА", 
01130578, Спецiалiст вiддiлу 

аудиту, контролю та 
управлiння змiнами 

24.04.2019, 3 
роки 

2 

Опис: 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства та 
Положенням про ревiзiйну комiсiю. Повноваження члена ревiзiйної комiсiї полягає у здiйсненнi дiяльнiстi ревiзiйного органу товариства, який в 
свою чергу контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть виконавчого органу товариства. Загальний стаж роботи 21 рокiв. Попередня посада 
протягом останiх п'яти рокiв ПАТ "КИЙ АВIА" вiддiл управлiння доходами, група аналiтики i монiторингу - аналiтик, ПАТ "КИЙ АВIА" вiддiл 
аудиту, контролю i управлiння змiнами - провiдний спецiалiст. Обов`язки виконує колегiально у складi ревiзiйної комiсiї, вiдповiдно до статуту 
товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не обiймає посади на iнших 
пiдприємствах. 

Голова Наглядової ради Новак Вiктор Арсентiйович 1955 вища 51 

ПрАТ "КИЙ АВIА", 
01130578, Заступник Голови 
Наглядової ради ПрАТ "КИЙ 

АВIА". 

04.11.2020, 3 
роки 

3 
Опис: 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства, 
Положенням про Наглядову раду Товариства. Голова Наглядової ради Товариства органiзовує роботу Ради, скликає засiдання Наглядової ради та 
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головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi законом, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Змiни у 
персональному складi посадових осiб за звiтний перiод - Наглядовою радою ПрАТ "КИЙ АВIА" вiд 04.11.2020 року (Протокол № 2020/11/04), 
прийняте рiшення щодо, обрання Головою Наглядової ради Новака Вiктора Арсентiйовича, посадова особа обрана строком на три роки.   
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Винагорода виплачувалась згiдно з трудовим договором. 
Загальний стаж роботи (рокiв) - 51. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останiх п'яти рокiв - Член Наглядової ради ПрАТ "КИЙ АВIА", 
заступник Голови наглядової ради ПрАТ "КИЙ АВIА". Посадова особа обiймає посади на iнших пiдприємствах: - ТОВ "КИЙ АВIА СЕРВIС", 
01054 м. Київ, Дмитрiвська,1 - Директор.  Володiє пакетом акцiй в статутному капiталi Товариства в розмiрi 2.187113%. 

Заступник Голови 
Наглядової ради 

Бутова Галина Сафронiвна 1949 вища 53 
ПрАТ "КИЙ АВIА", 

01130578, Голова Наглядової 
ради ПрАТ "КИЙ АВIА". 

04.11.2020, 3 
роки 

4 

Опис: 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства, 
Положенням про Наглядову раду Товариства. Обов`язки виконує колегiально у складi Наглядової ради, вiдповiдно до статуту товариства. У разi 
тимчасової неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює Заступник Голови Наглядової ради. 
Змiни у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод - Наглядовою радою ПрАТ "КИЙ АВIА" вiд 04.11.2020 року (Протокол № 
2020/11/04), прийняте рiшення щодо, обрання Заступником Голови Наглядової ради Бутови Галини Сафронiвни, посадова особа обрана строком на 
три роки.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Винагорода виплачувалась згiдно з трудовим 
договором. Загальний стаж роботи (рокiв) - 53. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останiх п'яти рокiв - Заступник Голови Наглядової 
ради, Голова Наглядової ради ПрАТ "КИЙ АВIА" Посадова особа обiймає посади на iнших пiдприємствах: ТОВ "С.Л.В.", 01001, м. Київ, вул. Мала 
Житомирська,7 -Директор; ТОВ "Сла-Авiа", 65082 м. Одеса, вул. Преображенська, буд. 15, оф. 1 - Директор; Концерн "Кий Авiа", 01054, м. Київ, 
вул. Дмитрiвська,1 - Головний бухгалтер. Володiє пакетом акцiй в статутному капiталi Товариства в розмiрi  2.403985%. 

Член Налгядової ради 
Синьоокий Вiктор 

Васильович 
1948 вища 52 

ПрАТ "КИЙ АВIА", 
01130578, Концерн "КИЙ 

АВIА" 32253099 Головний 
спецiалiст. 

04.11.2020, 3 
роки 

5 

Опис: 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства, 
Положенням про Наглядову раду Товариства. Обов`язки виконує колегiально у складi Наглядової ради, вiдповiдно до статуту товариства. Змiни у 
персональному складi посадових осiб за звiтний перiод - Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "КИЙ АВIА" вiд 
04.11.2020 року, прийняте рiшення щодо, обраня члена наглядової ради Синьоокого Вiктора Васильовича, посадова особа обрана строком на три 
роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Винагорода виплачувалась згiдно з трудовим 
договором. Загальний стаж роботи (рокiв) - 52.Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останiх п'яти рокiв - Член Наглядової ради ПрАТ 
"КИЙ АВIА". Посадова особа обiймає посади на iнших пiдприємствах: ТОВ "Кий Авiа Лiзинг", 01054, м. Київ, вул. Дмитрiвська,1 - Директор; ТОВ 
"Вест", 79005 м. Львiв, проспект Шевченка, буд. 11 - Директор. Володiє пакетом акцiй в статутному капiталi Товариства в розмiрi 2.071449%. 

Член Наглядової ради 
Савюк Сергiй 

Володимирович 
1955 вища 44 

ПрАТ "КИЙ АВIА", 
01130578, ПрАТ "КИЙ 

АВIА" 01130578 Генеральний 
диретор. 

04.11.2020, 3 
роки 6 

Опис: 
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Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства, 
Положенням про Наглядову раду Товариства. Обов`язки виконує колегiально у складi Наглядової ради, вiдповiдно до статуту товариства. Змiни у 
персональному складi посадових осiб за звiтний перiод - Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "КИЙ АВIА" вiд 
04.11.2020 року, прийняте рiшення щодо, обрання Члена Наглядової ради Савюка Сергiя Володимировича, посадова особа обрана строком на три 
роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Винагорода виплачувалась згiдно з трудовим 
договором. Загальний стаж роботи (рокiв) - 44.Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останiх п'яти рокiв - Член Наглядової ради ПрАТ 
"КИЙ АВIА". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Володiє пакетом акцiй в статутному капiталi 
Товариства в розмiрi 0,420598%. 

Член Наглядової ради 
Бутов Андрiй 

Володимирович 
1974 вища 29 

ПрАТ "СК КИЙ АВIА 
ГАРАНТ", 30383799, Член 
Наглядової ради ПрАТ "СК 

КИЙ АВIА ГАРАНТ" 

04.11.2020, 3 
роки 

7 

Опис: 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства, 
Положенням про Наглядову раду Товариства. Обов`язки виконує колегiально у складi Наглядової ради, вiдповiдно до статуту товариства. Змiни у 
персональному складi посадових осiб за звiтний перiод - Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "КИЙ АВIА" вiд 
04.11.2020 року, прийняте рiшення щодо, обрання члена наглядової ради Бутова Андрiя Володимировича, посадова особа обрана строком на три 
роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Винагорода виплачувалась згiдно з трудовим 
договором. Загальний стаж роботи (рокiв) - 29. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останiх п'яти рокiв - Член Наглядової ради ПрАТ 
"СК КИЙ АВIА ГАРАНТ", заступник Генеральтного директора ПрАТ "СК КИЙ АВIА ГАРАНТ", ТОВ "ЦИТА" - директор.  Володiє пакетом акцiй 
в статутному капiталi Товариства в розмiрi 0,052574%. 

Член Наглядової ради 
Синьоокий Олексанр 

Вiкторович 
1977 вища 24 

ТОВ "ПФК Арсенал-
Київщина", 38793623, ТОВ 
"ПФК Арсенал-Київщина"- 

Директор. 

04.11.2020, 3 
роки 

8 

Опис: 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства, 
Положенням про Наглядову раду Товариства. Обов`язки виконує колегiально у складi Наглядової ради, вiдповiдно до статуту товариства. Змiни у 
персональному складi посадових осiб за звiтний перiод - Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "КИЙ АВIА" вiд 
04.11.2020 року, прийняте рiшення щодо, обрання члена наглядової ради Синьоокого Олексанра Вiкторовича, посадова особа обрана строком на 
три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Винагорода виплачувалась згiдно з трудовим 
договором.  Загальний стаж роботи (рокiв) - 24. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останiх п'яти рокiв - ТОВ "ПФК Арсенал-
Київщина"- Директор, ТОВ "Агрозак" - Директор, фiзична особа пiдприємець - Синьоокий О.В. Володiє пакетом акцiй в статутному капiталi 
Товариства в розмiрi 0,052574%. 

Член Наглядової ради Єпанова Олена Вiкторовна 1982 вища 17 
ФОП Єпанова О.В., -, ФОП - 

Єпанова О.В. 
04.11.2020, 3 

роки 
9 Опис: 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства, 
Положенням про Наглядову раду Товариства. Обов`язки виконує колегiально у складi Наглядової ради, вiдповiдно до статуту товариства. Змiни у 
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персональному складi посадових осiб за звiтний перiод - Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "КИЙ АВIА" вiд 
04.11.2020 року, прийняте рiшення щодо, обрання члена наглядової ради Єпанової Олени Вiкторовни, посадова особа обрана строком на три роки. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Винагорода виплачувалась згiдно з трудовим договором. 
Загальний стаж роботи (рокiв) - 17.Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останiх п'яти рокiв - ФОП - Єпанова О.В. Володiє пакетом акцiй 
в статутному капiталi Товариства в розмiрi 0,052574%. 

Головний бухгалтер 
Горнiцька Тетяна 

Миколаївна 
1971 вища 33 

ТОВ "Агенство "Пан 
Укрейн", -, Головний 

бухгалтер 

16.08.2021, на 
3 роки 

10 

Опис: 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи: здiйснює органiзацiю 
бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi та контроль за ощадливим використанням фiнансових ресурсiв. Здiйснює контроль за 
дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, витрат фонду заробiтної плати, 
проведенням iнвентаризацiй основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi. 
Бере участь у проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi. 
Вживає заходiв з нагромадження фiнансових коштiв для забезпечення фiнансової стiйкостi пiдприємства. Особа призначена рiшенням Наглядової 
ради вiд 11.08.2021 р. строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж 
роботи (рокiв) - 33. Попереднi посади протягом останiх п'яти рокiв - ТОВ "Агенство "Пан Укрейн" - Головний бухгалтер; ТОВ "Пан Укрейн" - 
Головний бухгалтер; ОСББ "ОБ'ЄДНАННЯ "ПАН УКРЕЙН" - Голова Правлiння. Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах. Не 
володiє пакетом акцiй в статутному капiталi Товариства. 

Генеральний директор Шаркова Анна Олегiвна 1976 вища 22 

ПрАТ "КИЙ АВIА", 
01130578, Директор 

Львiвської фiлiї ПрАТ "КИЙ 
АВIА" 

24.06.2020, 3 
роки 

11 

Опис: 
Опис: Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства. 
Генеральний директор є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Генеральний директор 
здiйснює управлiння дiяльнiстю Товариства на основi рiшень, якi впроваджуються в дiю наказами та розпорядженнями Генерального директора 
Товариства, внутрiшнiми нормативними актами (положеннями, iнструкцiями), якi ним затверджуються. Генеральний директор є пiдзвiтним 
Загальним зборам акцiонерiв Товариства, Наглядовiй радi Товариства та органiзовує виконання їх рiшень. Генеральний директор дiє вiд iменi 
Товариства в межах, встановлених Статутом Товариства та чинним законодавством України, а також трудовим договором (контрактом) з ним. 
Генеральний директор Товариства має такi повноваження: Органiзовувати виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради 
Товариства. Керувати поточною дiяльнiстю Товариства. Забезпечувати органiзацiю фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, ведення облiку 
та складання звiтностi. Попередньо розглядати рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства та вносити Наглядовiй радi Товариства пропозицiї щодо неї, а 
також пропозицiї Загальним зборам акцiонерiв про затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Виносити на розгляд Наглядової ради 
Товариства проекти бюджетiв, бiзнес-планiв, планiв iнвестицiй. Звiтувати перед Наглядовою радою Товариства про виконання бiзнес-планiв 
Товариства на вiдповiдний рiк (у тому числi виконання бюджету Товариства на рiк, рiчних планiв з iнвестицiй тощо). Керувати роботою 
структурних пiдроздiлiв Товариства, забезпечувати виконання покладених на них завдань. Вносити пропозицiї стосовно винесення на розгляд 
Наглядової ради Товариства тих чи iнших питань, прийняття рiшення по яких вiднесено до компетенцiї Наглядової ради; Представляти Товариство 
перед iншими органами управлiння Товариства. Представляти Товариство в його вiдносинах з третiми особами. Здiйснювати без довiреностi дiї вiд 
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iменi Товариства. Вчиняти вiд iменi Товариства правочини та укладати (пiдписувати) вiд iменi Товариства договори (угоди) з урахуванням 
обмежень щодо змiсту та суми договорiв (правочинiв, угод), якi встановленi цим Статутом Товариства. Затверджувати, вносити змiни та 
доповнення, скасовувати внутрiшнi нормативнi акти Товариства, що регламентують питання, прийняття рiшень з яких вiднесено до компетенцiї 
Генерального директора. Видавати довiреностi на представництво Товариства перед третiми особами. Приймати на роботу та звiльняти 
працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенцiї, права i 
вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства, приймати будь-якi iншi кадровi рiшення (в тому числi стосовно переведення) щодо працiвникiв 
Товариства, укладати вiд iменi Товариства трудовi договори з керiвниками фiлiй та представництв з урахуванням обмежень, встановлених п.п. 
11.5.30, 11.5.31 Статуту. Розпоряджатися грошовими коштами Товариства, якi знаходяться на всiх рахунках Товариства в банках, та iншим майном 
Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом Товариства та трудовим договором (контрактом). Для реалiзацiї рiшень органiв 
управлiння Товариства та здiйснення своїх функцiй може видавати накази та розпорядження по Товариству, обов'язковi для всiх працiвникiв 
Товариства чи для окремих працiвникiв Товариства, якi зазначенi в наказi чи розпорядженнi, або яких вони стосуються. Пiдписувати колективний 
договiр в Товариствi та додатковi угоди до колективного договору про внесення змiн та доповнень. Генеральний директор може доручати 
вирiшення окремих питань, що входять до його компетенцiї керiвникам структурних, вiдокремлених пiдроздiлiв. Загальний стаж роботи (рокiв) - 
22. Попереднi посади якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - з 2014 року до 01 липня 2020 року - Директор Львiвської фiлiї ПрАТ "КИЙ 
АВIА" Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Розмiр частки в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) 
- частки у статутному капiталi Товариства немає. 

Голова ревiзiйної 
комiсiї 

Морозенко Марiя Iванiвна 1960 вища 39 

ПрАТ "КИЙ АВIА", 
01130578, Керiвник проекту 

розвитку управлiнських 
електронних систем ПАТ 

"КИЙАВIА" 

24.04.2019, 3 
роки 

12 
Опис: 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства та 
Положенням про ревiзiйну комiсiю. Повноваження Голови ревiзiйної комiсiї полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю ревiзiйного органу 
товариства, який в свою чергу контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть виконавчого органу товариства. Загальний стаж роботи 39 роки. Змiн 
у персональному складi посадової осiби за звiтний перiод- не вiдбувались. Попередня посада протягом останiх п'яти рокiв: керiвник проекту 
розвитку управлiнських електронних систем ПАТ "КИЙАВIА", начальник вiддiлу аудиту, контролю i управлiння змiнами ПАТ "КИЙ АВIА". 
Обов`язки виконує колегiально у складi ревiзiйної комiсiї, вiдповiдно до статуту товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах. 
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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  

 
Кількість 

акцій 
(шт.) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Прості іменні Привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 6 
Голова Наглядової ради Новак Вiктор Арсентiйович 1 664 2,187113 1 664 0 
Заступник Наглядової ради Бутова Галина Сафронiвна 1 829 2,403985 1 829 0 
Член Наглядової Ради Савюк Сергiй Володимирович 320 0,420598 320 0 
Член Наглядової ради Синьоокий Вiктор Васильович 1 576 2,071449 1 576 0 
Член Наглядової Ради Бутов Андрiй Володимирович 40 0,052574 40 0 
Член Наглядової Ради Синьоокий Олексанр Вiкторович 40 0,052574 40 0 
Член Наглядової Ради Єпанова Олена Вiкторiвна 40 0,052574 40 0 
Голова ревiзiйної комiсiї Морозенко Марiя Iванiвна 43 0,056517 43 0 
Член ревiзiйної комiсiї Колесник Володимир Олександрович 84 0,110407 84 0 
Член ревiзiйної комiсiї Єршова Олена Ярославiвна 267 0,350937 267 0 
Головний бухгалтер Горнiцька Тетяна Миколаївна 0 0 0 0 
Генеральний директор Шаркова Анна Олегiвна 0 0 0 0 
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VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
Аналiз результатiв дiяльностi ПрАТ "КИЙ АВIА" за 2021 р. свiдчить,  що в Українi вiдбуваються 
полiтичнi змiни та економiчнi реформи, якi впливали та можуть i надалi впливати на дiяльнiсть 
пiдприємств, що працюють у цих умовах. Внаслiдок цього, здiйснення операцiй в Українi 
пов'язано з ризиками, якi не є характерними для iнших країн. Крiм того, продовження 
застосування керiвництвом країни карантинних заходiв, пов'язаних iз подоланням пандемiї 
короновiрусу COVID-19, призвело до зниження дiлової активностi та обсягiв операцiй на ринку 
авiаперевезень та туризму. Негативний вплив на економiку України пiдсилився високим рiвнем 
невизначеностi в економiчному просторi країни. Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку 
емiтента в цiлому залежать вiд загального економiчного стану країни, полiпшення 
платоспроможностi як пiдприємств так i громадян, тому на даний час керiвництво не має змоги 
прогнозувати вiрогiднi перспективи подальшого розвитку Товариства бiльш, нiж на 12 мiсяцiв вiд 
звiтної дати. В наступному роцi Товариство планує займатись основними видами дiяльностi та для 
отримання прибутку планується проводити планомiрну працю у напрямку розширення клiєнтської 
бази серед органiзацiй та пiдприємств, а також здiйснювати заходи по активiзацiї попиту, роботи 
по впровадженню нових видiв послуг вiдповiдно до потреб споживачiв, а також роботи, 
направленi на оптимiзацiю каналiв збуту та умов реалiзацiї. Метою Товариства є збiльшення 
прибутку за рахунок розширення клiєнтської бази серед споживачiв, здiйснення заходiв по 
активiзацiї попиту, впровадження нових видiв послуг, з урахуванням потреб ринку. Основними 
цiлями Товариства є збереження iснуючих можливостей Товариства та репутацiї надiйного 
постачальника послуг. 
 
2. Інформація про розвиток емітента 
За пiдсумками 2021 року у ПрАТ "КИЙ АВIА" на фiнансовий стан, доходи та витрати впливає 
продовження запровадження Урядом України та мiсцевим самоврядуванням обмежень, 
встановлених пiд час карантину, у зв'язку зi спалаохм коронавiрусу COVID-19 у свiтi знизилась 
активнiсь у сферах : обслуговування  корпоративних клiєнтiв та органiзацiї дiлового туризму, 
органiзацiя корпоративних заходiв, конгресiв тощо. 
 
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і 
доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 
Деривативи та  правочини щодо похiдних цiнних паперiв в 2021 роцi Товариством  не укладалися, 
операцiї хеджування  не проводилися. 
 
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 
використовуються операції хеджування 
Операцiї хеджування  не проводилися. 
 
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 
ризику грошових потоків 
Керiвництво Товариства регулярно оцiнює можливi сценарiї майбутнiх коливань цiн на послуги та 
їх вплив на операцiйнi рiшення. 
 
4. Звіт про корпоративне управління: 
1) посилання на: 
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
Власний кодекс корпоративного управлiння у Товариствi вiдсутнiй. Дотримання принципiв 
корпоративного управлiння в Товариствi забезпечується шляхом виконання норм чинного 
законодавства України, установчих документiв, внутрiшнiх положень та наказiв. Система 
вiдносин корпоративного управлiння здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi 
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товариства", Статуту та рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Емiтента, рiшень Наглядової ради, 
Правлiння. Корпоративне управлiння Емiтента базується на принципi своєчасного розкриття 
iнформацiї, втому числi про фiнансовий стан, економiчнi показники, структуру управлiння з 
метою забезпечення можливостi прийняття зважених рiшень його акцiонерами. 
 
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання 
юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося 
рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї ПрАТ "КИЙ АВIА" 
на фондових бiржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних 
осiб. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться. 
 
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги 
Товариство не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством 
вимоги. 
 
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 
таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
Товариство не застосовує у дiяльностi кодекс корпоративного управлiння. 
 
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

річні позачергові 
Вид загальних зборів 

X  
Дата проведення 20.10.2021 
Кворум зборів 72,95 
Опис Повне найменування акцiонерного Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "КИЙ АВIА" (далi за текстом  - ПрАТ "КИЙ АВIА" або 
Товариство); Код за ЄДРПОУ Товариства: 01130578;  Мiсцезнаходження 
Товариства: Україна, 01054, мiсто Київ, вулиця Дмитрiвська, 1; Дата та час 
проведення Загальних зборiв Товариства 20.10.2021 року початок о 10:00  годинi;  
Мiсце проведення Загальних зборiв Товариства Україна, 01035, мiсто Київ, 
проспект Перемоги, 2 у примiщеннi конференц-залу; Час початку реєстрацiї 
акцiонерiв для участi у Загальних зборах Товариства 09:00 год. 20.10.2021року; 
Час  закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах Товариства 
09:50 год.  20.10.2021; Дата складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на 
участь у Загальних зборах Товариства 12.10.2021 року на 24 годину 00 хвилин;  
Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на 
участь у Загальних зборах Товариства 144 (сто сорок чотири) особи; Статутний 
капiтал  i акцiї Товариства  3 804 100,00 (три мiльйони  вiсiмсот чотири тисячi 
сто) гривень 00 копiйок; Статутний капiтал подiлений на 76 082 (сiмдесят шiсть 
тисяч вiсiмдесят двi) простi iменнi акцiї номiнальною вартiстю 50,00 (п'ятдесят) 
гривень 00 копiйок кожна. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй (ЦП), згiдно  
перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах Товариства 
(враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах Товариства) 
73 873 (сiмдесят три тисячi вiсiмсот сiмдесят три) штуки.  Загальнi збори 
акцiонерiв (далi Загальнi збори) ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "КИЙ АВIА" скликанi на пiдставi рiшення Наглядової ради 
Товариства (Протокол засiдання Наглядової ради 08.09.2021 року (Протокол 
№2021/09/08/1) року). Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв), якi прибули для 
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участi у Загальних зборах, проведено на пiдставi перелiку акцiонерiв Товариства, 
якi мають право на участь у Загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 
3 (три) робочих днi до дня проведення Загальних зборiв, тобто на 24:00 годину 
12.10.2021 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну 
систему України, iз зазначенням загальної кiлькостi цiнних паперiв кожного 
акцiонера та кiлькостi належних йому голосуючих цiнних паперiв. До початку 
проведення реєстрацiї акцiонерiв, рiшенням засiдання Реєстрацiйної комiсiї 
Головою Реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства в порядку 
до статтi 40 Закону України "Про акцiонернi товариства" одноголосно обрано 
члена комiсiї Чикиндюк Свiтлану Григорiвну (протокол Реєстрацiйної комiсiї 
додається). Вiдповiдно до частини другої статтi 41 Закону  України "Про 
акцiонернi товариства" Загальнi збори акцiонерного товариства мають кворум за 
умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 
50 вiдсоткiв голосуючих акцiй.  Заслухали доповiдь Голови Реєстрацiйної комiсiї 
Чикиндюк С.Г. про результати проведеної реєстрацiї акцiонерiв та визначення 
кворуму Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.  Реєстрацiю акцiонерiв (їх 
представникiв), якi прибули для участi у Загальних зборах, проведено на пiдставi 
перелiку акцiонерiв Товариства, якi мають право на участь у Загальних зборах, 
складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих днi до дня проведення 
Загальних зборiв, тобто на 24:00 годину 12.10.2021 року в порядку, 
передбаченому законодавством про депозитарну систему України, iз зазначенням 
загальної кiлькостi цiнних паперiв кожного акцiонера та кiлькостi належних йому 
голосуючих цiнних паперiв. Згiдно зi складеного Реєстрацiйною комiсiєю 
перелiку акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, 
зареєстровано:  Акцiонерiв (їх представникiв), осiб - 11  осiб;  якi сукупно є 
власниками голосуючих акцiй у кiлькостi,  штук - 53 887 штук; що складає у 
вiдсотках до загальної кiлькостi голосуючих акцiй, вiдсоткiв - 72,95 %кiлькiсть 
акцiй, якi належать власникам акцiй, якi зареєструвались але, якi не враховуються 
при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента у вiдповiдностi до 
абзацу другого пункту 10  Роздiлу VI прикiнцевих та перехiдних положень Закону 
України "Про депозитарну систему України" - 0. Враховуючи, що для участi у 
Загальних зборах зареєструвалися акцiонери, якi сукупно є власниками бiльш як 
50 вiдсоткiв голосуючих акцiй (голосiв) Товариства, у вiдповiдностi до статтi 41 
Закону України "Про акцiонернi товариства" кворум для проведення Загальних 
зборiв акцiонерiв  Товариства 20.10.2021 року досягнуто (Загальнi збори мають 
кворум). Пiд час реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) Реєстрацiйна комiсiя 
перевiрила та пiдтвердила повноваження кожного учасника Загальних зборiв. 
Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi 20.10.2021року у Загальних 
зборах, пiдписано Головою Реєстрацiйної комiсiї. Письмових скарг та заяв до 
Реєстрацiйної комiсiї не надходило. Загальнi збори правомочнi розглядати 
питання порядку денного та приймати рiшення з усiх питань порядку денного. 
Протокол Реєстрацiйної комiсiї  додається.  Голова Наглядової ради Новак В.А., 
зазнаючи, що кворум для Загальних зборiв акцiонерiв досягнуто i Загальнi збори є 
правомочними, оголосив Загальнi збори акцiонерiв вiдкритими. Час вiдкриття 
Загальних зборiв Товариства - 10 година 00 хвилин 20.10.2021 року. Голова 
Наглядової ради Новак Вiктор Арсентiйович доповiв, що Загальнi збори 
акцiонерiв Товариства були скликанi на 20.10.2021 року на пiдставi рiшення 
Наглядової ради Товариства вiд 08.09.2021 року (Протокол № 2021/09/08/1) 
вiдповiдно до вимог статтi 52 Закону України "Про акцiонернi товариства". На 
цьому ж засiданнi, Наглядовою радою було прийняте рiшення про обрання 
Голови Загальних зборiв - Новака В.А. та секретаря - Веретельникової С.В.  
Повiдомлення акцiонерiв про проведення Загальних зборiв Товариства 17.09.2021 
року  було розмiщене веб-сайтi Товариства, в загальнодоступнiй iнформацiйнiй 
базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про ринок 
цiнних паперiв та надiслано кожному акцiонеру.  Голова Наглядової ради 
Товариства Новак В.А. доповiв, що у 2019 роцi Загальними зборами акцiонерiв 
було обрано Лiчильну комiсiю Товариства термiном на три роки у складi 3-х 
чоловiк: Чикиндюк С.Г., Торенко О.В., Дубас М.П.  Голова Наглядової ради 
Новак В.А. надав слово Головi Лiчильної комiсiї.  Чикиндюк С.Г. надала 
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роз'яснення щодо порядку голосування з питань порядку денного, проведення 
пiдрахунку голосiв.  Вiдповiдно до вимог статтi 43 Закону України "Про 
акцiонернi товариства",  голосування з питань порядку денного проводиться 
виключно з використанням бюлетенiв для голосування, форма i текст яких були 
затвердженнi рiшенням Наглядової ради Товариства i виданi учасникам Загальних 
зборiв пiд час реєстрацiї. Вiдповiдно до частини 1 статтi 42 Закону України "Про 
акцiонернi товариства", одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для 
вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.  
Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається 
простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.   Голова Наглядової 
ради Новак В.А. доповiв, що рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 04.10.2021 
року (Протокол № 2021/10/04/1) було затверджено наступний порядок денний 
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, скликаних на 20.10.2021 року: 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ: 1. Обрання Голови та 
секретаря загальних зборiв. Прийняття рiшень з питань порядку проведення 
загальних зборiв Товариства.  2. Розгляд звiту Генерального директора 
Товариства за 2020 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 
Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2021 рiк. 3.
 Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2020 рiк та прийняття 
рiшення за наслiдками його розгляду. 4. Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї за 
2020 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. Затвердження звiту 
та висновкiв Ревiзiйної комiсiї. 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 
2020 рiк. 6. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2020 рiк. 7. Про 
попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв. 

 
річні позачергові 

Вид загальних зборів 
X  

Дата проведення 28.04.2021 
Кворум зборів 0 
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:  1. Обрання Голови та 

секретаря загальних зборiв. Прийняття рiшень з питань порядку проведення 
загальних зборiв Товариства.  2. Розгляд звiту Генерального директора 
Товариства за 2020 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 
Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2021 рiк. 3. Розгляд 
звiту Наглядової ради Товариства за 2020 рiк та прийняття рiшення за наслiдками 
його розгляду. 4. Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї за 2020 рiк та прийняття рiшення 
за наслiдками його розгляду. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї. 
5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2020 рiк. 6. Розподiл прибутку i 
збиткiв Товариства за 2020 рiк. 7. Про попереднє надання згоди на вчинення 
Товариством значних правочинiв. Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: 
14.04.2021 року Постiйною комiсiєю з питань техногенно-екологiчної безпеки та 
надзвичайних ситуацiй виконавчого органу Київської мiської ради (Київської 
мiської державної адмiнiстрацiї) було ухвалено рiшення про вживання 
невiдкладних заходiв iз запобiгання поширенню гострої респiраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2", а саме щодо продовження 
суворих обмежувальних заходiв в мiстi Києвi до 30 квiтня 2021 року.  
Враховуючи заборону при карантинних обмеженнях "червоного" рiвня на 
проведення  всiх масових заходiв, у яких бере участь понад 10 осiб, Наглядова 
рада Товариства прийняла рiшення скасувати проведення рiчних загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства, скликаних на 28 квiтня 2021 року (Протокол № 2021/04/14 
вiд 14 квiтня 2021 року). 

 
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 
останнього разу у звітному році? 
 Так Ні 
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 
збори 

X  
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Акціонери  X 
Депозитарна установа  X 
Інше (зазначити) д/н 

 
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 
участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)? 
 Так Ні 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 
голосуючих акцій 

 X 

 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 
останнього разу у звітному році? 
 Так Ні 
Підняттям карток  X 
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук  X 
Інше (зазначити) д/н 

 
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 
 Так Ні 
Реорганізація  X 
Додатковий випуск акцій  X 
Унесення змін до статуту  X 
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 
товариства 

 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 
товариства 

 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради 

 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 
органу 

 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 
(ревізора) 

 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 
Інше (зазначити) Позачерговi збори не скликались та не проводились. 

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

 
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 
 Так Ні 
Наглядова рада X  
Виконавчий орган  X 
Ревізійна комісія (ревізор)  X 
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно 
є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій 
товариства  

д/н 

Інше (зазначити) 
Позачерговi збори не 

скликались та не 
проводились. 
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У разі скликання, але непроведення 
чергових загальних зборів зазначається 
причина їх непроведення 

Рiчн i(черговi) збори були проведенi 
20.10.2021 р. 

 
У разі скликання, але непроведення 
позачергових загальних зборів 
зазначається причина їх непроведення 

Позачерговi збори не проводились тому що не 
скликались. 

 
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 
Склад наглядової ради (за наявності)  
 

Персональний 
склад 

наглядової ради 

Незалежний 
член 

наглядової 
ради 

Залежний 
член 

наглядової 
ради 

Функціональні обов'язки члена 
наглядової ради 

Бутова Галина 
Сафронiвна 

 X Члени Наглядової ради повиннi дiяти в 
iнтересах Товариства.  Члени Наглядової 
ради мають бути здатними неупереджено та 
об'єктивно судити про стан справ в 
Товариствi. Для того, щоб дiяльнiсть членiв 
Наглядової ради була ефективною, вони 
повиннi: " виконувати свої наглядовi 
функцiї, усвiдомлюючи основнi ризики 
дiяльностi Товариства; придiляти достатньо 
уваги та зусиль виконанню своїх обов'язкiв; " 
приймати рiшення виключно в межах своєї 
компетенцiї iз дотриманням норм чинного 
законодавства України, Статуту Товариства. 

Новак Вiктор 
Арсентiйович 

 X Члени Наглядової ради повиннi дiяти в 
iнтересах Товариства.  Члени Наглядової 
ради мають бути здатними неупереджено та 
об'єктивно судити про стан справ в 
Товариствi. Для того, щоб дiяльнiсть членiв 
Наглядової ради була ефективною, вони 
повиннi: " виконувати свої наглядовi 
функцiї, усвiдомлюючи основнi ризики 
дiяльностi Товариства; придiляти достатньо 
уваги та зусиль виконанню своїх обов'язкiв; " 
приймати рiшення виключно в межах своєї 
компетенцiї iз дотриманням норм чинного 
законодавства України, Статуту Товариства. 

Синьоокий 
Вiктор 
Васильович 

 X Члени Наглядової ради повиннi дiяти в 
iнтересах Товариства.  Члени Наглядової 
ради мають бути здатними неупереджено та 
об'єктивно судити про стан справ в 
Товариствi. Для того, щоб дiяльнiсть членiв 
Наглядової ради була ефективною, вони 
повиннi: " виконувати свої наглядовi 
функцiї, усвiдомлюючи основнi ризики 
дiяльностi Товариства; придiляти достатньо 
уваги та зусиль виконанню своїх обов'язкiв; " 
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приймати рiшення виключно в межах своєї 
компетенцiї iз дотриманням норм чинного 
законодавства України, Статуту Товариства. 

Савюк Сергiй 
Володимирович 

 X Члени Наглядової ради повиннi дiяти в 
iнтересах Товариства.  Члени Наглядової 
ради мають бути здатними неупереджено та 
об'єктивно судити про стан справ в 
Товариствi. Для того, щоб дiяльнiсть членiв 
Наглядової ради була ефективною, вони 
повиннi: " виконувати свої наглядовi 
функцiї, усвiдомлюючи основнi ризики 
дiяльностi Товариства; придiляти достатньо 
уваги та зусиль виконанню своїх обов'язкiв; " 
приймати рiшення виключно в межах своєї 
компетенцiї iз дотриманням норм чинного 
законодавства України, Статуту Товариства. 

Бутов Андрiй 
Володимирович 

 X Члени Наглядової ради повиннi дiяти в 
iнтересах Товариства.  Члени Наглядової 
ради мають бути здатними неупереджено та 
об'єктивно судити про стан справ в 
Товариствi. Для того, щоб дiяльнiсть членiв 
Наглядової ради була ефективною, вони 
повиннi: " виконувати свої наглядовi 
функцiї, усвiдомлюючи основнi ризики 
дiяльностi Товариства; придiляти достатньо 
уваги та зусиль виконанню своїх обов'язкiв; " 
приймати рiшення виключно в межах своєї 
компетенцiї iз дотриманням норм чинного 
законодавства України, Статуту Товариства. 

Синьоокий 
Олексанр 
Вiкторович 

 X Члени Наглядової ради повиннi дiяти в 
iнтересах Товариства.  Члени Наглядової 
ради мають бути здатними неупереджено та 
об'єктивно судити про стан справ в 
Товариствi. Для того, щоб дiяльнiсть членiв 
Наглядової ради була ефективною, вони 
повиннi: " виконувати свої наглядовi 
функцiї, усвiдомлюючи основнi ризики 
дiяльностi Товариства; придiляти достатньо 
уваги та зусиль виконанню своїх обов'язкiв; " 
приймати рiшення виключно в межах своєї 
компетенцiї iз дотриманням норм чинного 
законодавства України, Статуту Товариства. 

Єпанова Олена 
Вiкторовна 

 X Члени Наглядової ради повиннi дiяти в 
iнтересах Товариства.  Члени Наглядової 
ради мають бути здатними неупереджено та 
об'єктивно судити про стан справ в 
Товариствi. Для того, щоб дiяльнiсть членiв 
Наглядової ради була ефективною, вони 
повиннi: " виконувати свої наглядовi 
функцiї, усвiдомлюючи основнi ризики 
дiяльностi Товариства; придiляти достатньо 
уваги та зусиль виконанню своїх обов'язкiв; " 
приймати рiшення виключно в межах своєї 
компетенцiї iз дотриманням норм чинного 
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законодавства України, Статуту Товариства. 
 
Чи проведені засідання 
наглядової ради, 
загальний опис 
прийнятих на них 
рішень; процедури, що 
застосовуються при 
прийнятті наглядовою 
радою рішень; 
визначення, як 
діяльність наглядової 
ради зумовила зміни у 
фінансово-господарській 
діяльності товариства 

Засiдання Наглядової Ради проводяться на регулярнiй основi, для 
вирiшення поточної дiяльностi товариства, прийняття рiшеннь з 
скликання загальних зборi, прийняття рiшень з виплати 
дивiдентiв, кадрової полiтики, заслуховувались звiти керiвникiв 
(директорiв) Товариства та приймались вiдповiднi рiшення. 
Розглядалися iншi поточнi питання, якi стосуються компетенцiї 
Наглядової ради ПрАТ "КИЙ АВIА". 

 
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 
Персональний склад 

комітетів 
З питань аудиту  X  
З питань призначень  X  
З винагород  X  

Інше (зазначити) 

Комiтетiв у складi наглядової ради у 
звiтньому роцi не створено. 

Комiтетiв у складi 
наглядової ради у 
звiтньому роцi не 

створено. 
 
Чи проведені засідання 
комітетів наглядової 
ради, загальний опис 
прийнятих на них 
рішень 

Комiтетiв у складi наглядової ради у звiтньому роцi не створено. 

У разі проведення оцінки 
роботи комітетів 
зазначається інформація 
щодо їх компетентності 
та ефективності 

Комiтетiв у складi наглядової ради у звiтньому роцi не створено. 

 
Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 
Оцінка роботи 
наглядової ради 

У звiтному перiодi Наглядова рада товариства здiйснювала 
повноваження в межах компетенцiї, визначеної Статутом 
товариства та рiшеннями загальних зборiв товариства, керуючись 
вимогами чинного законодавства України. Протягом звiтного 
перiоду жодного рiшення Наглядової ради не було оскаржено, 
визнано помилковим або таким, що не вiдповiдає чинному 
законодавству України, Статуту та внутрiшнiм документам 
товариства. Наглядова рада ПрАТ "КИЙ АВIА" проводила 
щорiчну оцiнку своєї дiяльностi в цiлому. В ходi проведеної 
оцiнки дiяльностi Наглядової ради встановлено, що: - кiлькiсний 
склад, порядок обрання й припинення повноважень голови та 
членiв Наглядової ради вiдповiдає вимогам законодавства. В ходi 
оцiнки дiяльностi Наглядової ради встановлено наступне: - 
кожний член Наглядової ради має достатнiй професiйний рiвень 
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та бездоганну дiлову репутацiю; - 100 % участь всiх членiв 
Наглядової ради у засiданнях Наглядової ради та високий рiвень 
пiдготовки до них; - неупередженiсть при прийняттi рiшень усiма 
членами Наглядової ради; - ефективне виконання обов'язкiв та 
функцiй членами Наглядової ради; - дотримання внутрiшнiх 
положень i статуту Товариства; - дотримання прав та iнтересiв 
акцiонерiв Товариства. 

 
 
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 
товариства? 
 Так Ні 
Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 
Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 
Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 
Відсутність конфлікту інтересів  X 
Граничний вік  X 
Відсутні будь-які вимоги X  
Інше (зазначити) 
д/н 

 X 

 
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 
правами та обов'язками? 
 Так Ні 
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 
внутрішніх документів акціонерного товариства 

 X 

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

 X 

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

 X 

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

X  

Інше (зазначити) 

Усiх членiв Наглядової ради було обрано на загальних зборах 
акцiонерiв 04.11.2020 р., також затвердили умови трудових 
договорiв, що уклались з ними, встановленно розмiру їх 
винагороди. Члени Наглядової ради можливiсть самостiйно 
ознайомиться зi своїми правами та обов'язками, та пiдписати 
трудовi договори. 

 
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 
 Так Ні 
Винагорода є фіксованою сумою X  
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 
ринкової вартості акцій 

 X 

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

 
Склад виконавчого органу 
 

Персональний склад Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 
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виконавчого органу 
Генеральний директор 
Шаркова А.О. 

До компетенцiї виконавчого органу належить вирiшення всiх 
питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю 
Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї 
Загальних зборiв та Наглядової ради. Права та обов'язки 
Генерального директора Товариства визначаються Законом 
України "Про акцiонернi товариства", iншими актами 
законодавства, Статутом, а також трудовим договором 
(контрактом), що укладається з директором. Генеральний 
директор має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, у 
тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочин 
вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, 
обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. 
Генеральний директор розпоряджається коштами i майном 
Товариства у межах що визначенi Статутом, рiшеннями 
Загальних зборiв, приймає рiшення про вчинення правочинiв 
(укладання договорiв), що вчиняються (укладаються) 
Товариством, окрiм правочинiв (договорiв), вчинення 
(укладення) яких потребує вiдповiдного рiшення Загальних 
зборiв; укладає i пiдписує вiд iменi Товариства догови, 
доручення, iншi документи в межах його компетенцiї та Статуту. 

 
Чи проведені засідання 
виконавчого органу: 
загальний опис 
прийнятих на них 
рішень; інформація про 
результати роботи 
виконавчого органу; 
визначення, як 
діяльність виконавчого 
органу зумовила зміни у 
фінансово-господарській 
діяльності товариства 

Виконавчий орган проводив засiдання у ходi поточнiй дiяльностi 
пiдприємства. Прийнятих рiшень Виконавчого органу, якi б 
зумовили змiни у фiнанслво-господарскiйц дiяльностi 
пiдприємства не було. 

 
Оцінка роботи 
виконавчого органу 

Оцiнка роботи виконавчего органу - задовiльна 

 
Примітки 
Наглядова рада акцiонерного Товариства є колегiальним органом, що здiйснює захист прав 
акцiонерiв Товариства i в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом та чинним законодавством 
України, здiйснює управлiння Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть 
Виконавчого органу товариства.  Персональний склад Наглядової ради: Голова Наглядової ради 
Новак Вiктор Арсентiйович; Заступник Наглядової ради Бутова Галина Софронiвна; Член 
Наглядової Ради Савюк Сергiй Володимирович; Член Наглядової ради Синьоокий Вiктор 
Васильович; Член Наглядової Ради Бутов Андрiй Володимирович; Член Наглядової Ради 
Синьоокий Олексанр Вiкторович; Член Наглядової Ради Єпанова Олена Вiкторiвна. Члени 
Наглядової ради повиннi дiяти в iнтересах Товариства.  Члени Наглядової ради мають бути 
здатними неупереджено та об'єктивно судити про стан справ в Товариствi. Для того, щоб 
дiяльнiсть членiв Наглядової ради була ефективною, вони повиннi: " виконувати свої наглядовi 
функцiї, усвiдомлюючи основнi ризики дiяльностi Товариства; придiляти достатньо уваги та 
зусиль виконанню своїх обов'язкiв; " приймати рiшення виключно в межах своєї компетенцiї iз 
дотриманням норм чинного законодавства України, Статуту Товариства. Засiдання Наглядової 
Ради проводяться на регулярнiй основi, для вирiшення поточної дiяльностi товариства, прийняття 
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рiшеннь з скликання загальних зборi, прийняття рiшень з виплати дивiдентiв, кадрової полiтики, 
заслуховувались звiти керiвникiв (директорiв) Товариства та приймались вiдповiднi рiшення. 
Розглядалися iншi поточнi питання, якi стосуються компетенцiї Наглядової ради ПрАТ "КИЙ 
АВIА". Комiтетiв у складi наглядової ради у звiтньому роцi не створено. У звiтному перiодi 
Наглядова рада товариства здiйснювала повноваження в межах компетенцiї, визначеної Статутом 
товариства та рiшеннями загальних зборiв товариства, керуючись вимогами чинного 
законодавства України. Протягом звiтного перiоду жодного рiшення Наглядової ради не було 
оскаржено, визнано помилковим або таким, що не вiдповiдає чинному законодавству України, 
Статуту та внутрiшнiм документам товариства. Наглядова рада ПрАТ "КИЙ АВIА" проводила 
щорiчну оцiнку своєї дiяльностi в цiлому. В ходi проведеної оцiнки дiяльностi Наглядової ради 
встановлено, що: - кiлькiсний склад, порядок обрання й припинення повноважень голови та членiв 
Наглядової ради вiдповiдає вимогам законодавства. В ходi оцiнки дiяльностi Наглядової ради 
встановлено наступне: - кожний член Наглядової ради має достатнiй професiйний рiвень та 
бездоганну дiлову репутацiю; - 100 % участь всiх членiв Наглядової ради у засiданнях Наглядової 
ради та високий рiвень пiдготовки до них; - неупередженiсть при прийняттi рiшень усiма членами 
Наглядової ради; - ефективне виконання обов'язкiв та функцiй членами Наглядової ради; - 
дотримання внутрiшнiх положень i статуту Товариства; - дотримання прав та iнтересiв акцiонерiв 
Товариства.  Керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства здiйснює одноособовий Виконавчий 
орган Товариства - Генеральний директор Товариства. На посадi Генерального директора 
Товариства перебувала Шаркова Анна Олегiвна. До компетенцiї виконавчого органу належить 
вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, 
що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Права та обов'язки 
Генерального директора Товариства визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", 
iншими актами законодавства, Статутом, а також трудовим договором (контрактом), що 
укладається з директором. Генеральний директор має право без довiреностi дiяти вiд iменi 
Товариства, у тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочин вiд iменi 
Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма 
працiвниками Товариства. Генеральний директор розпоряджається коштами i майном Товариства 
у межах що визначенi Статутом, рiшеннями Загальних зборiв, приймає рiшення про вчинення 
правочинiв (укладання договорiв), що вчиняються (укладаються) Товариством, окрiм правочинiв 
(договорiв), вчинення (укладення) яких потребує вiдповiдного рiшення Загальних зборiв; укладає i 
пiдписує вiд iменi Товариства догови, доручення, iншi документи в межах його компетенцiї та 
Статуту. Виконавчий орган проводив засiдання у ходi поточнiй дiяльностi пiдприємства. 
Прийнятих рiшень Виконавчого органу, якi б зумовили змiни у фiнанслво-господарскiйц 
дiяльностi пiдприємства не було. Оцiнка роботи виконавчего органу - задовiльна.  
 
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 
емітента  
 
Внутрiшнiй контроль є цiлiсним процесом, який здiйснюється керiвництвом та працiвниками 
згiдно з регламентами, iншими внутрiшнiми розпорядчими документами та вiдповiдно до вимог 
законодавства, а також заходи, що вживаються для забезпечення функцiонування ефективної 
системи внутрiшнього контролю з метою: досягнення визначених цiлей у найбiльш ефективний, 
результативний та економний спосiб; попередження потенцiйних подiй, якi негативно впливають 
на досягнення цiлей.  
 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено 
ревізійну комісію 
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх 
трьох років?  1 
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Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 
кожного з цих питань? 

 

Загальн
і збори 
акціоне

рів 

Наглядов
а рада 

Виконав
чий 

орган 

Не належить 
до 

компетенції 
жодного 
органу 

Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії) 

ні так ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-
планів) 

ні так ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 
балансу, або бюджету 

так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 
та членів виконавчого органу 

так так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 
та членів наглядової ради 

так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 
та членів ревізійної комісії 

так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 
та членів виконавчого органу 

ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 
та членів наглядової ради 

так так ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів 
виконавчого органу 

ні так ні ні 

Прийняття рішення про додаткову емісію 
акцій 

так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій 

так ні ні ні 

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

ні так ні ні 

 
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 
імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 
 
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  так 
 
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 
Положення про загальні збори акціонерів  X 
Положення про наглядову раду X  
Положення про виконавчий орган  X 
Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)  X 
Положення про порядок розподілу прибутку  X 
Інше (запишіть) Iншi документи вiдсутнi 
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Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 
товариства? 

Інформація про 
діяльність 

акціонерного 
товариства 

Інформація 
розповсюдж

ується на 
загальних 

зборах 

Інформація 
оприлюднюється 

в 
загальнодоступні
й інформаційній 

базі даних 
Національної 

комісії з цінних 
паперів та 

фондового ринку 
про ринок 

цінних паперів 
або через особу, 
яка провадить 

діяльність з 
оприлюднення 
регульованої 

інформації від 
імені учасників 

фондового ринку 

Документи 
надаються 

для 
ознайомлен

ня 
безпосередн

ьо в 
акціонерно

му 
товаристві 

Копії 
докуме

нтів 
надают
ься на 
запит 

акціоне
ра 

Інформація 
розміщуєтьс

я на 
власному 
веб-сайті 

акціонерног
о 

товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності 

так так так ні так 

Інформація про 
акціонерів, які 
володіють 5 та більше 
відсотками 
голосуючих акцій 

ні так ні ні ні 

Інформація про склад 
органів управління 
товариства 

так так ні ні так 

Протоколи загальних 
зборів акціонерів 
після їх проведення 

так так так так так 

Розмір винагороди 
посадових осіб 
акціонерного 
товариства 

так ні ні так ні 

 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 
стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 
 
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 
аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 
Не проводились взагалі  X 
Раз на рік X  
Частіше ніж раз на рік  X 

 
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 
фірми)? 
 Так Ні 
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Загальні збори акціонерів  X 
Наглядова рада  X 
Інше (зазначити) Генеральний директор 

 
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 
востаннє? 
 Так Ні 
З власної ініціативи X  
За дорученням загальних зборів  X 
За дорученням наглядової ради  X 
За зверненням виконавчого органу  X 
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та 
більше 10 відсотками голосуючих акцій 

 X 

Інше (зазначити) д/н 
 
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента 
 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 
особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 
наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 
пакета акцій 

Ідентифікаційний код 
згідно з Єдиним 

державним реєстром 
юридичних осіб, 
фізичних осіб - 
підприємців та 

громадських формувань 
(для юридичної особи - 
резидента), код/номер з 

торговельного, 
банківського чи судового 
реєстру, реєстраційного 
посвідчення місцевого 
органу влади іноземної 
держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 
юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 
акціонера 

(власника) (у 
відсотках до 
статутного 
капіталу) 

1 Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Кий Авiа Лiзинг" 

31282024 40,9624 

2 Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "С.Л.В." 

30184757 22,1839 

3 Шпак Володимир Антонович згоди немає 7,0805 
4 Кураченко Михайло Адамович згоди немає 9,3964 

 
7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на 
загальних зборах емітента 
 

Загальна 
кількість 

акцій 

Кількість акцій 
з обмеженнями 

Підстава виникнення обмеження 
Дата 

виникнення 
обмеження 

73 873 2 Акцiї не є голосуючими згiдно 
перелiку акцiонерiв наданого 

Публiчним акцiонерним 
товариством "Нацiональний 

депозитарiй України" на пiдставi 

12.10.2014 
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п.10 Прикiнцевих та перехiдних 
положень Закону України "Про 

депозитарну систему України" та 
Лист Нацiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку 
№08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 

року 
Опис Вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України 

"Про депозитарну систему України" та Лист Нацiональної комiсiї з цiнних 
паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, акцiї 
власникiв, якi не уклали з обраною емiтентом депозитарною установою 

договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi 
та не здiйснили переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок 

у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi, не 
враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах 

емiтента. 
 
8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 
Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента встановлюється Статутом 
Товариства, Законом України "Про акцiонернi товариства", КЗОТ  України. 
 
9) повноваження посадових осіб емітента 
Наглядова рада: До повноважень Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених 
законом, Статутом ПрАТ "КИЙ АВIА", а також здiйснення повноважень, що делегованi 
Наглядовiй Радi Загальними Зборами. Виконавчий орган: До повноважень виконавчого органу 
належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм 
питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних Зборiв та Наглядової Ради. Ревiзiйна 
комiсiя: Є контролюючим орган Товариства до повноважень посадових осiб ревiзiйної комiсiї 
належить, проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства. 
 
10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у 
підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 
цього пункту 
 ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  з надання обгрунтованої впевненостi щодо Звiту про 
корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "КИЙ АВIА" за 2021 
рiк.              1. АДРЕСАТ    Звiт незалежного аудитора з надання обгрунтованої впевненостi щодо 
Звiту про корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЙ 
АВIА" за 2021 рiк  адресовано Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, 
управлiнському персоналу та акцiонерам ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЙ 
АВIА" (далi - Товариство).   2. ВIДОМОСТI ПРО ТОВАРИСТВО  Повна назва товариства
 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО   "КИЙ АВIА" Код за ЄДРПОУ 01130578 
Мiсцезнаходження: 01054, м. Київ, вулиця Дмитрiвська, буд. 1 Номер та дата державної 
реєстрацiї № 10741200000008149 Дата державної реєстрацiї: 03.08.1994 р. Дата запису: 
14.06.2005 р. Мiсцезнаходження реєстрацiйної справи Шевченкiвська районна в м. Києвi 
державна адмiнiстрацiя КВЕД 79.12 Дiяльнiсть туристичних операторiв  (основний)  3. 
IДЕНТИФIКАЦIЯ ТА ОПИС IНФОРМАЦIЇ ПРО ПРЕДМЕТ ПЕРЕВIРКИ   Ми здiйснили 
виконання завдання з надання обгрунтованої впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної 
фiнансової iнформацiї, щодо Звiту про корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЙ АВIА" за 2021 рiк у вiдповiдностi до Мiжнародного 
стандарту завдань з надання впевненостi 3000 "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом 
чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї", а також вимог чинного законодавства України.           
Цей звiт мiстить результати виконання завдання з надання обгрунтованої впевненостi щодо 
iнформацiї, розкритої вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 127 Закону України "Про 
ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" вiд 19 червня 2020 року № 738-IX у Звiтi про 
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корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЙ АВIА" за 2021 
рiк та перевiрку iнформацiї, поданої у Звiтi про корпоративне управлiння товариства, яка включає:           
- опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками 
товариства;          - перелiк осiб, якi прямо a6o опосередковано є власниками значного пакета акцiй 
товариства;  - iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв 
(учасникiв) на загальних зборах товариства;           - опис порядку призначення та звiльнення 
посадових осiб товариства;  - опис повноважень посадових осiб товариства.           Iнформацiю 
Звiту про корпоративне управлiння було складено управлiнським персоналом вiдповiдно до вимог 
законодавчих актiв:          _ пунктiв 5-9 частини 3 статтi 127 Закону України "Про ринки капiталу 
та органiзованi товарнi ринки" вiд 19 червня 2020 року № 738-IX;          _ "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнник паперiв", затвердженого рiшення НRЦПФР 03.12.2013 р. 
№ 2826 (з подальшими змiнами та доповненнями) в частинi вимог щодо iнформацiї , зазначеної у 
пiдпунктах 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до цього Положення          Визначенi вище критерiї  
застосовуються виключно для iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, що складається для 
цiлей подання регулярної (рiчної) iнформацiї про емiтента, яка розкривається на фондовому 
ринку, в тому числi шляхом подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 
вiдповiдно до вимог статтi 126  Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi 
ринки" вiд 19 червня 2020 року № 738-IX.  4. ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРIЇВ  Критерiї, за якими 
перевiряється данi Звiту про корпоративне управлiння, мiстяться у  п. 63 Мiжнародного стандарту 
завдання з надання впевненостi 3000, Закону України Закону України "Про ринки капiталу та 
органiзованi товарнi ринки" вiд вiд 19 червня 2020 року № 738-IX та полягають у пiдтвердженнi 
достовiрностi iнформацiї у Звiтi про корпоративне управлiння, а саме чи складений вiн на пiдставi 
даних Статуту, Протоколiв, Положень та iнших документiв з корпоративного управлiння 
товариства.          Звiт про корпоративне управлiння складається у складi рiчного Звiту керiвництва 
для цiлей подання регулярної (рiчної) iнформацiї про емiтента, яка розкривається шляхом подання 
до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiдповiдно до вимог статтi 127 
Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" вiд 19 червня 2020 року № 
738-IX. Звiт про корпоративне управлiння повинен мiстити: 1) посилання на: а) власний кодекс 
корпоративного управлiння, яким керується емiтент; б) кодекс корпоративного управлiння 
оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс 
корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати; в) всю вiдповiдну 
iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi 
законодавством вимоги. Якщо робиться посилання на кодекс корпоративного управлiння, 
зазначений у пiдпунктах "а" або "б", емiтент також надає посилання, де вiдповiднi тексти 
перебувають у публiчному доступi. Якщо робиться посилання на iнформацiю, зазначену в 
пiдпунктi "в", емiтент надає iнформацiю про практику корпоративного управлiння; 2) якщо 
емiтент вiдхиляється вiд положень кодексу корпоративного управлiння, зазначеного в пiдпунктах 
"а" або "б" пункту 1 цiєї частини, - пояснення iз сторони емiтента, вiд яких частин кодексу 
корпоративного управлiння такий емiтент вiдхиляється i причини таких вiдхилень. Якщо емiтент 
прийняв рiшення не застосовувати деякi положення кодексу корпоративного управлiння, 
зазначеного в пiдпунктах "а" або "б" пункту 1 цiєї частини, вiн обгрунтовує причини таких дiй; 3) 
iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на 
зборах рiшень; 4) персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за 
наявностi) емiтента, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та 
загальний опис прийнятих на них рiшень; 5) опис основних характеристик систем внутрiшнього 
контролю i управлiння ризиками емiтента; 6) перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є 
власниками значного пакета акцiй емiтента; 7) iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та 
голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента; 8) порядок призначення та 
звiльнення посадових осiб емiтента; 9) повноваження посадових осiб емiтента.  5. 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА СКЛАДАННЯ ТА ДОСТОВIРНЕ 
ПОДАННЯ ЗВIТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ   Управлiнський персонал несе 
вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення iнформацiї з корпоративного 
управлiння у Звiтi про корпоративне управлiння вiдповiдно до чинного законодавства України та 
Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" вiд вiд 19 червня 2020 року № 
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738-IX, а також за такий внутрiшнiй контроль, який вiн вважає необхiдним для складання Звiту 
про корпоративне управлiння, що не мiстить суттєвих викривлень та помилок.  6.  
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА ЗА ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТI            Нашою 
вiдповiдальнiстю є надання обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї, зазначеної у Звiтi про 
корпоративне управлiння, на основi результатiв виконання процедур з надання впевненостi. Ми 
провели нашу перевiрку у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародного стандарту завдання з надання 
впевненостi 3000 "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної 
фiнансової iнформацiї".          Завдання передбачало виконання процедур для отримання розумних 
пiдтверджень щодо вiдсутностi у наданiй товариством iнформацiї суттєвих невiдповiдностей 
критерiям перевiрки; аудиторських доказiв щодо того, чи складений Звiт з корпоративного 
управлiння мiстить iнформацiю, що не суперечить даним Статуту, Протоколiв, Положень та iнших 
документiв з корпоративного управлiння, а також  дотримання нормативних вимог щодо 
дiяльностi акцiонерного товариства.          Вибiр процедур залежав вiд судження аудитора, якi 
передбачали: отримання розумiння предмету перевiрки та iнших обставин завдання, у тому числi 
внутрiшнього контролю; оцiнку ризикiв можливого суттєвого викривлення iнформацiї про 
предмет перевiрки; дiї у вiдповiдь на оцiненi ризики, в тому числi розробку вiдповiдних 
аудиторських процедур, якi передбачали перевiрку, пiдтвердження, запити; оцiнку достатностi та 
вiдповiдностi отриманих доказiв.         Оскiльки метою  перелiчених  вище процедур є надання 
впевненостi щодо Звiту з корпоративного управлiння, даний звiт з надання впевненостi 
обмежується тiльки думкою щодо Звiту з корпоративного управлiння  та не стосується 
висловлення впевненостi стосовно фiнансової звiтностi в цiлому.         Ми вважаємо, що отримали 
достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлювання думки.           7. ОГЛЯД 
ВИКОНАНОЇ РОБОТИ           Здiйсненi процедури отримання аудиторських доказiв, зокрема, але 
не виключно, були направленi на:           - отримання розумiння товариства як середовища 
функцiонування системи корпоративного управлiння;           - дослiдження прийнятих внутрiшнiх 
документiв, якi регламентують функцiонування органiв корпоративного управлiння;           - 
дослiдження змiсту функцiй та повноважень загальних зборiв;           - дослiдження форми 
функцiонування органу перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства: наявнiсть 
окремої посади ревiзора або ревiзiйної комiсiї;           - дослiдження повноважень та форми 
функцiонування виконавчого органу:           - наявнiсть колегiального або одноосiбного 
виконавчого органу Товариства.          В ходi виконання завдання аудитор отримав докази щодо 
iнформацiї, зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "КИЙ АВIА" в складi Звiту керiвництва за 2021 рiк.        8. ДУМКА ЩОДО ЗВIТУ 
ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ      Ми виконали завдання з надання обгрунтованої 
впевненостi щодо iнформацii Звiту про корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЙ АВIА", що включая опис основних характеристик систем 
внутрiшнього контролю i управлiння ризиками, перелiк осiб, якi прямо a6o опосередковано е 
власниками значного пакета акцiй, iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та 
голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах, опис порядку призначення та звiльнення 
посадових осiб, опис повноважень посадових осiб за рiк, що закiнчився 31 грудня 2021 року.          
На нашу думку, iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "КИЙ АВIА" за 2021 рiк що додається, складена в усiх суттєвих аспектах, 
вiдповiдно до вимог пункту 5-9 частини 3 статтi 127 Закону України "Про ринки капiталу та 
органiзованi товарнi ринки"  вiд 19 червня 2020 року № 738-IX та пiдпунктiв 5-9 пункту 4 роздiлу 
VII додатка 38 до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", 
затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. № 2826.  9. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО 
АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ  Повна назва пiдприємства Приватне пiдприємство 
"IНФОРМАУДИТ" Код за ЄДРПОУ 31058616 Юридична адреса 03057, м. Київ, вул. 
Смоленська, 6, кiмната 101 Свiдоцтво про внесення в реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi
 включено до Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 31.10.2018 року за № 
4712 Сертифiкат аудитора Прокопчук Костянтин Юрiйович сертифiкат  серiя А № 005483 вiд 
22.07.2003 р., термiн дiї до 22.07.2023 р.                              10. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО 
УМОВИ ДОГОВОРУ НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ  - дата та номер договору на виконання 
завдання № 04-18 вiд 05 квiтня 2022 р. - дата початку та дата закiнчення виконання завдання
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 17.10.2022 р. - 31.10.2022 р.                       Дата аудиторського звiту - 31 жовтня 2022 року                                                     
Директор  ПП "IНФОРМАУДИТ"                                                      К.Ю. Прокопчук 
 
11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
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VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 
Кількість за видами акцій 

Найменування юридичної 
особи 

Ідентифіка
ційний код 
юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 
Прості іменні 

Привілейовані 
іменні 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "КИЙ АВIА 
ЛIЗИНГ" 

31282024 01054, Україна, 
Шевченкiвський р-н, 
м. Київ, Дмитрiвська, 
буд.1 

31 165 40,9623 31 165 0 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "С.Л.В." 

 3018
475 

01001, Україна, 
Печерський р-н, м. 
Київ, Мала 
Житомирська, буд.7 

16 878 22,1839 16 878 0 

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

Кількість акцій 
(шт.) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 
Кураченко Михайло Адамович 7 149 9,3964 7 149 0 
Шпак Володимир Антонович 5 387 7,0805 5 387 0 

Усього 60 579 79,6231 60 579 0 
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X. Структура капіталу 
 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 
Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 
та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 
біржового реєстру 

Акцiї простi iменнi 76 082 50,00 Акцiонери - власники простих акцiй мають право: 1)
 брати участь в управлiннi Товариством у 
порядку, передбаченому цим Статутом та дiючим 
законодавством;  2) брати участь у Загальних 
зборах з правом голосу з усiх питань, визначених 
законодавством та цим Статутом;  3) брати участь 
у розподiлi прибутку Товариства та одержувати його 
частину (дивiденди) у разi прийняття рiшення про їх 
виплату в порядку i способом, передбаченими 
законодавством України та цим Статутом;  4) бути 
обраними до органiв Товариства та брати участь у 
дiяльностi органiв Товариства;  5) отримувати 
iнформацiю та документи щодо господарської 
дiяльностi Товариства в обсязi i в порядку, 
визначеними законодавством України та цим 
Статутом; 6) продавати чи iншим чином 
вiдчужувати належнi їм цiннi папери, випущенi 
Товариством, або їх частину iншим акцiонерам або 
третiм особам вiдповiдно до вимог  чинного 
законодавства України. Спадкоємцi (правонаступники) 
акцiонера мають право на цiннi папери Товариства, якi 
отримують у порядку спадкування 
(правонаступництва), незалежно вiд згоди iнших 
акцiонерiв або самого Товариства;   7) продавати 
акцiї Товариства в разi прийняття Загальними зборами 
рiшення про викуп Товариством розмiщених ним 
акцiй; 8) вимагати здiйснення обов'язкового 
викупу Товариством належних їм простих акцiй у 
встановлених цим Статутом та дiючим законодавством 
випадках; 9) у випадках та порядку, визначених 
чинним законодавством, придбавати додатково 
розмiщуванi простi акцiї Товариства пропорцiйно 
частцi належних їм простих акцiй у загальнiй кiлькостi 
простих акцiй Товариства; 10) у разi лiквiдацiї 
Товариства отримувати частину майна Товариства або 
його вартостi пропорцiйно до вартостi належних їм 

Публiчна пропозицiя вiдсутня, акцiї 
Товариства на бiржi не торгуються. 
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акцiй Товариства в черговостi i порядку, 
передбаченими законодавством України та цим 
Статутом;  Акцiонери (акцiонер), якi на дату складання 
перелiку осiб мають право на участь у Загальних 
зборах, сукупно є власниками 10 (десяти) або бiльше 
вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, мають також 
право: 1) призначати своїх представникiв для нагляду 
за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних 
зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про 
призначення таких представникiв Товариство 
повiдомляється письмово до початку реєстрацiї 
акцiонерiв; 2) в передбачених законодавством України 
та цим Статутом випадках - скликати позачерговi 
Загальнi збори самостiйно та приймати необхiднi для 
цього рiшення.  Акцiонери (акцiонер), якi сукупно є 
власниками бiльш нiж 10 (десятьма) вiдсотками 
голосуючих акцiй, мають також право вимагати 
проведення за власний рахунок аудиторської перевiрки 
дiяльностi Товариства та укладати вiдповiдний договiр 
iз аудитором (аудиторською фiрмою). Акцiонер 
Товариства - фiзична особа має право самостiйно брати 
участь у Загальних зборах. Акцiонер Товариства - 
юридична особа бере участь у Загальних зборах через 
уповноважену нею особу.  Кожний акцiонер - власник 
простих акцiй Товариства у передбачений законом 
строк має право вимагати здiйснення обов'язкового 
викупу Товариством належних цьому акцiонеру 
голосуючих простих акцiй, якщо вiн зареєструвався 
для участi у Загальних зборах та голосував проти 
прийняття Загальними зборами рiшення про: 1)
 злиття, приєднання, подiл, перетворення, 
видiл, змiну типу Товариства; 2) надання згоди на 
вчинення Товариством значних правочинiв;  3)
 надання згоди на вчинення Товариством 
правочину, щодо якого є заiнтересованiсть;  4)
 змiну розмiру статутного капiталу Товариства; 
5) вiдмову вiд використання переважного права 
акцiонера на придбання акцiй додаткової емiсiї у 
процесi їх розмiщення.    Акцiонери - власники простих 
акцiй Товариства поряд з обов'язками, обумовленими в 
iнших статтях цього Статуту та нормах чинного 
законодавства, зобов'язанi:  1) дотримуватися вимог 
Статуту та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;  
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2) виконувати рiшення Загальних зборiв, iнших органiв 
Товариства;  3) виконувати свої зобов'язання перед 
Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою 
участю;  4) оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та 
засобами, що передбаченi Статутом Товариства та 
рiшенням про їх розмiщення;  5) зберiгати 
конфiденцiйнiсть вiдомої їм iнформацiї про дiяльнiсть 
Товариства, про цiннi папери Товариства та угоди з 
ними, а також будь-якої iншої iнформацiї, яка не є 
загальнодоступною та розкриття якої може мати 
вагомий вплив на дiяльнiсть Товариства, не 
розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну 
iнформацiю Товариства;  6) не здiйснювати дiї, якi 
наносять збиток iнтересам Товариства, його посадовим 
особам або акцiонерам Товариства, а також дiї, якi 
перешкоджають дiяльностi Товариства, його посадових 
осiб або акцiонерiв Товариства;  7) своєчасно 
iнформувати особу, яка здiйснює облiк права власностi 
на цiннi папери Товариства, про змiни у своїх даних;  
8) не зловживати правами, якi надаються їм у зв'язку з 
володiнням акцiями Товариства.  Акцiонери 
Товариства можуть мати iншi права та нести й 
виконувати iншi зобов'язання, якi передбаченi чинним 
законодавством України та Статутом Товариства. 

Примітки: 

д/н 
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XI. Відомості про цінні папери емітента 
1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 
ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 
папера 

Форма 
існування 
та форма 
випуску 

Номінальна 
вартість 

(грн) 

Кількість 
акцій 
(шт.) 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
21.08.2010 331/10/1/10 Центральний 

територiальний 
департамент 

Нацiональної комiсiї з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA4000084156 Акція проста 
бездокумента

рна іменна 

Електронні 
іменні 

50 76 082 3 804 100 100 

Опис 

Свiдоцтво про випуск акцiй видане 14.06.2016 р. Торгiвля акцiями Товариства здiйснюється на позабiржовому ринку. На бiржових торгах, та на 
органiзацiйно оформлених позабiржових торгiвельних системах акцiї не обертаються.  Торгiвля акцiями проводиться тiльки на ринку України. 
Акцiї Товариства не включались та не виключались з лiстiнгу фондових бiрж. Мета емiсiї - залучення коштiв для розвитку виробництва та 
дiяльностi товариства. Спосiб розмiщення: Акцiї були розподiленi серед акцiонерiв. Публiчного розмiщення акцiй Товариство не здiйснювало. 
Протягом звiтного перiоду додаткового випуску не проводилось. Дострокове погашення не здiйснювалось. 
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XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами 
у звітному році 
За результатами звітного 

періоду 
У звітному періоді 

Інформація про виплату дивідендів 
за простими 

акціями 

за 
привілейова

ними 
акціями 

за простими 
акціями 

за 
привілейова

ними 
акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0 
Нараховані дивіденди на одну акцію, 
грн. 

0 0 0 0 

Сума виплачених/перерахованих 
дивідендів, грн. 

0 0 157 000 0 

Дата прийняття уповноваженим 
органом акціонерного товариства 
рішення про встановлення дати 
складення переліку осіб, які мають 
право на отримання дивідендів 

01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900 

Дата складення переліку осіб, які 
мають право на отримання 
дивідендів 

01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900 

Спосіб виплати дивідендів д/н д/н безпосереднь
о акцiонерам 

д/н 

Дата (дати) перерахування 
дивідендів через депозитарну систему 
із зазначенням сум (грн) 
перерахованих дивідендів на 
відповідну дату 

    

Дата (дати) перерахування/ 
відправлення дивідендів 
безпосередньо акціонерам із 
зазначенням сум (грн) 
перерахованих/відправлених 
дивідендів на відповідну дату 

    

Опис У звiтному перiодi рiшення про виплату дивiдендiв не приймалось. Проводилась 
виплата дивiдендiв, рiшення про виплату яких приймалось у 2020 р. 
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XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Власні основні засоби 
(тис. грн) 

Орендовані основні 
засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 
усього (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: 18 728 16 083 0 0 18 728 16 083 
  будівлі та споруди 5 445 5 408 0 0 5 445 5 408 
  машини та обладнання 8 257 7 049 0 0 8 257 7 049 
  транспортні засоби 4 459 3 192 0 0 4 459 3 192 
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 
  інші 567 434 0 0 567 434 
2. Невиробничого 
призначення: 

2 674 2 416 0 0 2 674 2 416 

  будівлі та споруди 2 616 2 367 0 0 2 616 2 367 
  машини та обладнання 28 25 0 0 28 25 
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 
  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 
  інші 30 24 0 0 30 24 
Усього 21 402 18 499 0 0 21 402 18 499 

Опис 

Всi основнi засоби, що знаходяться на балансi є власнiстю товариства. 
Об'єктiв основних засобiв пiд заставою немає. Обмеження на 
використання власного майна вiдсутнi. Термiни та умови користування 
основними засобами (за основними групами): основнi засоби за 
кожною основною групою використовуються за своїм прямим 
призначенням. Термiни та умови користування основними засобами: - 
будiвлi та споруди - до повного використання, вiдповiдно до технiчних 
характеристик; - машини та обладнання - до повного використання, 
вiдповiдно до технiчних характеристик; - транспортнi засоби - до 
повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - iншi - 
до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик.  
Первiсна вартiсть основних засобiв: будинки та споруди 10 930 тис. 
грн., машини та обладнання 16 214 тис.грн., транспортнi засоби 5 957 
тис.грн., земельнi дiлянки 0тис.грн., iнвестицiйна нерухомiсть 0 
тис.грн.,  iншi 458 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв: будинки та 
споруди 28,8%, машини та обладнання 56%, транспортнi засоби 33,5%, 
земельнi дiлянки 0%, iнвестицiйна нерухомiсть 0%, iншi 70,6% Ступiнь 
використання основних засобiв: всi основнi засоби використовуються 
на 100%. Сума нарахованого зносу: 14872 тис.грн.  В 2021 роцi на 
пiдприємствi була проведена дооцiнка основних засобiв на суму 226 
тис. грн. Iнформацiя про всi обмеження на використання майна 
емiтента: обмеження вiдсутнi. 
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2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 
(тис.грн) 

67 264 42 224 

Статутний капітал (тис.грн) 3 804 3 804 
Скоригований статутний капітал 
(тис.грн) 

3 804 3 804 

Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та 
звiтний перiоди вiдповiдно до ст. 14 Закону України "Про акцiонернi товариства".  
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець 
звiтного перiоду становить 63460 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих 
активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 63460 
тис.грн.  Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на 
кiнець попереднього перiоду становить 38420 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою 
вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього 
перiоду становить 38420 тис.грн.  

Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу 
(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються. 
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3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 
частина 

боргу (тис. 
грн) 

Відсоток за 
користування 

коштами 
(відсоток річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 0 X X 
у тому числі:  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 
випуском): 

X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними 
паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

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

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 3 610 X X 

Фінансова допомога на зворотній 
основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 41 161 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 44 771 X X 

Опис д/н 
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6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 
"Нацiональний Депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код юридичної особи  30370711 
Місцезнаходження 04107, Україна, Шевченкiвський р-н, м. 

Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

без лiцензiї 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

д/н 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.01.1900 
Міжміський код та телефон (044) 363-04-00 
Факс (044) 363-04-00 
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального 

депозитарiю 
Опис Особа здiйснює обслуговування 

випуску акцiй Товариства. 
 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Укрекобудiнвест" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи  34355660 
Місцезнаходження 04116, Україна, Шевченкiвський р-н, м. 

Київ, ул. Старокиевская, 10 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

АЕ №263416 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.10.2013 
Міжміський код та телефон  (044) 379-29-23 
Факс  (044) 379-29-24 
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної 

установи 
Опис Особа здiйснює вiдкриття рахункiв в 

цiнних паперах акцiонерам Товариства 
та зарахування на них акцiй в процесi 
дематериалiзацiї випуску акцiй. 

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

ДУ "Агенство з розвитку 
iнфраструктури фондового ринку 

України" 
Організаційно-правова форма Державна організація (установа, 

заклад) 
Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 
Місцезнаходження 03150, Україна, Голосiївський р-н, м. 

Київ, вул.  Антоновича, 51, оф.1206 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

DR/00001/APA 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019 
Міжміський код та телефон (044)287-56-70 
Факс (044) 287-56-73 
Вид діяльності Дiяльнiсть з надання iнформацiйних 

послуг на фондовому ринку 
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Опис Вид послуг: дiяльнiсть з оприлюднення 
регульованої iнформацiї вiд iменi 
учасника фондового ринку 

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

ДУ "Агенство з розвитку 
iнфраструктури фондового ринку 

України" 
Організаційно-правова форма Державна організація (установа, 

заклад) 
Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 
Місцезнаходження 03150, Україна, Голосiївський р-н, м. 

Київ, вул.  Антоновича, 51, оф.1206 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

DR/00002/APA 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019 
Міжміський код та телефон (044)287-56-70 
Факс (044) 287-56-73 
Вид діяльності Дiяльнiсть з надання iнформацiйних 

послуг на фондовому ринку 
Опис Вид послуг, якi надає особа: дiяльнiсть 

з подання звiтностi та/або 
адмiнiстративних даних до НКЦПФР 

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

Приватне пiдприємство 
"IНФОРМАУДИТ" 

Організаційно-правова форма Приватне підприємство 
Ідентифікаційний код юридичної особи 31058616 
Місцезнаходження 03057, Україна, Соломьянський р-н, м. 

Київ, вул. Смоленська, 6, кiм. 101 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

№4712 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

 Аудиторська Палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 31.10.2018 
Міжміський код та телефон (044)2040740 
Факс (044) 2239320 
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть 
Опис По Акцiонерному Товариству 

надавалися аудиторськi послуги, згiдно 
укладеного договору в поточному 2022 
роцi. Зокрема, аудиторськi послуги по 
пiдтвердженюю фiнансової звiтностi та 
з надання обгрунтованої впевненостi 
щодо iнформацiї, наведеної вiдповiдно 
до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 
127 Закону України "Про ринки 
капiталу та органiзованi товарнi ринки" 
у звiтi про корпоративне управлiння 
приватного акцiонерного товариства за 
перiод з 1 сiчня 2021 року по 31 грудня 
2021 року. 
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КОДИ 

Дата 01.01.2022 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КИЙ АВIА" 

за ЄДРПОУ 01130578 

Територія   за КАТОТТГ 
UA8000000000

1078669 
Організаційно-
правова форма 
господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності 

Діяльність туристичних агентств за КВЕД 79.11 

Середня кількість працівників: 229 
Адреса, телефон: 01054 м. Київ, вул. Дмитрiвська, буд.1, 8 (044) 2795259 
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 
Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 
на 31.12.2021 p. 

Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 

МСФЗ 
1 2 3 4 5 

    I. Необоротні активи     
Нематеріальні активи 1000 2 467 1 150 0 
    первісна вартість 1001 6 246 5 785 0 
    накопичена амортизація 1002 ( 3 779 ) ( 4 635 ) ( 0 ) 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 282 110 0 
Основні засоби 1010 21 402 18 499 0 
    первісна вартість 1011 34 744 33 371 0 
    знос 1012 ( 13 342 ) ( 14 872 ) ( 0 ) 
Інвестиційна нерухомість 1015 132 0 0 
    первісна вартість 1016 173 0 0 
    знос 1017 ( 41 ) ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 0 
    первісна вартість 1021 0 0 0 
    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові фінансові інвестиції:     
    які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств 

1030 18 614 18 071 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 
Гудвіл 1050 0 0 0 
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 
Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах 

1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 
Усього за розділом I 1095 42 897 37 830 0 
    II. Оборотні активи     
Запаси 1100 456 460 0 
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Виробничі запаси 1101 393 402 0 
Незавершене виробництво 1102 0 0 0 
Готова продукція 1103 0 0 0 
Товари 1104 63 58 0 
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 
Депозити перестрахування 1115 0 0 0 
Векселі одержані 1120 0 0 0 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 

1125 35 663 36 068 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:     
    за виданими авансами 1130 885 1 007 0 
    з бюджетом 1135 48 5 0 
    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 
    з нарахованих доходів 1140 0 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 9 708 2 420 0 
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 
Гроші та їх еквіваленти 1165 20 557 33 904 0 
Готівка 1166 354 445 0 
Рахунки в банках 1167 19 837 32 506 0 
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 
у тому числі в:     
    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 0 
    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 
    резервах незароблених премій 1183 0 0 0 
    інших страхових резервах 1184 0 0 0 
Інші оборотні активи 1190 229 341 0 
Усього за розділом II 1195 67 546 74 205 0 
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 
та групи вибуття 

1200 0 0 0 

Баланс 1300 110 443 112 035 0 
 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 

МСФЗ 
1 2 3 4 5 

    I. Власний капітал     
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 3 804 3 804 0 
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 
Капітал у дооцінках 1405 4 367 4 343 0 
Додатковий капітал 1410 0 0 0 
Емісійний дохід 1411 0 0 0 
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 
Резервний капітал 1415 951 951 0 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 33 102 58 166 0 
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 
Інші резерви 1435 0 0 0 
Усього за розділом I 1495 42 224 67 264 0 
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення     
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 1 877 1 765 0 
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 
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Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 
Цільове фінансування 1525 0 0 0 
Благодійна допомога 1526 0 0 0 
Страхові резерви 1530 0 0 0 
у тому числі:     
    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 0 
    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 0 
    резерв незароблених премій 1533 0 0 0 
    інші страхові резерви 1534 0 0 0 
Інвестиційні контракти 1535 0 0 0 
Призовий фонд 1540 0 0 0 
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 
Усього за розділом II 1595 1 877 1 765 0 
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення     
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 
Векселі видані 1605 0 0 0 
Поточна кредиторська заборгованість за:     
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 0 
    товари, роботи, послуги 1615 18 608 12 096 0 
    розрахунками з бюджетом 1620 1 484 1 845 0 
    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 
    розрахунками зі страхування 1625 0 0 0 
    розрахунками з оплати праці 1630 372 181 0 
    одержаними авансами 1635 22 219 14 027 0 
    розрахунками з учасниками 1640 432 274 0 
    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 
    страховою діяльністю 1650 0 0 0 
Поточні забезпечення 1660 6 214 8 664 0 
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 
Інші поточні зобов’язання 1690 17 013 5 919 0 
Усього за розділом IІІ 1695 66 342 43 006 0 
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
активами, утримуваними для продажу, та групами 
вибуття 

1700 0 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного 
фонду 

1800 0 0 0 

Баланс 1900 110 443 112 035 0 
Примітки: л/н 
 
Керівник    Шаркова Анна Олегiвна 
 
Головний бухгалтер   Горнiцька Тетяна Миколаївна 
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КОДИ 

Дата 01.01.2022 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КИЙ АВIА" 

за ЄДРПОУ 01130578 

 

Звіт про фінансові результати 
(Звіт про сукупний дохід) 

за 2021 рік 
Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

2000 88 749 55 483 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 
Премії підписані, валова сума 2011 0 0 
Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 

2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 50 555 ) ( 59 852 ) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 
Валовий: 
    прибуток 

2090 38 194 0 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 4 369 ) 
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 
зобов’язань 

2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 
Інші операційні доходи 2120 5 112 7 359 
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування 

2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 36 528 ) ( 40 247 ) 
Витрати на збут 2150 ( 1 034 ) ( 1 091 ) 
Інші операційні витрати 2180 ( 1 667 ) ( 955 ) 
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 4 077 0 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 39 303 ) 
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 
Інші фінансові доходи 2220 21 929 2 482 
Інші доходи 2240 2 996 8 616 
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 
Фінансові витрати 2250 ( 26 ) ( 143 ) 
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Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрати 2270 ( 4 275 ) ( 7 400 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 
Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 24 701 0 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 35 748 ) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 24 701 0 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 35 748 ) 
II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 226 85 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 
Накопичені курсові різниці 2410 0 0 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 

2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 226 85 
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 226 85 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 24 927 -35 663 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 845 895 
Витрати на оплату праці 2505 45 430 39 263 
Відрахування на соціальні заходи 2510 9 857 8 486 
Амортизація 2515 3 752 4 117 
Інші операційні витрати 2520 29 900 49 385 
Разом 2550 89 784 102 146 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 2600 76 082 76 082 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 76 082 76 082 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 324,660000 -469,860000 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

2615 324,660000 -469,860000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 
Примітки: д/н 
Керівник    Шаркова Анна Олегiвна 
 
Головний бухгалтер   Горнiцька Тетяна Миколаївна 
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КОДИ 
Дата 01.01.2022 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КИЙ АВIА" 

за ЄДРПОУ 01130578 

 
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2021 рік 
Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 
Стаття 

Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 657 437 596 548 
Повернення податків і зборів 3005 0 0 
 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 
Цільового фінансування 3010 668 2 016 
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 1 825 1 540 
Надходження від повернення авансів 3020 488 6 919 
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 

3025 611 1 221 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 
Надходження від операційної оренди 3040 1 135 901 
Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 20 20 
Надходження від страхових премій 3050 0 0 
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 
Інші надходження 3095 8 777 13 785 
Витрачання на оплату:     
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 37 391 ) ( 48 049 ) 
Праці 3105 ( 36 922 ) ( 30 161 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 9 869 ) ( 8 530 ) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 30 267 ) ( 20 329 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 1 310 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 
вартість 

3117 ( 21 106 ) ( 12 672 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 
зборів 

3118 ( 9 161 ) ( 6 347 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 6 896 ) ( 13 388 ) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами 

3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрачання 3190 ( 563 465 ) ( 523 716 ) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -13 849 -21 223 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 
    необоротних активів 3205 324 1 121 
Надходження від отриманих:    
    відсотків 3215 0 0 
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    дивідендів 3220 6 019 260 
Надходження від деривативів 3225 0 0 
Надходження від погашення позик 3230 7 601 32 189 
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3235 15 300 0 

Інші надходження 3250 0 0 
Витрачання  на придбання:    
    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 
    необоротних активів 3260 ( 292 ) ( 975 ) 
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на надання позик 3275 ( 920 ) ( 38 070 ) 
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 28 032 -5 475 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 
Отримання позик 3305 6 170 1 072 
Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 

3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 
Витрачання  на:    
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 
Погашення позик 3350 ( 6 170 ) ( 1 224 ) 
Сплату дивідендів 3355 ( 157 ) ( 2 116 ) 
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 

3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 

3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -157 -2 268 
Чистий рух коштів за звітний період 3400 14 026 -28 966 
Залишок коштів на початок року 3405 20 557 47 810 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -679 1 713 
Залишок коштів на кінець року 3415 33 904 20 557 

Примітки: д/н 
 
Керівник    Шаркова Анна Олегiвна 
 
Головний бухгалтер   Горнiцька Тетяна Миколаївна 
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КОДИ 

Дата 01.01.2022 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЙ 
АВIА" 

за ЄДРПОУ 01130578 

 
Звіт про власний капітал 

За 2021 рік 
Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 
Зареєстр
ований 
капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додаткови
й капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподіл
ений 

прибуток 
(непокрити
й збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 3 804 4 367 0 951 33 102 0 0 42 224 
Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 
Скоригований залишок на 
початок року  

4095 3 804 4 367 0 951 33 102 0 0 42 224 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період  

4100 0 0 0 0 24 701 0 0 24 701 

Інший сукупний дохід за 
звітний період  

4110 0 226 0 0 0 0 0 226 

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів  

4111 0 226 0 0 0 0 0 226 

Дооцінка (уцінка) фінансових 
інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 
Частка іншого сукупного 
доходу асоційованих і 
спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 
Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 
капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 
належна до бюджету 
відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних 
(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 
капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 
акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 
акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 
Зменшення номінальної 
вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 -250 0 0 363 0 0 113 
Придбання (продаж) 
неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 -24 0 0 25 064 0 0 25 040 
Залишок на кінець року  4300 3 804 4 343 0 951 58 166 0 0 67 264 

Примітки: д/н 
 
Керівник    Шаркова Анна Олегiвна 
 
Головний бухгалтер   Горнiцька Тетяна Миколаївна 
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 
стандартів фінансової звітності 

Примiтки до фiнансової звiтностi за перiод, що закiнчився 31.12.2021р. Приватного Акцiонерного 
Товариства "КИЙ АВIА" КОД ЄДРПОУ-  01130578                               Київ 2021р.      ЗМIСТ
     1 Загальна iнформацiя про ПрАТ "КИЙ АВIА" 3 2 Загальна 
основа формування фiнансової звiтностi  в ПрАТ "КИЙ АВIА" по мiжнародним стандартам. 5 
3 Достовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ 6 4 Вплив COVID-19 7 5
 Припущення про безперервнiсть дiяльностi ПрАТ  "КИЙ АВIА" 8 6 Рiшення про 
затвердження фiнансової звiтностi 8 7 Iстотнi облiковi судження, оцiннi значення i допущення 9 
8 Розкриття iнформацiї, що пiдтверджує статтi,  що  поданi у фiнансових звiтах 19 9
 Розкриття iншої iнформацiї 22 10 Подiї пiсля дати балансу 23                               
Розкриття iнформацiї (примiтки) до фiнансової звiтностi за МСФЗ за 2021 рiк ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЙ АВIА" КОД ЄДРПОУ -  01130578 станом на 31.12.2021 року 
1. Загальна iнформацiя про ПрАТ "КИЙ АВIА" Повна назва: Приватне акцiонерне товариство 
"КИЙ АВIА" (надалi - Пiдприємство). Скорочена назва: ПРАТ "КИЙ АВIА" Код за ЄДРПОУ: 
01130578 Данi про реєстрацiю: Дата державної реєстрацiї: 03.08.1994, Дата запису: 14.06.2005, 
Номер запису: 10741200000008149 Юридична та фактична адреса: 01054  м. Київ, вул. 
Дмитрiвська,буд.1. Органiзацiйно правова форма: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО   Країна 
реєстрацiї: Україна  Сторiнка в iнтернетi (сайт): https://kiyavia.com/ Адреса електронної пошти: 
info@kiyavia.com  Основнi види дiяльностi: Дiяльнiсть туристичних операторiв (основний) 
Дiяльнiсть туристичних агентств Надання iнших послуг бронювання та пов'язана з цим дiяльнiсть 
Органiзування конгресiв i торговельних виставок Галузь: туризм, авiацiйний транспорт. Банкiвськi 
реквiзити:  Назва банку Номер рахунку Валюта рахунку АТ "БАНК АЛЬЯНС"
 UA093001190000026008003584001 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК"
 UA723804410000026002000756001 840 ДОЛАР США АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК"
 UA723804410000026002000756001 978 ЄВРО АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК"
 UA723804410000026002000756001 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ АТ "МIБ"
 UA593805820000026001020303737 643 РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ АТ "МIБ"
 UA593805820000026001020303737 756 ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК АТ "МIБ"
 UA593805820000026001020303737 826 АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ АТ "МIБ"
 UA593805820000026001020303737 840 ДОЛАР США АТ "МIБ"
 UA593805820000026001020303737 978 ЄВРО АТ "МIБ" UA363805820000026003040303737
 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ АТ "МIБ" UA963805820000026002030303737 980 
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ АТ "ПУМБ" UA593348510000000002600523085 980 УКРАЇНСЬКА 
ГРИВНЯ АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI UA803808050000000026000659943
 643 РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI
 UA553808050000000026007659913 756 ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК АТ "РАЙФФАЙЗЕН 
БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI UA213808050000000026004659927 826 АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ 
СТЕРЛIНГIВ АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI
 UA023808050000000026009596405 840 ДОЛАР США АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" 
У М. КИЄВI UA893808050000000026007659883 978 ЄВРО АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У 
М. КИЄВI UA243808050000000026002521314 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ АТ "РАЙФФАЙЗЕН 
БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI UA663808050000000026008659882 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 
АТ "СIТIБАНК" UA453005840000026005200810112 840 ДОЛАР США АТ "СIТIБАНК"
 UA263005840000026000200810139 978 ЄВРО АТ "СIТIБАНК"
 UA083005840000026002200810104 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ АТ "ТАСКОМБАНК"
 UA783395000000026009381994001 840 ДОЛАР США АТ "ТАСКОМБАНК"
 UA963395000000026008381994002 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ АТ "ТАСКОМБАНК"
 UA783395000000026009381994001 978 ЄВРО Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"АТ 
КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ UA773052990000026006025008415 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ  
Розмiр Статутного капiталу становить 3 804 100,00 грн. i подiляється на 76082  акцiй номiнальною 
вартiстю 50 грн. за акцiю. Всi акцiї розподiллено мiж акцiонерами. Кiлькiсть акцiонерiв - 145( 
фiзичнi особи - 143, юридичнi особи - 2). Власники акцiй: Власники акцiй Кiлькiсть акцiй
 Частка у статутному фондi % Частка у статутному фондi гривень     
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ТОВ "КИЙ АВIА ЛIЗИНГ" 31165 40.9624 1 558 250.00 ТОВ "С.Л.В." 16878 22.1840
 843 900.00 Фiзичнi особи 28039 36.8536 1 401 950.00 Всього 76082 100 3 804 
100.00  Статут Пiдприємства затверджено Загальними зборами "04" листопада 2020 р., протокол 
№30, та зареєстрована i розмiщена на офiцiйному сайтi Мiнiстерства юстицiї України 
https://usr.minjust.gov.ua за кодом доступу до результатiв надання адмiнiстративних послуг у сферi 
державної реєстрацiї 194873661535  (реєстрацiйний номер справи 1_074_008149_28). Змiни або 
доповнення до чинної редакцiї Статуту не вносились. Мета: Основною метою дiяльностi 
Пiдприємства є здiйснення пiдприємницької (господарської) дiяльностi для одержання прибутку в 
iнтересах акцiонерiв Пiдприємства, максимiзацiї добробуту акцiонерiв у виглядi зростання 
ринкової вартостi акцiй Пiдприємства, а також отримання акцiонерами дивiдендiв.  Вищим 
органом управлiння ПРАТ "КИЙ АВIА" є загальнi збори акцiонерiв. Робота Загальних зборiв 
акцiонерiв Пiдприємства регламентується чинним законодавством України та Статутом 
Пiдприємства. Внутрiшнi документи, якi б регламентували роботу Загальних зборiв акцiонерiв 
Пiдприємства (порядок скликання та проведення засiдань, компетенцiя, порядок прийняття рiшень 
та їх оформлення тощо), не приймалися та не затверджувалися. Управлiння поточною дiяльнiстю 
Пiдприємства, захист прав учасникiв, забезпечення та здiйснення контролю покладається на 
Наглядову раду Пiдприємства.  Станом на 31 грудня 2021 року Наглядова рада Пiдприємства 
складається з 7 (семи) членiв, обраних Загальними зборами Пiдприємства вiдповiдно до 
Протоколу Загальних зборiв Пiдприємства вiд "04" листопада 2020р. №30 термiном на 3 три роки 
а саме: Новак Вiктор Арсентiйович - голова Наглядової Ради Бутова Галина Сафронiвна  - 
заступник Голови Наглядової Ради Синьоокий Вiктор Васильович - Член Наглядової Ради Савюк 
Сергiй Володимирович - Член Наглядової Ради Бутов  Андрiй Володимирович - Член Наглядової 
Ради  Синьоокий Олександр Вiкторович - Член Наглядової Ради Єпанова Олена Вiкторiвна - Член 
Наглядової Ради  Робота Наглядової ради регламентується чинним законодавством України та 
Статутом Пiдприємства. Внутрiшнi документи, якi б регламентували роботу Наглядової ради 
Пiдприємства не приймалися та не затверджувалися. Одноособовим виконавчим органом 
Пiдприємства є Генеральний директор ПрАТ "КИЙ АВIА", яким згiдно з протоколом Наглядової 
ради вiд "24" червня 2020 року №2020/06/20 призначена Шаркова Анна Олегiвна, термiном на три 
роки.  Робота одноособового виконавчого органу Пiдприємства регламентується чинним 
законодавством України та Статутом Пiдприємства. Пiдприємство має фiлiї, вiдокремленi 
структурнi  пiдроздiли , що не мають статусу юридичної особи и самостiйного балансу.  Перелiк 
структурних пiдроздiлiв пiдприємств, якi не мають статусу юридичної особи: № з/п Назва 
пiдроздiлу, данi про реєстрацiю Статус пiдроздiлу Мiсцезнаходження  1 2 3 4 
1. Рiвненська фiлiя ПрАТ  "КИЙ АВIА" 28.01.1994 Фiлiя 33013, м.Рiвне, пр.Миру,8 2.
 Луцька фiлiя ПрАТ "КИЙ АВIА" 20.04.1994 Фiлiя 43000, м.Луцьк,  пр. Волi, 7 3.
 Черкаська фiлiя ПрАТ  "КИЙ АВIА" 06.12.1993 Фiлiя 18000, м.Черкаси, 
вул.Дашкевича,30 4. Одеська фiлiя ПрАТ  "КИЙ АВIА" 08.02.1996 Фiлiя 65026, м.Одеса, 
вул.Преображенська,15 5. Чернiгiвська фiлiя ПрАТ  "КИЙ АВIА" 24.12.1993 Фiлiя 14005, 
м.Чернiгiв, пр.Перемоги, 58 6. Сумська фiлiя ПрАТ  "КИЙ АВIА" 05.12.1993 Фiлiя 40030, 
м.Суми, вул.Петропавлiвська,76 7. Житомирська фiлiя ПрАТ  "КИЙ АВIА" 04.02.1994 Фiлiя
 10014, м.Житомир, майдан Перемоги,5 8. Львiвська фiлiя ПрАТ  "КИЙ АВIА" 13.10.1994
 Фiлiя 79005, м.Львiв, пр.Т.Шевченка,11 9. Миколаївська фiлiя ПрАТ  "КИЙ АВIА" 
23.12.1994 Фiлiя 54017, м.Миколаїв, пр.Центральний,71 10. Полтавська фiлiя ПрАТ  
"КИЙ АВIА" 17.01.1995 Фiлiя 36020, м.Полтава, вул.Небесної Сотнi,7 11. Днiпровська  
фiлiя ПрАТ  "КИЙ АВIА" 27.12.1994 Фiлiя 49000, м.Днiпропетровськ, вул. В.Липинського,10 
12. Запорiзька фiлiя ПрАТ  "КИЙ АВIА" 19.06.1995 Фiлiя 69063, м.Запорiжжя,  вул. 
Соборний, 29, кв.18 13. Харкiвська фiлiя ПрАТ  "КИЙ АВIА" 28.07.1995 Фiлiя 61003, 
м.Харкiв, вул.Гiмназiйна  набережна, 18 14. Донецька фiлiя ПрАТ "КИЙ АВIА" 12.02.1996
 Фiлiя 84301, м. Краматорськ, Вулиця Василя Стуса, будинок 51-123 Н  15. Кропивницька 
фiлiя ПрАТ  "КИЙ АВIА" 28.02.2000 Фiлiя 25006, м.Кропивницький, вул.Островська,2 16.
 Луганська фiлiя ПрАТ  "КИЙ АВIА" 25.03.1996 Фiлiя 93406, м. Сєвєродонецьк, Проспект 
Гвардiйський, будинок 20  17. Херсонська фiлiя ПрАТ  "КИЙ АВIА" 05.11.1996 Фiлiя
 73000, м.Херсон, вул.Ушакова, 34 18. Вiнницька фiлiя ПрАТ  "КИЙ АВIА" 27.09.1996
 Фiлiя 21001, м.Вiнниця, вул.Соборна,101 19. Хмельницька фiлiя ПрАТ  "КИЙ АВIА" 
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14.07.2003 Фiлiя 29042, м.Хмельницький, вул.Кам"янецька, 82,кв.2 20. Чернiвецька фiлiя 
ПрАТ  "КИЙ АВIА" 15.06.2004 Фiлiя 58005, м.Чернiвцi, вул.Головна, 128 21. Криворiзька 
фiлiя ПрАТ  "КИЙ АВIА"  02.04.2007 Фiлiя 50074, м. Кривий Рiг, вул. Миру, 31 22. Iвано- 
Франкiвська фiлiя  ПрАТ  "КИЙ АВIА"  25.04.2013 Фiлiя 76018,м.Iвано-Франковск,  вул. 
Сiчевих Стрiльцiв, 10/2 23. Закарпатська фiлiя  ПрАТ  "КИЙ АВIА"  05.07.2017 Фiлiя  88015, 
Ужгород, Л. Толстого, 33  2. Загальна основа формування фiнансової звiтностi  в ПрАТ "КИЙ 
АВIА" по мiжнародним стандартам.  Вiдповiдальнiсть за органiзацiю бухгалтерського облiку i 
забезпечення фiксування фактiв здiйснення всiх господарських операцiй у первинних документах, 
збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом установленого термiну на 
Пiдприємствi (стаття 8 Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" 
№ 996-XIV вiд 16 липня 1999р.) несе керiвник, що здiйснює керiвництво пiдприємством 
вiдповiдно до законодавства i установчих документiв.  Ведення бухгалтерського облiку i контролю 
покладається на фiнансовий вiддiл Пiдприємства, очолюваний головним бухгалтером. Фiнансова 
звiтнiсть ПрАТ "КИЙ АВIА" пiдготовлена вiдповiдно до  вимог  Мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi (МСФЗ/МСБО) та Положенням "Про облiкову полiтику "КИЙ АВИА", 
затвердженою наказом №1 вiд 27.12.2011р. Основоположними принципами складання фiнансової 
звiтностi вiдповiдно до Принципiв пiдготовки фiнансової звiтностi  та  МСБО 1 є: - принцип 
нарахування (результати операцiй та iнших подiй признаються, коли вони здiйснюються, а не коли 
отриманi або сплаченi грошовi кошти, i вiдображаються у фiнанси-вiй звiтностi того перiоду, до 
якого вони вiдносяться); - безперервнiсть (фiнансова звiтнiсть складається на основi допущення, 
що пiдприємство є таким, що безперервно дiє i залишається таким, що дiє в досяжному 
майбутньому).   Фiнансова звiтнiсть Пiдприємства складається вiдповiдно до  основних якiсних 
характеристик, певних Принципiв пiдготовки фiнансової звiтностi i  МСБО 1:  - зрозумiлiсть;  - 
доцiльнiсть (iстотнiсть);  - достовiрнiсть (правдива вистава, переважання сутi над формою, 
нейтральнiсть, обачнiсть, повнота); -  порiвняннiсть. Для складання фiнансової звiтностi 
вiдповiдно до МСФЗ керiвництво виробляє оцiнку активiв, зобов'язань, доходiв i витрат на основi 
принципу обачностi. Ведення бухгалтерського облiку в Пiдприємствi  здiйснюється по єдиному 
робочому плану бухгалтерських рахункiв, розробленому згiдно вимог МСБО/МСФЗ. Порядок 
органiзацiї i проведення iнвентаризацiї майна i зобов'язань Пiдприємства  визначається Наказом 
про порядок проведення iнвентаризацiї активiв i зобов'язань, затвердженим  генеральним 
директором Пiдприємства. В Пiдприємствi обрана модель безперервного облiку. Фiнансова 
звiтнiсть Пiдприємства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi, 
вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбувається в ходi звичайної 
дiяльностi.  Пiдприємство обробляє первиннi документи за допомогою комп'ютерної програми 
бухгалтерського облiку "IС-ПРО". Всi визнанi активи i зобов'язання оцiнюються вiдповiдно до 
МСФЗ за собiвартiстю. Пiдприємство використовує вимогу МСФЗ 1 про ретроспективне вживання 
всiх стандартiв, що дiють на дату пiдготовки фiнансової звiтностi згiдно МСФЗ вперше за один 
звiтний перiод, оскiльки не представляється можливим перерахунок ранiшої iнформацiї.   
Виключеннями для ретроспективного вживання  для Пiдприємства є:  - основнi засоби (а також  
нематерiальнi активи); - винагороди працiвникам; - сукупнi рiзницi вiд перерахунку звiтностi з 
однiєї валюти в iншу. Основною базисною оцiнкою для елементiв фiнансової звiтностi, якщо не 
передбачено окремими МСФЗ, вважається iсторична вартiсть (собiвартiсть).   3. Достовiрне 
подання та вiдповiднiсть МСФЗ Фiнансова звiтнiсть Пiдприємства є фiнансовою звiтнiстю 
загального призначення, яка сформована з метою достовiрно подання фiнансового стану, 
фiнансових результатiв дiяльностi та грошових потокiв Пiдприємства для задоволення 
iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень. 
Концептуальною основою цiєї фiнансової звiтностi за перiод, що закiнчився 31.12.2021 р. є 
Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi, (якi включають Мiжнароднi стандарти фiнансової 
звiтностi (МСФЗ), Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО), тлумачення КТМФЗ та 
тлумачення ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО) в 
редакцiї чиннiй на 1 сiчня 2021 року, та якi офiцiйно оприлюдненi на веб-сайтi центрального 
органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики - 
Мiнiстерства фiнансiв України. Пiдготовлена Пiдприємства звiтнiсть чiтко та без будь-яких 
застережень вiдповiдає всiм вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО 
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дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме: 
доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої iнформацiї. Пiд час складання фiнансової звiтностi 
Пiдприємства дотримувалося також вимог нацiональних законодавчих та нормативних актiв 
стосовно органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, 
якi не протирiчать вимогам МСФЗ. Фiнансова звiтнiсть ПрАТ  "КИЙ АВIА"  станом на 31 грудня 
2021 року включає:  o Баланс (Звiт про фiнансовiй стан) (форма № 1) станом на 31.12.2021 р.;  
o Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) (форма № 2)  станом на 31.12.2021 
р.;  o Звiт про рух грошових коштiв (форма № 3) станом на 31.12.2021 р.;  o Звiт про власний 
капiтал (форма № 4) станом на 31.12.2021 р.; o Примiтки до фiнансової звiтностi ПрАТ  "КИЙ 
АВIА".  Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступiнь округлення Нацiональною 
валютою України є гривня. Таким чином, функцiональною валютою i валютою представлення 
звiтностi для цiлей даної фiнансової звiтностi є гривня. Фiнансова звiтнiсть представлена в 
українських гривнях iз округленням усiх сум до найближчої тисячi (тис. грн.), якщо не зазначено 
iнше. Курси обмiну гривнi по вiдношенню до основних валют, якi застосовувалися при пiдготовцi 
цiєї фiнансової звiтностi на 31 грудня 2021 року були наступними:  Валюта 31.12.2021
 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 Долар США 27,2782 28,2746 23,6862
 27,6883 Євро 30,9226 34,7396 26,4220 31,7141  Концептуальна основа 
Концептуальною основою фiнансової звiтностi за перiод, що закiнчився 31.12.2021 р. є 
Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського 
облiку (МСБО) та тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової 
звiтностi.  Iсторична вартiсть Фiнансова звiтнiсть Пiдприємства складена за методом iсторичної 
вартостi, за винятком основних засобiв, якi вiдображенi за справедливою вартiстю.  4. Вплив 
COVID-19   На дату складання фiнансової звiтностi за 2021 рiк Пiдприємство продовжує вiдчувати 
на результатах своєї дiяльностi вплив подiй, пов'язаних iз запровадженням в країнi карантину в 
зв'язку iз короно вiрусом COVID-19.   Поширення вакцинацiї дозволяє свiту робити позитивнi 
прогнози щодо подолання пандемiї COVID-19. Однак у багатьох секторах економiки ситуацiя 
змiнилася настiльки сильно, що однiєї вакцинацiї для повернення до нормального ритму не 
вистачить. В 2021 роцi  бiльшiсть держав свiту впроваджують новi правила в'їзду до своїх країн та 
перелiк документiв для подорожуючих та поступово вiдкривають кордони, зокрема для українцiв.  
Водночас перше пiврiччя 2021 року ознаменувалося поступовим вiдновленням туристичних 
потокiв, як для України, так i для свiту загалом. Бiльшiсть країн переконанi, що повноцiнне 
вiдновлення туризму та повернення до "доковiдних" показникiв вiдбудеться не ранiше 2024 року. 
Продовження  карантину  впливає на обсяг продажiв послуг Пiдприємства, якi зазвичай 
отримували, оскiльки значна доля в обсязi укладених договорiв, виїжджаючих за кордон.  I хоча в 
2021 роцi загальний обсяг продажiв збiльшився на 47,8% порiвняно з 2020 роком, але не досяг 
показникiв доковiдного перiоду 2019 року.  З метою зменшення впливу негативних наслiдкiв 
Пiдприємство продовжує надавати послуги, укладає договори, приймає заявки на обслуговування 
та сподiвається на повне вiдкриття кордонiв.  З метою забезпечення виконання своїх фiнансових 
зобов'язань Пiдприємством укладено угоду овердрафту  №5.21-СВD.104  вiд 14 квiтня 2021р. з 
лiмiтом на суму 4.5 мiльйони грн. Тривалiсть та вплив пандемiї COVID-19, на дату пiдготовки цiєї 
фiнансової звiтностi залишаються невизначеними, що не дозволяє з достатнiм ступенем 
достовiрностi оцiнити обсяги, тривалiсть i тяжкiсть цих наслiдкiв, а також їх вплив на фiнансовий 
стан та результати дiяльностi в майбутнiх перiодах. Пiдприємство функцiонує в нестабiльному 
середовищi, що пов'язано з глибокою економiчною кризою, полiтичною нестабiльнiстю, 
продовженням збройного конфлiкту на сходi України та впливу пандемiї, зумовленої 
розповсюдженням COVID-19. Ситуацiя ускладняється суттєвими коливаннями валютного курсу 
нацiональної валюти. Стабiлiзацiя економiчної ситуацiї в Українi значною мiрою буде залежати 
вiд ефективностi фiскальних та iнших економiчних заходiв, що  запроваджуються  Урядом 
України.  Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в Українi та за кордоном, незважаючи на можливе 
вживання стабiлiзацiйних заходiв українським Урядом, на дату затвердження даної фiнансової 
звiтностi мають мiсце фактори економiчної нестабiльностi. Стан економiчної нестабiльностi може 
тривати  в подальшому i , як наслiдок, iснує ймовiрнiсть того, що активи Пiдприємства не зможуть 
бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi, що вплине на 
результати його дiяльностi. Керiвництво Пiдприємства вважає, що тривалiсть та вплив пандемiї 
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COVID-19, на дату пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi залишаються невизначеними, що не 
дозволяє з достатнiм ступенем достовiрностi оцiнити обсяги, тривалiсть i тяжкiсть цих наслiдкiв, а 
також їх вплив на фiнансовий стан та результати дiяльностi в майбутнiх перiодах, а пiдготовлена 
фiнансова звiтнiсть вiдображає усi оцiнки у вiдношеннi до наслiдкiв COVID-19.  5. Припущення 
про безперервнiсть дiяльностi ПрАТ  "КИЙ АВIА"  Фiнансова звiтнiсть пiдготована на основi 
припущення, що Пiдприємство буде функцiонувати в майбутньому, це допущення передбачає 
реалiзацiю активiв та виконання зобов'язань в ходi звичайної дiяльностi. Але пiд впливом COVID-
19 з метою оптимiзацiї витрат тимчасово припинена операцiйна дiяльнiсть трьох фiлiй: _
 Кропивницької фiлiї, _ Луганської фiлiї, _ Криворiзької фiлiї.  Ця звiтнiсть 
вiдображає поточну оцiнку керiвництва щодо можливого впливу економiчних умов на операцiї та 
фiнансовий стан Пiдприємства. Майбутнi умови можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок керiвництва. 6. 
Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi Ця фiнансова звiтнiсть затверджена до випуску 
генеральним директором Пiдприємства 23.02.2022 року. Учасники Пiдприємства  або iншi особи 
не мають права вносити змiни до цiєї фiнансової звiтностi пiсля її затвердження до випуску.  
Iсторична вартiсть Фiнансова звiтнiсть Пiдприємства складена за методом iсторичної вартостi, за 
винятком основних засобiв, якi вiдображенi за справедливою вартiстю.  Формат звiтностi 
Пiдприємство пiдготувало фiнансову звiтнiсть за 2021 року за формами, затвердженими 
Мiнiстерством фiнансiв України. Керiвництво вважає, що застосування вищевказаних стандартiв 
та iнтерпретацiй не матиме суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть у майбутньому.   Дата 
переходу на МСФЗ. Пiдприємство прийняло МСФЗ в якостi основи для пiдготовки звiтностi 
станом з 1 квiтня 2012 року, вiдповiдно до МСФЗ. Початковий Звiт про фiнансовий стан 
Пiдприємства складено за МСФЗ станом на 31 грудня 2012 року.  7. Iстотнi облiковi судження, 
оцiннi значення i допущення Оцiнки та судження Пiдготовка фiнансової звiтностi у вiдповiдностi 
до МСФЗ вимагає вiд керiвництва винесення суджень та припущень, якi мають вплив на суми 
активiв, зобов'язань та потенцiйних зобов'язань, якi представленi у звiтностi на дату фiнансової 
звiтностi та вiдображених сум доходiв вiд реалiзацiї товарiв, робiт та послуг за звiтний перiод. 
Оцiнки та судження постiйно оцiнюються та базуються на досвiдi керiвництва та iнших факторах, 
включаючи очiкування майбутнiх подiй, котрi припускаються достовiрними у вiдповiдностi до 
обставин. Таким чином, фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд оцiночних.  У процесi 
застосування облiкової полiтики, керiвництвом ПрАТ  "КИЙ АВIА" були зробленi певнi 
судження, крiм облiкових оцiнок, якi мають суттєвий вплив на суми, що вiдображенi у фiнансовiй 
звiтностi. Такi судження, зокрема, включають правомiрнiсть припущення щодо безперервностi 
дiяльностi Пiдприємства.  Нижче представленi основнi припущення, що стосуються майбутнього 
та iнших основних джерел оцiнки невизначеностi на дату балансу фiнансової звiтностi, якi несуть 
у собi значний ризик виникнення необхiдностi внесення суттєвих коригувань до балансової 
вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року.  Ризики, пов'язанi з 
податковим та iншим законодавством Українське законодавство щодо оподаткування та 
здiйснення господарської дiяльностi, включаючи контроль за валютними та митними операцiями, 
продовжує розвиватися. Законодавчi та нормативнi акти не завжди чiтко сформульованi, а їх 
тлумачення залежить вiд точки зору мiсцевих, обласних i центральних органiв державної влади та 
iнших органiв державного управлiння. Часто точки зору рiзних органiв на певне питання 
вiдрiзняються. Керiвництво вважає, що ПрАТ "КИЙ АВIА" дотримувалась всiх нормативних 
положень, i всi передбаченi законодавством податки та вiдрахування були сплаченi або 
нарахованi. Водночас iснує ризик того, що операцiї й iнтерпретацiї, що не були поставленi пiд 
сумнiв у минулому, можуть бути поставленi пiд сумнiв державними органами в майбутньому, 
хоча цей ризик значно зменшується з плином часу. Неможливо визначити суму непред'явлених 
позовiв, що можуть бути пред'явленi, якщо такi взагалi iснують, або ймовiрнiсть будь-якого 
несприятливого результату.  Судження щодо податкiв Поточний податок на прибуток Податковi 
активи та зобов'язання у фiнансовiй звiтностi за МСФЗ визначаються акцiонерним товариством за 
вартiстю погашення iз застосуванням наступних ставок: поточнi - чиннi ставки оподаткування, 
вiдстроченi - ставки, якi передбачається використовувати в перiод реалiзацiї активу або погашення 
зобов'язання. Розрахунок вiдстрочених податкiв здiйснювалися Пiдприємством балансовим 
методом вiдповiдно до МСБО 12 "Податки на прибуток". Вiдстроченi податковi зобов'язання 
визначалися до всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi 
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активи визначаються з урахуванням ймовiрностi наявностi в майбутньому оподаткованого 
прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають 
оподаткуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядалися на кожну 
звiтну дату й зменшується в тiй мiрi, у якiй бiльше не iснує ймовiрностi того, що буде отриманий 
оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити використати вигоду вiд вiдстроченого 
податкового активу повнiстю або частково. Пiдприємство визнавало поточнi та вiдстроченi 
податки в капiталi, якщо податок належить до статей, якi вiдображено безпосередньо у власному 
капiталi в тому самому чи в iншому перiодi.  Податок на додану вартiсть Дохiд, витрати й активи 
визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартiсть (ПДВ), крiм випадкiв, коли ПДВ, що 
виник при купiвлi активiв або послуг, не вiдшкодовується податковим органом. У цьому разi ПДВ 
визнається вiдповiдно як частина витрат на придбання активу або частина статтi витрат.  Чиста 
сума ПДВ, що вiдшкодовується податковим органом або сплачується йому, включається до 
дебiторської чи кредиторської заборгованостi, вiдображеної у звiтi про фiнансовий стан.  
Судження щодо оподаткування Внаслiдок наявностi в українському податковому законодавствi 
положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачення, а також через практику, що 
склалася в нестабiльному економiчному середовищi, за якої податковi органи довiльно тлумачать 
аспекти економiчної дiяльностi, у разi, якщо податковi ограни пiд дадуть сумнiву певне 
тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва економiчної дiяльностi Пiдприємства, ймовiрно, що 
Пiдприємство змушене буде сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть 
може вплинути на вартiсть фiнансових iнструментiв, втрати та резерви пiд знецiнення, а також на 
ринковий рiвень цiн на угоди. На думку керiвництва Пiдприємство сплатило усi податки, тому 
фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти можуть 
переглядатися вiдповiдними податковими органами протягом трьох рокiв. Судження щодо 
дивiдендiв Дивiденди визнаються у зобов'язаннях i вираховуються з капiталу в тому перiодi, в 
якому вони оголошенi та встановлюється право акцiонера на отримання виплати.  Судження щодо 
нематерiальних активiв Нематерiальнi активи регламентуються стандартом МСБО 38.  
Нематерiальнi активи вiдображаються в облiку за моделлю собiвартостi, вiдповiдно до МСБО 38 
п.п.74. Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється по об'єктах з застосуванням  
прямолiнiйного методу, виходячи з термiну корисного використання цього активу. Нематерiальнi 
активи, якi були придбанi окремо, при первiсному визнаннi оцiнюються за первiсною вартiстю. 
Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи облiковуються за iсторичною вартiстю за 
вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi. Нематерiальнi активи 
амортизуються протягом перiоду корисного використання та оцiнюються щодо наявностi ознак 
можливого зменшення корисностi. Строки й метод амортизацiї нематерiальних активiв 
аналiзуються, як мiнiмум, наприкiнцi кожного фiнансового року. Змiна передбачуваних термiнiв 
чи способу отримання прогнозованих економiчних вигод, втiлених в активах, вiдображається як 
змiна методу або перiоду амортизацiї, залежно вiд ситуацiї, i враховується як змiна облiкової 
оцiнки. Витрати на амортизацiю нематерiальних активiв визнаються у звiтi про сукупний дохiд в 
категорiї витрат вiдповiдно до функцiй активу. Нарахована амортизацiя нематерiальних активiв за 
2021р. складає 1471 тис.грн. Первiсна вартiсть     НА станом на 31.12.2021р. становить 5785 
тис.грн. Накопичений знос    НА станом на 31.12.2021р. становить 4635 тис.грн. Залишкова 
вартiсть  НА станом на 31.12.2021р. становить 1150 тис.грн.   Судження щодо основних засобiв 
Основнi засоби Пiдприємства враховуються i вiдображуються у фiнансовiй звiтностi 
Пiдприємства  вiдповiдно до МСБО  16 "Основнi засоби". Пiдприємство визнає матерiальний 
об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання їх у процесi своєї 
дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, 
очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких 
бiльше 20000 грн.  Первiсно оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. У подальшому основнi засоби 
оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi 
збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки виключається 
з валової балансової вартостi активу та чистої суми, перерахованої до переоцiненої суми активу.  
Амортизацiя Для груп основних засобiв були встановленi наступнi очiкуванi строки корисної 
експлуатацiї:  Групи основних засобiв Строк корисної експлуатацiї Будiвлi i споруди 
 20 рокiв Виробниче устаткування 5 - 20 рокiв Транспортнi засоби 5 - 
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10 рокiв Iншi  3 -10 рокiв  Вибуття Об'єкт основних засобiв знiмається з облiку 
пiсля його вибуття або коли одержання економiчних вигод вiд його подальшого використання або 
вибуття не очiкується. Прибутки або збитки, що виникають у зв'язку зi зняттям активу з облiку 
(розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття активу i його балансовою 
вартiстю), включаються до звiту про сукупний дохiд за перiод, у якому актив був знятий з облiку.  
Залишкова вартiсть активiв, строки корисного використання i методи нарахування амортизацiї 
аналiзуються наприкiнцi кожного звiтного року й коригуються по мiрi необхiдностi. Переоцiнка 
основних засобiв Прийнято за основу справедливу вартiсть основних засобiв, яка була 
встановлена в результатi переоцiнки основних. Переоцiнка здiйснюється з такою перiодичнiстю, 
щоб уникнути суттєвих розбiжностей мiж справедливою вартiстю переоцiненого активу та його 
балансовою вартiстю. Дооцiнка Входить до складу власного капiталу, переноситься до 
нерозподiленого прибутку, коли припиняється визнання вiдповiдного активу. Собiвартiсть об'єкта 
основних засобiв слiд визнавати активом, якщо i тiльки якщо (вiдповiдно до МСБО 16 п.п.7): а) є 
ймовiрнiсть, що майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з об'єктом, надiйдуть до суб'єкта  
господарювання; б) собiвартiсть об'єкта можна достовiрно оцiнити.0 Активи, що не мають оцiнки 
(балансова вартiсть=0) не можуть бути на облiку, при рекласификацiї перемiщуються на 
позабалансовий рахунок "Списанi основнi засоби(що використовуються)", та будуть облiкованi 
при переоцiнцi в майбутньому. Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним 
методом протягом встановленого  строку корисного використання об'єкту. Нарахована 
амортизацiя основних засобiв за 2021р. складає  2280 тис. грн. Протягом року, по повнiстю з 
амортизованим основним засобам, комiсiєю по  пiдприємство  проводилась дооцiнка основних 
засобiв. Загальна сума дооцiнки становить 226 тис. грн. Дооцiнка активiв за справедливою 
вартiстю, була вiднесена  безпосередньо на збiльшення капiталу - додатковий неоплачений капiтал 
вiд переоцiнки ОЗ.  Первiсна вартiсть     ОЗ станом на 31.12.2021р. становить 33371 тис.грн. Знос                         
ОЗ станом на 31.12.2021р. становить 14872 тис.грн. Залишкова вартiсть  ОЗ станом на 31.12.2021р. 
становить 18499 тис.грн.  Судження щодо iнвестицiйної нерухомостi Iнвестицiйна нерухомiсть 
оцiнюється та вiдображається в облiку за моделлю собiвартостi, вiдповiдно до МСБО 40 п.п.56 
Амортизацiя iнвестицiйної нерухомостi розраховується прямолiнiйним методом протягом 
встановленого  строку корисного використання нерухомостi. Нарахована амортизацiя 
iнвестицiйної нерухомостi за 2021р. 1 тис.грн. Первiсна вартiсть IН  станом на 31.12.21р. 
становить 0.0 тис.грн. Знос IН станом на 31.12.21р. становить 0.0 тис.грн. Залишкова вартiсть IН 
станом на 31.12.20р. становить 0.0 тис.грн. У 2021 роцi з 2 об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi 
реалiзовано 2 об'єкти.  Судження щодо фiнансових iнвестицiй Фiнансовi iнвестицiї облiковуються 
вiдповiдно до: - МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: подання" - МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: 
визнання та оцiнка" - МСБО 27 "Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть" - МСБО 28 
"Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства" - МСФЗ 9  "Фiнансовi iнструменти" - МСФЗ 5 "Непоточнi 
активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть" Фiнансовий iнструмент - це будь-який 
контракт, який приводить до виникнення фiнансового активу у одного суб'єкта господарювання та 
фiнансового зобов'язання або iнструмента капiталу у iншого суб'єкта господарювання. Фiнансовий 
актив - це будь-який актив, що є: а)грошовими коштами; б)iнструментом власного капiталу iншого 
суб'єкта господарювання; в) контрактним правом; Iнструмент капiталу - це будь-який контракт, 
який засвiдчує залишкову частку в активах суб'єкта господарювання пiсля вирахування всiх його 
зобов'язань.  Фiнансовi iнвестицiї в облiку Пiдприємства представленi групою - утримуванi до 
строку погашення, якi здобуваються з метою одержання процентного доходу.   На дату придбання 
усi фiнансовi iнвестицiї оцiнюються за собiвартiстю придбання, включаючи будь-якi прямi 
витрати по угодi (комiсiйнi винагороди, податки й мита, iншi обов'язковi платежi, безпосередньо 
пов'язанi з даним придбанням).   ПрАТ "КИЙ АВIА" є засновником (участником)  акционером 
iнших суб'єктiв господарювання, перелiк яких наведено в таблицi:            № з/п Код за 
ЄДРПОУ Назва пiдприємства  Доля у статутному фондi,% 1 24100249 ТОВ "Чарiвна 
подорож" 70% 2 30370439 ТОВ "КИЙ АВIА Експрес" 21,82% 3 30383799 ПАТ 
СК "КИЙ АВIА Гарант" 73,830285% 4 30474812 ТОВ "КИЙ АВIА" м. Iвано-Франкiвськ 
 20% 5 30903379 ТОВ "КИЙ АВIА" м. Тернопiль 20% 6 21497542 ТОВ 
"Туристична фiрма "Авiатур" 65,62% 7 25146006 ООО "КИЙ АВИА КРЫМ"
 31,581% 8 190611989 Иностранное унитарное предприятие "КИЙ АВИА" г. Минск  
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 100% 9 30985451 ТОВ "Кий Авiа Спорт" 30% Наглядовою радою ПрАТ 
"КИЙ АВIА" було прийнято рiшення (протокол № 2021/11/26  вiд 29.11.2021р.) про вихiд зi складу 
засновникiв ДП "КИЙ АВIА ТЕКС" (код 30212710) шляхом вiдчуження 100% частки у статутному 
капiталi. Сума вiд реалiзацiї частки у статутному капiталi становить 20000,00 грн. Наглядовою 
радою ПрАТ "КИЙ АВIА" було прийнято рiшення (протокол № 2021/11/23  вiд 23.11.2021р.) про 
продаж частини частки  в розмiрi 30% в статутному капiталi ТОВ "КИЙ АВIА СПОРТ" (код 
30985451). Сума вiд реалiзацiї частки у статутному капiталi становить 2200,00 грн. Наглядовою 
радою ПрАТ "КИЙ АВIА" було прийнято рiшення (протокол № 2021/11/29  вiд 29.09.2021р.) про 
продаж частки  в розмiрi 51% в статутному капiталi  ТОВ "ТIКЕТС.ЮЕЙ" (код 36027535). Сума 
вiд реалiзацiї частки у статутному капiталi становить 15277000,00 грн. На дату балансу фiнансовi 
iнвестицiї оцiнюються за собiвартiстю мiнус збитки вiд знецiнення.  На 31.12.2021р. вартiсть 
довгострокових фiнансових iнвестицiй становить 18071 тис.грн.  Судження щодо запасiв Запаси в 
облiку  регламентується стандартом МСБО 2.  Запаси - це активи, якi: а) утримуються для 
продажу у звичайному ходi господарської дiяльностi; б) перебувають у процесi виробництва для 
такого продажу  в) iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у 
виробничому процесi або при наданнi послуг. Пiдприємства  застосовує формулу оцiнки запасiв 
при їх вибуттi або передачi у використання за методом  iдентифiкованої собiвартостi. Запасiв, 
переданих у переробку, на комiсiю та в заставу немає. За 2021 рiк у Пiдприємства вiдсутнi 
пiдстави для знецiнення запасiв. На 31.12.21р. вартiсть виробничих запасiв становить 402 тис.грн., 
в том числi: - Сировина та  матерiали для забезпечення дiяльностi 293 тис.грн.; - Паливо- 
мастильнi матерiали 68 тис.грн.; - Сировина та  матерiали для поточних та капiтальних  робiт 4 
тис.грн.; - Запаснi частини 15 тис.грн.; - Формений одяг в виробництвi 18тис.грн.; -
 Комп'ютернi запаси 3 тис.грн.  Судження щодо дебiторської заборгованостi Облiк 
дебiторської заборгованостi регулюються мiжнародними стандартами:  - МСФЗ 1 "Подання 
фiнансових звiтiв", - МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: розкриття та подання",  - МСБО 39 
"Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка". Фiнансовi активи, якi являють собою контрактне 
право отримувати грошовi кошти в майбутньому, та вiдповiдних фiнансових зобов'язань, якi 
являють собою контрактне зобов'язання сплачувати грошовi кошти в майбутньому вiдображується 
в облiку, як дебiторська чи кредиторська  заборгованiсть.  Пiдприємство визнає дебiторську 
заборгованiсть у балансi, коли вона стає стороною контрактних зобов'язань i внаслiдок цього має 
юридичне право отримувати грошовi або iншi цiнностi.  У фiнансовiй звiтностi короткострокова 
дебiторська заборгованiсть оцiнюється й вiдображується по чистiй вартостi реалiзацiї. Чиста 
вартiсть реалiзацiї дебiторської заборгованостi оцiнюється з урахуванням наданих знижок, 
повернень товарiв i безнадiйної заборгованостi.  Сумнiвна заборгованiсть - це є корегуванням 
балансової вартостi активiв. Сумнiвна заборгованiсть формується при виконаннi пiдходу 
спiвставлення: Доходи та витрати, пов'язанi з тiєю самою операцiєю або iншою подiєю, 
визнаються одночасно, цей процес, називають вiдповiднiстю доходiв та витрат ( МСБО 18 п.п.19). 
Для визначення витрат при формуваннi резерву пiд сумнiвну заборгованiсть використовується 
метод вiдсоток вiд реалiзацiї. Вiдсоток визначається як середнє арифметичне значення за три 
перiоди. Резерв по ризикам по неповерненню депозитiв та недоотриманої фiнансової допомоги у 
2020р. не створюються.    Розрахунок резерву сумнiвної заборгованостi  2019р. Грн. %
 2020р. Грн. % 2021р. Грн. % Середнє арифметичне,% Дебiторська 
заборгованiсть  клiєнти --------- 135014,43  536502,66 0,605 0,283 
Господарськi договори 18363,42 0,010 3457,18 0,006 37851,09 0,043 0,020 
Нарахування агентiв 20794,89 0,012 29573,19 0,053 105087,22 0,118 0,103 
Неповернення депозиту        Резерв по ризикам по 
недотриманої виручки вiд продажу послуг        Доход 
вiд операцiйної дiяльностi 179302 099 100% 55482 796 100% 88 748 677 100%  В 
окрему групу видiлено прострочену заборгованiсть, яка перебуває на стадiї судового та 
претензiйного розгляду. Резерв пiд збитки по такiй заборгованостi в сумi 313 428,00 грн. 
нараховано 100% через низьку ймовiрнiсть стягнення такої заборгованостi. Нарахування резервiв : 
 Рахунки 2021 рiк 670/11 Резерви по безнадiйної дебiторської 
заборгованостi(клiєнти) 250 822,61 грн. 670/12 Резерви по безнадiйної дебiторської 
заборгованостi - господарськi договори 17 490,13 грн. 670/13 Резерви по нарахуванням агентiв
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 91833,53 грн. Всього  360 146,27 грн.   Судження щодо забезпечень  Грошовi кошти 
та їх еквiваленти Облiк грошових коштiв  регулюються мiжнародними стандартами:  - МСБО 7 
"Звiт про рух грошових коштiв"  - МСБО 21 "Облiк впливу змiн валютних курсiв" Грошовi кошти 
та їх еквiваленти складаються з грошових коштiв на банкiвському рахунку, готiвки в касi та 
короткострокових банкiвських депозитiв з термiном погашення не бiльше трьох мiсяцiв. Грошовi 
кошти з обмеженою можливiстю використання - це кошти на банкiвських рахунках, право 
використання яких обмежене в результатi зобов'язання Пiдприємства та використати кошти на 
певнi заздалегiдь визначенi цiлi. Якщо очiкується, що обмеження буде знято протягом дванадцяти 
мiсяцiв пiсля балансової дати, грошовi кошти з обмеженою можливiстю використання 
класифiкуються як оборотнi активи, iншому випадку вони класифiкуються як необоротнi.  
Найменування показника Залишок коштiв на 31.12.2021р., тис.грн. Каса 445 Грошовi кошти у 
банках 32506 Грошовi коштi в дорозi 953 Разом 33904  Ступiнь повернення дебiторської 
заборгованостi та iнших фiнансових активiв Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, 
а також як результат економiчної нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть 
того, що активи не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної 
дiяльностi Пiдприємства. Ступiнь повернення активiв у значнiй мiрi залежить вiд ефективностi 
заходiв, якi знаходяться поза зоною контролю Пiдприємства. Ступiнь повернення дебiторської 
заборгованостi Пiдприємству визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату 
балансу. На думку керiвництва Пiдприємства, виходячи з наявних обставин та iнформацiї, 
кредитний ризик для фiнансових активiв Пiдприємством визначений як дуже низький, тому 
кредитний збиток не був визнаний при оцiнцi цих активiв.  Власний капiтал Статутний капiтал, 
мiстить у собi внески акцiонерiв. Сума перевищення справедливої вартостi отриманих засобiв над 
номiнальною вартiстю частки учасника вiдбивається як емiсiйний дохiд. Пiдприємство визнає та 
вiдображує в облiку резервний фонд у складi власного капiталу, сформований вiдповiдно до  
Статуту пiдприємства. Розмiр резервного капiталу станом на 31.12.2021р. становить 951,00 
тис.грн. В статтi "Капiтал у дооцiнках" показан результат дооцiнки основних засобiв за 
справедливою вартiстю, який на 31.12.2021р. становить 4343 тис.грн.  Судження щодо 
кредиторської заборгованiсть Облiк i  визнання зобов'язань i резервiв у Пiдприємства 
здiйснюється вiдповiдно до  МСБЗ 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи". 
Зобов'язання Пiдприємства, класифiкуються на довгостроковi (строк погашення понад 12 мiсяцi) i 
поточнi  (строк погашення до 12 мiсяцiв). Поточна кредиторська заборгованiсть ураховується й 
вiдображується в Балансi по первiснiй вартостi, яка дорiвнює справедливої  вартостi отриманих 
активiв або послуг.  Пiдприємство здiйснює переклад частини довгострокової кредиторської 
заборгованостi до складу короткострокової, коли за станом на дату Балансу за умовами договору 
до повернення частини суми боргу залишається менш 365 днiв.  Витрати з податку на прибуток 
Витрати з податку на прибуток визначаються й вiдбиваються у фiнансовiй звiтностi Пiдприємства 
вiдповiдно до  МСБО 12 . Витрати з податку на прибуток, вiдображаються у звiтi про фiнансовi 
результати, складаються iз сум поточного й вiдстроченого податку на прибуток.  Поточний 
податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рiк, розрахованого за 
правилами дiючого податкового законодавства України. 
Розрахунок зобов'язання по вiдкладеному податку на прибуток за 2021 рiк по балансовому методу 
Данi на 31.12.2021р., тис.грн. Стаття бухгалтерського балансу  Балансова вартiсть Податкова 
вартiсть Податкова тимчасова рiзниця  Основнi засобi( стр.1010) 18499  8737 9762 
Нематерiальнi активи( стр.1000) 1150 1104 45 ИТОГО 19649 9841 98076692,6   9. 
Розраховуємо вiдкладене зобов'язання по податку на прибуток :  Тимчасова рiзниця 
оподаткування *  ставка податку на прибуток в 2021р. 9807* 18% = 1765 тис.грн. 1765 тис.грн. - 
вiдкладене зобов'язання по податку на прибуток  за 2021 рiк   Сальдо на 01.01.21р. 688/11   1877 
тис.грн. Сальдо на 31.12.21р. 688/11   1765 тис.грн. 1765 -1877= -112 тис.грн. У 2012 року на 
пiдприємствi була зроблена дооцiнка ОЗ. На 31.12.2021р. Кт 702/11 Додатковий неоплачений 
капiтал от переоцiнки ОЗ складав 4343 тис.грн.  На 31.12.2021 року зробленi  проводки : Д 688/11 
Зобов'язання  по вiдкладеному податку на прибуток 112 тис.грн. K 702/11 Додатковий 
неоплачений капiтал от переоцiнки ОЗ  112  тис.грн.  Визнання доходiв i витрат Доходи 
Пiдприємства визнаються згiдно МСБО 18. Дохiд - вiд надання послуг вiдображається в момент 
виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається, виходячи iз ступеня 
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завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу. Доходи Пiдприємства визнаються на 
основi принципу нарахування, коли iснує впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться 
збiльшення економiчних вигiд, а сума доходу може бути достовiрно оцiнена. Визнання доходу вiд 
операцiйної дiяльностi Пiдприємства  це реалiзацiя послуг бронювання та продажу  
авiаперевезень, бронювання готелiв, туристичних послуг та iнших,  вiдбувається за  методом 
реалiзацiї, тобто в момент оформлення перевiзного документа, туристичного ваучера, полiса 
страхування, тому присутнiй факт передачi права скористатися послугою,  а саме дотримується 
принцип,  який  передбачає  фактично здiйснений  перехiд вiд продавця до покупця значних 
ризикiв, переваг i контроль над активами (послуга оформлена i право власностi передане). Розмiр 
сервiсних зборiв регламентується наказом по Пiдприємству, який затверджується Генеральним 
директором. Розмiр комiсiйної винагороди, яку Пiдприємство отримує вiд постачальникiв послуг 
вказується в агентських угодах з авiаперевiзниками, туристичними операторами, iншими 
постачальниками послуг. Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду 
у виглядi вибуття чи амортизацiї активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого є 
зменшення чистих активiв, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам. Витрати 
визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та одночасно з 
визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв. Витрати негайно визнаються у звiтi про 
прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутнiх економiчних вигiд або тодi та тiєю мiрою, 
якою майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або перестають вiдповiдати визнанню як активу 
у звiтi про фiнансовий стан. Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки також у тих 
випадках, коли виникають зобов'язання без визнання активу. Витрати, понесенi у зв'язку з 
отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи. Розшифровка доходiв i 
витрат за 2021 рiк Найменування показника Код рядка Форми №2 Сума, тис.грн. 
ДОХОДИ   118 786 ДОХОДИ ВIД ОПЕРАЦIЙНОЇ ДIЯЛЬНОСТI 2000 88 749 
Комiсiйна винагорода вiд авiакомпанiй   5 399 Бонусна винагорода вiд авiакомпанiй  
 2 343 Дохiд вiд сервiсних зборiв   42 905 Дохiд вiд продажi готелiв України  
 21 889 Дохiд вiд бронювання готелiв (консолiдатори)   2 924 Дохiд вiд ж/д 
перевезень   1 137 Дохiд вiд продажу страхових полiсiв   1 175 Дохiд вiд 
автобусних перевезень   416 Дохiд вiд прокату автомобiлiв   8 Вiдрахування з 
доходiв (знижка)   -2 940 Дохiд вiд вiзовой пiдтримки   160 Дохiд вiд iнших заходiв  
 600 Дохiд вiд туристичних послуг (резиденти)   5 813 Винагорода вiд GDS   3 
478 Дохiд вiд продаж готелiв (нерезиденти)   2 995 Дохiд вiд повернення   436 
Дохiд вiд вантажних перевезень   10 IНШI  ДОХОДИ ВIД ОПЕРАЦIЙНОЇ ДIЯЛЬНОСТI
 2120 5 112 Дохiд вiд реалiзацiї товарiв   5 Дохiд вiд реалiзацiї майна   267 
Дохiд вiд операцiйної оренди активiв   1 624 Дохiд вiд послуг бухгалтерського 
аутсорсiнгу   337 Дохiд вiд послуг iншого аутсорсiнгу   0 Дохiд вiд надлишкiв  
 665 Дохiд вiд послуг телекомуникацiй   45 Дохiд вiд доступу до пультiв в системах 
бронювання   88 Дохiд вiд маркетингових послуг   177 Дохiд вiд надзвичайних 
подiй  759 Iнший дохiд вiд операцiйної дiяльностi   1 145 IНШI ФIНАНСОВI  
ДОХОДИ 2220 21 929 Дохiд вiд дивiдендiв   6 019 Вiдсотки отриманi вiд фiнансових 
iнструментiв   611 Дохiд вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй   15 299 IНШI  
ДОХОДИ 2240 2 996 Дохiд вiд конвертацiї   759 Дохiд вiд курсових рiзниць по 
монетарним статьям - дебитори,кредитори   927 Дохiд вiд курсових рiзниць по 
зарахуваннi валюти (контрагенти)   378 Дохiд вiд курсових рiзниць по монетарним статьям - 
грошовi кошти   901 Дохiд вiд штрафiв, пенi  30 300 Дохiд вiд списання 
кредиторської заборгованостi   0 ВИТРАТИ   94 085 СОБIВАРТIСТЬ 
РЕАЛIЗОВАНОЇ ПРОДУКЦIЇ 2050 50 555 Витрати на заробiтну плату   25 964 
Витрати по нарахуваннях на заробiтну плату   5 665 Витрати на резерв на оплату 
вiдпусток   1 977 Витрати вiд продажу, в т.ч.   5 345 Витрати комiсiйної 
винагороди субагентам   2 222 Витрати по системах бронювання   1 234 Витрати 
за кредитними картками   1 523 Витрати на iнкасацiю виручки   232 
Консульськi витрати   134 Витрати по утриманню споруд, в т.ч.   6 779 Витрати на 
оренду примiщень   4 590 Витрати на оренду майна   157 Витрати на комунальнi 
послуги   1 209 Витрати на охорону   535 Витрати на поточний ремонт 
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примiщень   15 Витрати на утримання споруд - iншi   232 Витрати на поточний 
ремонт майна   41 Матерiальнi витрати, в т.ч.   239 Витратнi матерiали для офiсної 
технiки   5 Витратнi матерiали на побутовi потреби   26 Витрати на канцелярське 
приладдя   46 Витрати на миючi засоби   63 Витрати на ПММ   99 
Витрати на обслуговування технiки   75 Витрати на послуги зв'язку   1 074 
Витрати на страхування   26 Iншi витрати з реалiзацiї послуг, в т.ч.   1 127 Витрати 
на IT-обслуговування   605 Витрати на послуги бронювання   73 Витрати по 
доступу ресурсiв   449 Витрати на амортизацiю   2 284 АДМIНIСТРАТИВНI 
ВИТРАТИ 2130 36 528 Витрати на заробiтну плату   19 466 Витрати по нарахуваннях на 
заробiтну плату   4 192 Витрати на резерв на оплату вiдпусток           474 
Витрати по утриманню споруд, в т.ч.   7 737 Витрати на оренду примiщень   5 
997 Витрати на оренду майна   33 Витрати на комунальнi послуги   956 Витрати 
на охорону   343 Витрати на поточний ремонт примiщень   45 Витрати на 
утримання споруд - iншi   157 Витрати на утриманню нерухомостi, що не зайнято 
власником   43 Витрати на поточний ремонт майна   163 Матерiальнi витрати, в 
т.ч.   604 Витратнi матерiали для офiсної технiки   14 Витратнi матерiали на 
побутовi потреби   43 Витрати на канцелярське приладдя   122 Витрати на миючi 
засоби   43 Витрати на ПММ   382 Витрати на обслуговування технiки   123 
Витрати на страхування   180 Витрати на амортизацiю   1 468 Витрати на 
банкiвськi послуги   1 249 Витрати на розрахунково-касове обслуговування   757 
Витрати вiд курсових рiзниць при купiвлi-продаж    58 Витрати по банкiвських 
гарантiях   434 Iншi адмiнiстративнi витрати   778 Витрати на вiдрядження  
 138 Витрати на юридичнi, консультативнi послуги   341 Витрати на дозволи та 
лiцензiї   112 Iншi витрати   66 Представницькi витрати   88 Витрати на 
прання   1 Витрати по пiдписцi   12 Витрати на навчання з охорони працi  
 2 Витрати на таксi та проїзд у мiському транспортi   18 Витрати на податки та 
збори   256 ВИТРАТИ ЗБУТ 2150 1 034 Витрати на рекламу   746 
Представницькi витрати   256 Iншi витрати на збут   32 IНШI ОПЕРАЦIЙНI 
ВИТРАТИ 2180 1 667 Витрати на резерви   360 Витрати на резерв по безнадiйнiй 
дебiторськiй заборгованостi -клiєнти   251 Витрати на резерв по безнадiйнiй 
дебiторськiй заборгованостi - господарськi договори  17 Витрати на резерв по 
нарахуваннях агентiв   92 Собiвартiсть реалiзованих активiв   1 307 
Собiвартiсть реалiзованих активiв   5 Витрати вiд вибуття довгострокових активiв - 
продаж(основнi засоби)   162 Витрати вiд вибуття довгострокових активiв - лiквiдацiя 
основних засобiв   1 140 ФIНАНСОВI ВИТРАТИ 2250 26  Iншi фiнансовi витрати  
 26 IНШI  ВИТРАТИ 2270 4 275 Витрати по змiни курсiв валют  3 408 
Матерiальна допомога   227 Визнанi пенi, штрафи, неустойки   44 Благодiйнi 
внески   143 Собiвартiсть реалiзацiї фiнансових iнвестицiй   453           8. 
Розкриття iнформацiї, що пiдтверджує статтi,  що  поданi у фiнансових звiтах (У тисячах 
українських гривень) Основнi засоби (ОЗ)  2021 рiк 2020 рiк 2019 рiк Основнi 
засоби: первiсна вартiсть Земельнi дiлянки    0.0 Будинки i споруди 7554.0
 7558.2 7558.2 Машини та обладнання 11993.8 12052.4 11280.1 Машини та 
обладнання переданi в операцiйну оренду 27.8 42.2 45.4 Транспортнi засоби 4802.6 5957.5
 6296.4 Iнструменти.прилади та iнвентар 4047.9 4114.6 4151.5 Iнструменти.прилади та 
iнвентар. переданi в операцiйну оренду 13.5 5.4 5.4 Iншi  основнi засоби 1528.5 1596.3
 1603.7 Iншi основнi засоби. переданi в операцiйну оренду  0.2 0.2 Форменний 
одяг 27.7 45.0 547.8 Спецiальний одяг 2.9 0.0 6.1 Будинки i споруди нецелювi
 3372.3 3372.3 3372.3  Основнi засоби: знос Знос - будинки i споруди -2146.2 -1966.6
 -1783.6 Знос - Машини та обладнання -6710.5 -5780.3 -4970.4 Знос - 
Машини та обладнання переданi в операцiйну оренду -11.0 -25.0 -25.0 Знос - Транспортнi 
засоби -1610.6 -1498.2 -1329.3 Знос - Iнструменти.прилади та iнвентар -2277.9 -
2119.5 -1969.2 Знос - Iнструменти.прилади та iнвентар. переданi в операцiйну оренду -9.5 -
4.2 -3.8 Знос - Iншi  основнi засоби -1078.9 -1023.2 -901.2 Знос - Iншi основнi 
засоби. переданi в операцiйну оренду 0.0 -0.2 -0.2 Знос -  Форменого одягу -21.7 -
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21.3 -440.7 Знос -  Спецiального одягу -0.6   0.0 Знос - Будинки i споруди нецелювi -
1005.1 -903.2 -801.2 Основнi засоби (ОЗ): 18498.8 21402.4 22642.5  Нематерiальнi 
активи 2021 рiк 2020 рiк 2019 рiк  нематерiальнi активи: первiсна вартiсть Комп'ютерне 
програмне забезпечення 4297.3 4 180.3 5242.9 Iншi  НМА 1487.4 2 065.9 2065.9 
нематерiальнi активи: накопичена амортизацiя Знос - комп'ютерне програмне забезпечення -
3483.2 -2770.5 -2936.2 Знос - Iншi нематерiальнi активи -1152.0 -1008.4 -244.4 
Залишкова вартiсть нематерiальних активiв 1149.5 2 467.3 4 128.1  Iнвестицiйна 
нерухомостi 2021 рiк 2020 рiк 2019 рiк Первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi 
Будинки ii споруди призначенi для збiльшення капiталу 0.0 173.6 646.2 Знос iнвестицiйної 
нерухомостi Знос -  Будинки i споруди призначенi для збiльшення капiталу 0.0 -41.4 -142.2 
Залишкова вартiсть iнвестицiйної нерухомостi 0.0 132.2 504.1  Основнi засоби 2021 рiк
 2020 рiк 2019 рiк Основнi засоби: первiсна вартiсть Виробничi запаси 2021 рiк
 2020 рiк 2019 рiк Сировина та  матерiали для забезпечення дiяльностi 292.9 316.0
 339.03 Паливо - мастильнi матерiали 67.6 38.8 56.22 Сировина та  матерiали для 
поточних та капiтальних  робiт 4.1 5.2 75.49 Запаснi частини 16.0 11.9 22.89 
Формений одяг в виробництвi 17.8 17.8 17.85 Комп'ютернi запаси 3.5 3.3 1.26 
Всього 401.9 393.0 512.7      Товари 2021 рiк 2020 рiк 2019 рiк 
Товари на складi 58.0 63.2 85.4 Всього 459.9 63.2 85.4  Грошовi кошти та еквiваленти, 
що представленi таким чином 2021 рiк 2020 рiк 2019 рiк Готiвка Каса в нацвалютi 
(Київ-центральна) 4.1 3.9 1.9 Вiдокремлена центральна каса фiлiй 440.6 350.3 867.9 
Рахунки в банках Розрахунковий рахунок (Київ) 25980.2 6 809.0 33 593.4 Розрахунковi 
рахунки-фiлiї 0.00 0.0 10.0 Депозитнi рахунки - Київ 162.1 162.1 412.0 Картковi 
рахунки в банках  3.3 5.7 14.0 Рахунки USD 4855.3 12 396.0 9 984.6 Рахунки EUR
 1505.2 464.0 82.4 Блокованi рахунки USD     33 593.4 Блокованi рахунки 
ЕUR     10.0 Депозитнi рахунки USD     412.0 Депозитнi рахунки 
ЕUR     14.0 Кошти в дорозi Грошовi кошти в дорозi  715.5 136.6 1 783.9 Кошти 
в дорозi безбаланс грн. 0.0 0.0 604.9 Кошти в дорозi кредитнi картки 237.7 228.5
 449.4 Кошти в дорозi iнша реалiзацiя 0.0 0.7 0.7 Кошти в дорозi зарплатнi картки
 0.0 0.0 4.7 Всього 33904.1 20 556.7 47 809.9  Дебiторська 
заборгованiсть 2021 рiк 2020 рiк 2019 рiк Дебiторська заборгованiсть чиста (за 
продукцiю, товари, послуги) 36 068.0 35 663.2 71 780.9 Дебiторська заборгованiсть 
за виданими авансами 1 007.0 884.6 1 689.0 Дебiторська заборгованiсть з бюджетом
 5.0 48.4   Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 2 420.3 9 708.3 5 
164.0 Всього 39500.3 46 304.5 78 633.9  Кредиторська заборгованiсть 2021 рiк
 2020 рiк 2019 рiк Поточна кредиторська заборгованiсть: за товари, роботи, послуги
 12096.4 18 608.1 39 094.1 Поточна кредиторська заборгованiсть: за 
розрахунками з бюджетом 1844.7 1 483.8 4 031.6 Поточна кредиторська заборгованiсть: за 
розрахунками зi страхування 0.0 0.0 0.0 Поточна кредиторська заборгованiсть: за 
розрахунками з оплати працi 180.9 372.3 248.5 Поточна кредиторська заборгованiсть: за 
одержаними авансами 14027.3 22 219.0 22 405.2 Поточна кредиторська 
заборгованiсть: за розрахунками з учасниками 274.1 431.8 320.8 Iншi поточнi зобов'язання
 5919.0 17 013.3 18 653.7 Всього 34342.4 60 128.3 84 753.9  Сформованi 
наступнi резерви по сумнiвних боргiв:    Найменування резерву 2021 рiк
 2020 рiк 2019 рiк Резерви по безнадiйної дебiторської заборгованостi (клiєнти) 250.8
 313.4 1 046.2 Резерви по безнадiйної дебiторської заборгованостi - господарськi договори
 17.5 5.6 19.7 Резерви по нарахуванням агентiв 91.8 37.8 57.4 Резерви по 
ризикам по недоотриманої виручки вiд продажу послуг  22.0 109.4 Всього 360.1 378.8 1 
232.7     Сальдо рахунку резерву сумнiвних боргiв наступне: 2021 рiк 2020 рiк
 2019 рiк Сальдо резерву на початок перiоду 1752.9 1612.7 419.7 Нарахування резерву
 361.3 378.8 1232.7 Використання резерву 680.6 238.6 39.7 Сальдо резерву на 
кiнець перiоду 1433.6 1752.9 1612.7  Забезпечення на виплати персоналу Пiдприємством 
було здiйснено iнвентаризацiю фактично невикористаних вiдпусток на 31.12.2021 р. в днях 
працiвникiв, що знаходяться в трудових стосунках, i фактично зароблених днiв вiдпустки в 2021 
роцi та перехiдних на 2022 рiк. У вiдповiдностi МСБО 19 "Винагороди працiвникам" була оцiнена 
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очiкувана вартiсть зобов'язань по вже зароблених вiдпустках в грошовому вираженнi  та проведенi 
коригувальнi записи: В 2021 року було проведено створення забезпечення майбутнiх витрат на 
виплату вiдпусток робiтникам Пiдприємства ( включаючи внески в ЕСВ) - резерв вiдпусток. 
Резерв вiдпусток на 2022 рiк  був розрахований в сумi  3 813 863,90 грн. в т.ч.: Резерв на оплату 
вiдпусток 2 444 982,46 грн. Нарахування ЕВС  22%       1 368 881,44 грн. Також, згiдно 
iнвентаризацiї невикористаних вiдпусток проведено донарахування резерву вiдпусток (включаючи 
внески в ЕСВ) за 2021р. в сум 1 289 164,23 грн. Всього забезпечення майбутнiх витрат та платежiв 
на оплату вiдпусток (включаючи внески  в ЕСВ) склало 5 103 028,13 грн.  Сальдо рахунку резерву 
забезпечення на виплати персоналу: 2021 рiк 2020 рiк 2019 рiк Сальдо резерву на 
початок перiоду 6214,3 6692,6 5911,2 Нарахування резерву 5103,0 4958,2 6692,6 
Використання резерву 2652,9 5436,5 5911,2 Сальдо резерву на кiнець перiоду 8664,4 6214,3
 6692,6   9. Розкриття iншої iнформацiї  Ризики  Огляд  На Пiдприємство мають вплив 
наступнi ризики, пов'язанi з використанням фiнансових iнструментiв:  -  кредитний ризик;  - 
 ризик управлiння капiталом;  -  ризик лiквiдностi;  -  ринковий ризик.  У данiй примiтцi 
мiститься iнформацiя про схильнiсть Пiдприємство кожному iз зазначених ризикiв, про цiлi 
Пiдприємства, її полiтики i процедури оцiнки та управлiння ризиками.  Управлiння ризиками  
Управлiння несе загальну вiдповiдальнiсть за створення та функцiонування системи контролю з 
управлiння ризиками.  Полiтика Пiдприємства з управлiння ризиками направлена на виявлення та 
аналiз ризикiв, яким пiддається, встановлення допустимих граничних значень ризику i контролю, а 
також для монiторингу ризикiв та дотримання встановлених обмежень. Полiтика з управлiння 
ризиками i системами, регулярно переглядаються з урахуванням змiни ринкових умов i дiяльностi 
Пiдприємства.  Кредитний ризик  Кредитний ризик - це ризик того, що клiєнт може не виконати 
вчасно свої зобов'язання перед нами, в результатi чого Пiдприємство понесе фiнансовi збитки. 
Кредитний ризик виникає у зв'язку з вiдсутнiстю обiгових коштiв та їх еквiвалентами, депозитами 
в банках та фiнансових установах, а також кредитними ризиками для клiєнтiв, в тому числi 
простроченої дебiторської заборгованiстю i здiйсненими операцiями.  Пiдприємство структурує 
рiвень кредитного ризику, який вона бере на себе, встановлюючи обмеження на величину ризику, 
прийнятого у вiдношеннi одного клiєнта або усiх клiєнтiв. Пiдприємство здiйснює операцiї тiльки 
з визнаними, кредитоспроможними третiми особами.   Кредитний ризик Пiдприємство 
контролюється та аналiзується в кожному конкретному випадку. Керiвництво вважає, що 
Пiдприємство не має значного ризику виникнення збиткiв бiльших, нiж суми, вiдображенi в 
резервах на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi по кожнiй категорiї.  Пiдприємство не 
здiйснювало операцiй з метою хеджування зазначених ризикiв.  Ризик управлiння капiталом  
Пiдприємство управляє капiталом для забезпечення продовження дiяльностi на безперервнiй 
основi, забезпечуючи при цьому максимальний прибуток бiзнесу, оптимiзацiю балансу мiж 
позиковими i власними коштами. Пiдприємство регулярно проводить аналiз структури капiталу. 
На пiдставi результатiв цього аналiзу, Пiдприємство вживає заходiв, спрямованих на пiдтримання 
балансу загальної структури капiталу, шляхом розподiлу капiталу, а також випуску нових 
боргових iнструментiв або погашення iснуючих зобов'язань. Цiлi Пiдприємства при управлiннi 
капiталом включають в себе забезпечення можливостi продовжувати свою дiяльнiсть на 
безперервнiй основi, з тим, щоб забезпечити прибуток для акцiонерiв i вигоди для iнших 
зацiкавлених сторiн.  З метою пiдтримання або змiни структури капiталу, Пiдприємство може 
скоригувати суму дивiдендiв, що виплачуються акцiонерам.  Пiдприємство здiйснює контроль 
капiталу за допомогою коефiцiєнта фiнансового важеля, який розраховується як спiввiдношення 
чистих зобов'язань до суми акцiонерного капiталу та чистих зобов'язань. Пiдприємство включає у 
розрахунок чистих зобов'язань позики за вирахуванням грошових коштiв та їх еквiвалентiв.  Ризик 
лiквiдностi  Ризик лiквiдностi - це ризик неспроможностi Пiдприємство погасити фiнансовi 
зобов'язання вчасно. Спосiб управлiння лiквiднiстю Пiдприємства, в цiлому, полягає в 
забезпеченнi постiйною наявнiстю лiквiдних коштiв, достатнiх для своєчасного виконання, при 
цьому уникаючи непередбачених втрат i не пiддаючи репутацiю ризику.  Розумне управлiння 
ризиком лiквiдностi передбачає пiдтримку достатньої кiлькостi грошових коштiв, надiйної 
кредитної полiтики i запасiв, готових до негайної продажу, наявнiсть фiнансування засобiв через 
достатню кiлькiсть кредитiв з встановленими термiнами, а також можливiсть закриття (реалiзацiї) 
ринкових позицiй. У зв'язку з динамiчним характером основного бiзнесу, фiнансовий вiддiл 
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Пiдприємства забезпечує гнучкiсть фiнансування за рахунок збереження коштiв в рамках 
кредитних лiнiй. Ринковий ризик  Iснує три типи ринкового ризику у вiдношеннi дiяльностi 
Пiдприємство:  ? Ризик змiни цiн  ? Валютний ризик  ? Ризик змiни процентної ставки  
Ризик змiни цiн  Ризик негативного впливу цiн на товари є результатом негативного впливу на 
поточнi або майбутнi доходи у зв'язку зi змiною цiн на продукцiю. Для зменшення цього ризику 
Пiдприємство накопичує значну кiлькiсть запасiв на кожну звiтну дату з метою пiдтримки 
операцiйної дiяльностi. Аналiтичний вiддiл здiйснює монiторинг ринкових цiн на послуги, що 
реалiзується Пiдприємство, в цiлях управлiння ризиком змiни ринкових цiн. В результатi такого 
монiторингу та подальшого прогнозу цiн на послуги, керiвництво Пiдприємство розробляє цiнову 
полiтику щодо тенденцiй ринкових цiн. Пiдприємство не схильне до цiнового ризику у вiдношеннi 
фiнансових iнвестицiй.  Валютний ризик  Валютний ризик являє собою ризик того, що фiнансовi 
результати Пiдприємства будуть пiдданi негативному впливу змiни валютних курсiв. Валютний 
ризик виникає тодi, коли майбутнi комерцiйнi операцiї або визнанi активи або зобов'язання 
вираженi у валютi, яка не є функцiональною валютою Пiдприємства.  Пiдприємство не має 
офiцiйної полiтики по управлiнню валютними ризиками по вiдношенню до своєї функцiональної 
валюти. Пiдприємство уникає ризикованих операцiй, пов'язаних з валютним ризиком, та здiйснює 
операцiї, основному, в українських гривнях, євро, доларах США, однак станом на звiтну дату цiєї 
фiнансової звiтностi Пiдприємство властивий вплив операцiйного валютного ризику, який 
вiдноситься до валютних монетарних активiв та зобов'язань та вiдноситься до загальних змiн на 
валютному ринку.  Ризик змiни процентної ставки  Ризик змiни процентної ставки - це ризик того, 
що змiни процентних ставок негативно вплинуть на вартiсть фiнансових iнструментiв.  Полiтика 
Пiдприємства спрямована на пiдтримку її запозичень у складi iнструментiв з фiксованою ставкою 
й отримання позик за фiксованими процентними ставками.  Управлiння капiталом.  Пiдприємство 
здiйснює заходи з управлiння капiталом, спрямованi на зростання рентабельностi капiталу, за 
рахунок оптимiзацiї структури заборгованостi та власного капiталу, таки чином, щоб забезпечити 
безперервнiсть своєї дiяльностi. Керiвництво Пiдприємства здiйснює огляд структури капiталу на 
щорiчнiй основi. При цьому керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим 
ризики. На основi отриманих висновкiв Пiдприємство здiйснює регулювання капiталу шляхом 
залучення додаткового капiталу або фiнансування, а також виплати дивiдендiв та погашення 
iснуючих позик.  Справедливу вартiсть дебiторської та кредиторської заборгованостi неможливо 
визначити достовiрно, оскiльки немає ринкового котирування цих активiв.   10. Подiї пiсля 
дати балансу  Згiдно з вимогами МСБО 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду" керiвництво 
Пiдприємства повiдомляє про важливi та суттєвi подiї пiсля дати балансу.  Цiлi та полiтика 
управлiння ризиками в перiод пандемii  Свiтова пандемiя короно вiрусної хвороби (COVID-19) та 
запровадження Кабiнетом Мiнiстрiв України карантинних та обмежувальних заходiв, спрямованих 
на протидiю її подальшого поширення в Українi, зумовили виникнення додаткових ризикiв 
дiяльностi суб'єктiв господарювання.  Найбiльш значущим для Пiдприємства ризиком, пов'язаним 
iз пандемiєю COVID-19 та запровадженням карантинних та обмежувальних заходiв, стає 
маркетинговий ризик, який необхiдний для розгляду в доповнення ранiше оцiнених ризикiв. В 
даний час управлiння ризиками стає невiд'ємною частиною стратегiчного й оперативного 
управлiння для Пiдприємства яке намагається забезпечити безперервне зростання та розвиток 
свого бiзнесу. Так як туристична галуззю найбiльше постраждала вiд кризи, в плани щодо виходу з 
кризи  можливi медичнi заходи (вакцинацiя, медичнi препарати або iнше) дають невелику надiю 
на вiдновлення економiки в короткостроковiй перспективi, особливо що стосується подорожей i 
туризму. Взагалi туризм України має високий потенцiал розвитку в таких продуктах, як тури 
вихiдного дня та дiловий туризм (MICE), а також в областi природних i культурних ресурсiв 
(наприклад, гастротуризм, сiльський туризм, медичнi заклади/центри оздоровлення).  Беручи до 
уваги вище зазначене, свої прiоритети потрiбно пере направити на перепланування та прискорення 
всiх внутрiшнiх видiв дiяльностi керуючись елементами: аналiзу ситуацiї, цiлiй, стратегiї, тактики, 
бюджету i контролю. З точки зору планування безперервностi бiзнесу та управлiння 
надзвичайними ситуацiями в разi з пандемiєю COVID-19 Пiдприємство вжито такi заходи для 
подолання майбутньої невизначеностi:  1. Формування команди з прийняття рiшень в 
надзвичайних ситуацiях  Для визначення складу команди оцiненi сильнi професiйнi сторони її 
членiв i при необхiдностi будуть залученi фахiвцi з урахуванням специфiки дiяльностi 
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Пiдприємства.  2. Оцiнка ризикiв та уточнення механiзмiв, планiв екстреного реагування та подiлу 
робочих обов'язкiв  В умовах виробничої ситуацiї, що загрожує небезпекою життю працiвникiв 
Пiдприємства, керуючись ст. 29 Закону України "Про захист населення вiд iнфекцiйних хвороб" та 
постановою КМ України вiд 11.03.2020 року № 211 "Про запобiгання поширенню на територiї 
України гострої респiраторної хвороби COVID-19", Пiдприємство видано наказ  про дистанцiйну 
роботу на час карантину, при цьому, вiдповiдно до ст. 84 КЗпП України, надання працiвникам 
вiдпуск без збереження заробiтної плати проводиться виключно за згодою працiвникiв.  3.
 Розробка механiзму позитивної взаємодiї з спiвробiтниками, клiєнтами та постачальниками 
та створення стандартизованих комунiкацiйних документiв  Важливо стабiлiзувати ланцюги 
поставок i самосвiдомiсть працiвникiв i зовнiшнiх партнерiв, а також оптимiзувати систему 
управлiння поширенням iнформацiї та обслуговування клiєнтiв, щоб уникнути формування 
негативної громадської думки через здiйснення недбалих або непослiдовних дiй.  У той же час 
необхiдно використовувати iснуючу iнформацiйну систему пiдприємства для збору, передачi та 
аналiзу iнформацiї про епiдемiю й оперативного надання даних про ризики.  4. Пiдтримка 
фiзичного та психiчного здоров'я спiвробiтникiв та аналiз характеру рiзних функцiй i робочих 
мiсць для забезпечення належного вiдновлення роботи  Пiдприємство встановити систему 
контролю за станом здоров'я персоналу та забезпечити конфiденцiйнiсть iнформацiї про здоров'я 
працiвникiв.  Пiдприємство забезпечує безпеку робочого середовища шляхом обов'язкового 
прибирання та дезiнфекцiї робочих мiсць вiдповiдно до санiтарно-гiгiєнiчних вимог органiв 
охорони здоров'я в перiод поширення iнфекцiйних захворювань.  Пiдприємство висвiтлює питання 
безпеки в перiод епiдемiї, по самозахисту та пiдвищує їх обiзнанiсть в питаннях безпеки та 
запобiгання ризикам.  5. Акцент на планах реагування на ризики в ланцюгах надання послуг  
На рiвнi управлiння Пiдприємство  розглядає можливiсть продовження циклу обороту послуг 
внаслiдок низького споживання, вiдповiдного зростання фiнансових витрат i тиску на рух 
грошових коштiв. 6. Розробка рiшень для управлiння ризиками недотримання встановлених вимог 
та управлiння взаємовiдносинами з клiєнтами, що виникають в результатi нездатностi вiдновлення 
виробництва в короткi термiни  Пiдприємство оцiнює договори, виконання яких може опинитися 
пiд загрозою, належним чином повiдомити пов'язанi сторони для зниження потенцiйних збиткiв i 
визначення необхiдностi укладення нових договорiв, а також зберегти докази, якi можуть бути 
використанi в разi можливого пред'явлення цивiльних позовiв як форс-мажорнi обставини.  7.
 Забезпечення соцiальної вiдповiдальностi та управлiння взаємодiєю з зацiкавленими 
сторонами, а також впровадження стратегiй сталого розвитку в процес прийняття рiшень  
Пiдприємство слiдкує за планами та заходами, що розробленi державою.  Пiдприємство реалiзовує 
програми корпоративної соцiальної вiдповiдальностi з точки зору охорони навколишнього 
середовища, розвитку суспiльства, економiки та стабiльностi кадрiв, а також забезпечує взаємодiю 
з спiльнотою та постачальниками. Вони оцiнюють потенцiйний вплив i тривалiсть епiдемiї, 
коригують плани та надають iнформацiю про запропонованi заходи та результати оцiнки 
акцiонерам або членам правлiння.  8. Розробка плану управлiння даними про персонал, 
iнформацiйною безпекою та конфiденцiйними даними  Пiдприємство розробляє надiйнi механiзми 
управлiння основними даними персоналу та реєструє штатних i вiддалених працiвникiв, 
постачальникiв, партнерiв та iнших працiвникiв, з якими вони взаємодiють.   Пiдприємство 
налагоджує процес виконання дистанцiйними та штатними працiвниками своїх обов'язкiв, 
органiзовує цiлодобову пiдтримку як у вiддаленому, так i в штатному режимi для забезпечення 
безперебiйної роботи серверних, мереж, систем, додаткiв i ресурсiв.  9. Пiдприємство 
розглядає можливiсть внесення коригувань до планiв реалiзацiї по наданню послуг   У 
Пiдприємства спостерiгається пiдвищення показникiв ефективностi в 2021 роцi. В той же час 
Пiдприємство придiляє увагу надходженням грошових коштiв i складання графiка їх обiгу, щоб 
забезпечити безпеку вiдповiдно до режиму роботи постачальникiв на всiх етапах реалiзацiї. 
Керiвництво Пiдприємства проводить оцiнку можливого впливу на обсяги продажу сегментiв 
ринку в яких дiє Пiдприємство.  I розумiє що вiдсутнiсть стабiльностi на ринкових коливань може 
вплинути на оцiнки справедливої вартостi, втрат знецiнення, а також на оцiнки кредитних ризикiв.        
Генеральний директор     Анна ШАРКОВА    
Головний  бухгалтер                                    Тетяна ГОРНIЦЬКА 
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КОДИ 

Дата 01.01.2022 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КИЙ АВIА" 

за ЄДРПОУ 01130578 

Територія   за КАТОТТГ 
UA8000000000

1078669 
Організаційно-
правова форма 
господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності 

Діяльність туристичних агентств за КВЕД 79.11 

Середня кількість працівників: 229 
Адреса, телефон: 01054 м. Київ, вул. Дмитрiвська, буд.1, 8 (044) 2795259 
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 
Консолідований баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 
на 31.12.2021 p. 

Форма №1-к 

Код за ДКУД 1801007 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 

МСФЗ 
1 2 3 4 5 

    I. Необоротні активи     
Нематеріальні активи 1000 4 345 1 193 0 
    первісна вартість 1001 65 600 6 087 0 
    накопичена амортизація 1002 ( 61 255 ) ( 4 894 ) ( 0 ) 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 433 110 0 
Основні засоби 1010 35 076 28 591 0 
    первісна вартість 1011 58 319 45 213 0 
    знос 1012 ( 23 243 ) ( 16 622 ) ( 0 ) 
Інвестиційна нерухомість 1015 8 097 7 965 0 
    первісна вартість 1016 8 138 7 965 0 
    знос 1017 ( 41 ) ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 0 
    первісна вартість 1021 0 0 0 
    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові фінансові інвестиції:     
    які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств 

1030 2 692 2 694 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 2 896 5 0 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 
Гудвіл 1050 0 0 0 
Гудвіл при консолідації 1055 0 0 0 
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 
Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах 

1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 
Усього за розділом I 1095 53 539 40 558 0 
    II. Оборотні активи     
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Запаси 1100 42 710 460 0 
Виробничі запаси 1101 3 483 402 0 
Незавершене виробництво 1102 0 0 0 
Готова продукція 1103 69 0 0 
Товари 1104 39 158 58 0 
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 
Депозити перестрахування 1115 0 0 0 
Векселі одержані 1120 0 0 0 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 

1125 63 905 36 854 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:     
    за виданими авансами 1130 26 538 1 007 0 
    з бюджетом 1135 756 880 0 
    у тому числі з податку на прибуток 1136 166 161 0 
    з нарахованих доходів 1140 66 19 0 
    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 49 062 2 548 0 
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 
Гроші та їх еквіваленти 1165 66 297 37 297 0 
Готівка 1166 358 451 0 
Рахунки в банках 1167 65 405 35 893 0 
Витрати майбутніх періодів 1170 0 21 0 
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 26 4 0 
у тому числі в:     
    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 0 
    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 
    резервах незароблених премій 1183 26 4 0 
    інших страхових резервах 1184 0 0 0 
Інші оборотні активи 1190 1 936 355 0 
Усього за розділом II 1195 251 296 79 445 0 
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 
та групи вибуття 

1200 0 0 0 

Баланс 1300 304 835 120 003 0 
 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 

МСФЗ 
1 2 3 4 5 

    I. Власний капітал     
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 3 804 3 804 0 
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 
Капітал у дооцінках 1405 7 466 7 442 0 
Додатковий капітал 1410 -2 375 -2 126 0 
Емісійний дохід 1411 0 0 0 
Накопичені курсові різниці 1412 -2 375 -2 126 0 
Резервний капітал 1415 951 951 0 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 47 479 53 817 0 
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 
Інші резерви 1435 0 0 0 
Неконтрольована частка 1490 18 417 3 214 0 
Усього за розділом I 1495 75 742 67 102 0 
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення     
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 2 380 2 268 0 
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 



 78 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 
Цільове фінансування 1525 0 0 0 
Благодійна допомога 1526 0 0 0 
Страхові резерви 1530 2 478 391 0 
у тому числі:     
    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 0 
    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 1 109 44 0 
    резерв незароблених премій 1533 1 369 347 0 
    інші страхові резерви 1534 0 0 0 
Інвестиційні контракти 1535 0 0 0 
Призовий фонд 1540 0 0 0 
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 
Усього за розділом II 1595 4 858 2 659 0 
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення     
Короткострокові кредити банків 1600 35 491 0 0 
Векселі видані 1605 0 0 0 
Поточна кредиторська заборгованість за:     
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 46 0 0 
    товари, роботи, послуги 1615 94 900 12 682 0 
    розрахунками з бюджетом 1620 2 729 1 929 0 
    у тому числі з податку на прибуток 1621 1 202 0 0 
    розрахунками зі страхування 1625 1 0 0 
    розрахунками з оплати праці 1630 456 192 0 
    одержаними авансами 1635 48 798 14 056 0 
    розрахунками з учасниками 1640 4 892 280 0 
    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 
    страховою діяльністю 1650 112 5 0 
Поточні забезпечення 1660 6 559 8 691 0 
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 
Інші поточні зобов’язання 1690 30 251 12 407 0 
Усього за розділом IІІ 1695 224 235 50 242 0 
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
активами, утримуваними для продажу, та групами 
вибуття 

1700 0 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного 
фонду 

1800 0 0 0 

Баланс 1900 304 835 120 003 0 
Примітки: д/н 
 
Керівник    Шаркова Анна Олегiвна 
 
Головний бухгалтер   Горнiцька Тетяна Миколаївна 
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КОДИ 

Дата 01.01.2022 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КИЙ АВIА" 

за ЄДРПОУ 01130578 

 

Консолідований звіт про фінансові результати 
(Звіт про сукупний дохід) 

за 2021 рік 
Форма №2-к 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801008 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

2000 90 399 152 363 

Чисті зароблені страхові премії 2010 3 841 7 681 
Премії підписані, валова сума 2011 2 903 4 142 
Премії, передані у перестрахування 2012 ( 63 ) ( 70 ) 
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 -1 023 -3 728 
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 

2014 -22 -119 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 51 042 ) ( 98 840 ) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 778 ) ( 435 ) 
Валовий: 
    прибуток 

2090 42 420 60 769 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 
зобов’язань 

2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 1 065 -487 
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 1 065 -487 
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 
Інші операційні доходи 2120 8 961 11 890 
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування 

2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 40 904 ) ( 55 883 ) 
Витрати на збут 2150 ( 2 622 ) ( 35 185 ) 
Інші операційні витрати 2180 ( 651 ) ( 10 225 ) 
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 8 269 0 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 29 121 ) 
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 
Інші фінансові доходи 2220 16 762 3 467 
Інші доходи 2240 3 050 8 641 
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 
Фінансові витрати 2250 ( 43 ) ( 6 545 ) 
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Втрати від участі в капіталі 2255 ( 2 891 ) ( 0 ) 
Інші витрати 2270 ( 4 817 ) ( 9 017 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 
Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 20 330 0 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 32 575 ) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -802 -1 233 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 19 528 0 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 33 808 ) 
II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 226 85 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 
Накопичені курсові різниці 2410 0 0 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 

2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 226 85 
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 226 85 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 19 754 -33 723 
Чистий прибуток (збиток), що належить: 
    власникам материнської компанії 

2470 19 170 35 121 

    неконтрольованій частці 2475 358 1 313 
Сукупний дохід, що належить: 
    власникам материнської компанії 

2480 226 85 

    неконтрольованій частці 2485 0 0 
III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 941 4 371 
Витрати на оплату праці 2505 47 885 44 071 
Відрахування на соціальні заходи 2510 10 530 9 615 
Амортизація 2515 4 079 12 458 
Інші операційні витрати 2520 32 562 130 053 
Разом 2550 95 997 200 568 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 2600 76 082 76 082 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 76 082 76 082 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 256,670000 -444,360000 
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Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

2615 256,670000 -444,360000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 
Примітки: д/н 
 
Керівник    Шаркова Анна Олегiвна 
 
Головний бухгалтер   Горнiцька Тетяна Миколаївна 
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КОДИ 
Дата 01.01.2022 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КИЙ АВIА" 

за ЄДРПОУ 01130578 

 
 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2021 рік 

Форма №3-к 

Код за ДКУД 1801009 

 
Стаття 

Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 676 732 1 572 512 
Повернення податків і зборів 3005 0 16 
 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 
Цільового фінансування 3010 668 2 323 
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 1 825 1 569 
Надходження від повернення авансів 3020 557 357 348 
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 

3025 652 1 252 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 53 2 
Надходження від операційної оренди 3040 1 572 1 318 
Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 20 20 
Надходження від страхових премій 3050 1 366 1 572 
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 
Інші надходження 3095 6 266 9 317 
Витрачання на оплату:     
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 56 897 ) ( 704 178 ) 
Праці 3105 ( 39 099 ) ( 34 389 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 10 549 ) ( 9 718 ) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 34 060 ) ( 25 250 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 1 884 ) ( 2 116 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 
вартість 

3117 ( 22 303 ) ( 15 385 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 
зборів 

3118 ( 9 873 ) ( 7 749 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 34 564 ) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 7 032 ) ( 624 781 ) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами 

3150 ( 155 ) ( 551 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрачання 3190 ( 596 342 ) ( 521 246 ) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -54 423 -7 428 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 
    необоротних активів 3205 5 278 831 
Надходження від отриманих:    
    відсотків 3215 400 994 
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    дивідендів 3220 500 260 
Надходження від деривативів 3225 0 0 
Надходження від погашення позик 3230 7 601 67 137 
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3235 15 300 0 

Інші надходження 3250 653 657 
Витрачання  на придбання:    
    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 
    необоротних активів 3260 ( 284 ) ( 741 ) 
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на надання позик 3275 ( 920 ) ( 86 138 ) 
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 28 528 -17 000 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 
Отримання позик 3305 6 170 2 372 
Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 

3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 
Витрачання  на:    
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 
Погашення позик 3350 ( 6 170 ) ( 2 524 ) 
Сплату дивідендів 3355 ( 2 423 ) ( 2 116 ) 
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 4 995 ) 
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 

3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 

3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -2 423 -7 263 
Чистий рух коштів за звітний період 3400 -28 318 -31 691 
Залишок коштів на початок року 3405 66 297 96 091 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -682 1 897 
Залишок коштів на кінець року 3415 37 297 66 297 

Примітки: д/н 
 
Керівник    Шаркова Анна Олегiвна 
 
Головний бухгалтер   Горнiцька Тетяна Миколаївна 
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КОДИ 

Дата 01.01.2022 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЙ 
АВIА" 

за ЄДРПОУ 01130578 

 
Консолідований звіт про власний капітал 

За 2021 рік  
Форма №4-к 

Код за ДКУД 1801011 

  Належить власникам материнської компанії   

Стаття  Код рядка 
Зареєст
рований 
капітал 

Капітал 
у 

дооцінк
ах 

Додатко
вий 

капітал 

Резервн
ий 

капітал 

Нерозп
оділени

й 
прибуто

к 
(непокр

итий 
збиток) 

Неопла
чений 

капітал 

Вилуче
ний 

капітал 
Всього 

Неконтр
ольована 

частка 
Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Залишок на початок року 4000 3 804 7 466 -2 375 951 47 479 0 0 57 325 18 417 75 742 
Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Скоригований залишок на 
початок року  

4095 3 804 7 466 -2 375 951 47 479 0 0 57 325 18 417 75 742 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період  

4100 0 0 0 0 19 170 0 0 19 170 358 19 528 

Інший сукупний дохід за 
звітний період  

4110 0 226 0 0 0 0 0 226 0 226 

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів  

4111 0 226 0 0 0 0 0 226 0 226 

Дооцінка (уцінка) фінансових 
інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Частка іншого сукупного 
доходу асоційованих і 
спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 85 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 331 -2 331 

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 
капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 
належна до бюджету 
відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних 
(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 
капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 
акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 
акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Зменшення номінальної 
вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 -250 249 0 -12 832 0 0 -12 833 66 -12 767 
Придбання (продаж) 
неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 -13 296 -13 296 

Разом змін у капіталі   4295 0 -24 249 0 6 338 0 0 6 563 -15 203 -8 640 
Залишок на кінець року  4300 3 804 7 442 -2 126 951 53 817 0 0 63 888 3 214 67 102 

Примітки: д/н 
 
Керівник    Шаркова Анна Олегiвна 
Головний бухгалтер   Горнiцька Тетяна Миколаївна 



 86 

Примітки до консолідованої фінансової звітності, складеної відповідно до 
міжнародних стандартів фінансової звітності 

Примiтки до консолiдованої фiнансової звiтностi  Приватного Акцiонерного Товариства "КИЙ 
АВIА"  За  2021р.                                Київ 2022р.       ЗМIСТ   1. Загальна iнформацiя про ПрАТ 
"КИЙ АВIА" 3   2. Загальнi положення о веденнi бухгалтерського облiку в ПрАТ "КИЙ 
АВIА" по мiжнародним стандартам 5   3. Нематерiальнi активи  6 4. Основнi засоби  
5. Iнвестицiйна нерухомiсть                                                                                                                                                         
6. Фiнансовi iнвестицiї  7  7  7  7. Запаси  9 8. Дебiторська заборгованiсть 9   9. 
Грошовi кошти та їх еквiваленти 11   10. Власний капiтал 12   11. Кредиторська 
заборгованiсть                                                                                                                           12   
12. Витрати з податку на прибуток 12   13. Визнання доходiв i витрат  14. Фiнансовий результат  
15. Подiї пiсля звiтної дати                                                                                                                                                                       
 13   14   14     1. Загальна iнформацiя про ПрАТ "КИЙ АВIА" Повна назва: Приватне 
акцiонерне товариство "КИЙ АВIА"  (надалi - Пiдприємство). Код за ЄДРПОУ: 01130578. Данi 
про реєстрацiю:          Дата державної реєстрацiї: 03.08.1994, Дата запису: 14.06.2005, Номер 
запису: 10741200000008149 Юридична адреса: 01054  м. Київ, вул. Дмитрiвська,буд.1. Основнi 
види дiяльностi:               Дiяльнiсть туристичних операторiв (основний) Дiяльнiсть туристичних 
агентств. Продаж, бронювання авiаперевезень на внутрiшнiх та мiжнародних рейсах. Послуги з 
органiзацiї подорожувань. Органiзування конгресiв i торговельних виставок. Галузь: туризм, 
авiацiйний транспорт. Банкiвськi реквiзити:  Назва банку Номер рахунку Валюта 
рахунку АТ "БАНК АЛЬЯНС" UA093001190000026008003584001 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 
АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" UA723804410000026002000756001 840 ДОЛАР США АТ 
"КРЕДИТВЕСТ БАНК" UA723804410000026002000756001 978 ЄВРО АТ "КРЕДИТВЕСТ 
БАНК" UA723804410000026002000756001 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ АТ "МIБ"
 UA593805820000026001020303737 643 РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ АТ "МIБ"
 UA593805820000026001020303737 756 ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК АТ "МIБ"
 UA593805820000026001020303737 826 АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ АТ "МIБ"
 UA593805820000026001020303737 840 ДОЛАР США АТ "МIБ"
 UA593805820000026001020303737 978 ЄВРО АТ "МIБ" UA363805820000026003040303737
 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ АТ "МIБ" UA963805820000026002030303737 980 
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ АТ "ПУМБ" UA593348510000000002600523085 980 УКРАЇНСЬКА 
ГРИВНЯ АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI UA803808050000000026000659943
 643 РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI
 UA553808050000000026007659913 756 ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК АТ "РАЙФФАЙЗЕН 
БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI UA213808050000000026004659927 826 АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ 
СТЕРЛIНГIВ АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI
 UA023808050000000026009596405 840 ДОЛАР США АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" 
У М. КИЄВI UA893808050000000026007659883 978 ЄВРО АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У 
М. КИЄВI UA243808050000000026002521314 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ АТ "РАЙФФАЙЗЕН 
БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI UA663808050000000026008659882 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 
АТ "СIТIБАНК" UA453005840000026005200810112 840 ДОЛАР США АТ "СIТIБАНК"
 UA263005840000026000200810139 978 ЄВРО АТ "СIТIБАНК"
 UA083005840000026002200810104 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ АТ "ТАСКОМБАНК"
 UA783395000000026009381994001 840 ДОЛАР США АТ "ТАСКОМБАНК"
 UA963395000000026008381994002 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ АТ "ТАСКОМБАНК"
 UA783395000000026009381994001 978 ЄВРО Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"АТ 
КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ UA773052990000026006025008415 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ  
Розмiр Статутного капiталу становить 3804100,00 грн. i подiляється на 76 082 акцiй номiнальною 
вартiстю 50грн.за акцiю. Всi акцiї розподiллено мiж акцiонерами. Кiлькiсть акцiонерiв - 145( 
фiзичнi особи - 143, юридичнi особи - 2).  Акцiонери, що володiють бiльш як 10 % акцiй( 
юридичнi особи): Назва пiдприємства Кiлькiсть акцiй Частка у статутному фондi %  ТОВ 
"КИЙ АВIА ЛIЗИНГ" 31165 40,9624 ТОВ "С.Л.В." 16878 22,1840 Фiзичнi особи 
володiють 28039  акцiями, що складає 36,8536 % статутного фонду. Пiдприємство має фiлiї, 
вiдокремленi  структурнi  пiдроздiли , що не мають статусу юридичної особи и самостiйного 
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балансу. № з/п Назва пiдроздiлу, данi про реєстрацiю Статус пiдроздiлу
 Мiсцезнаходження  1 2 3 4 1. Рiвненська фiлiя ПрАТ  "КИЙ АВIА" 
28.01.1994 Фiлiя 33013, м.Рiвне, пр.Миру,8 2. Луцька фiлiя ПрАТ "КИЙ АВIА" 
20.04.1994 Фiлiя 43000, м.Луцьк,  пр. Волi, 7 3. Черкаська фiлiя ПрАТ  "КИЙ АВIА" 
06.12.1993 Фiлiя 18000, м.Черкаси, вул.Дашкевича,30 4. Одеська фiлiя ПрАТ  "КИЙ АВIА" 
08.02.1996 Фiлiя 65026, м.Одеса, вул.Преображенська,15 5. Чернiгiвська фiлiя ПрАТ  
"КИЙ АВIА" 24.12.1993 Фiлiя 14005, м.Чернiгiв, пр.Перемоги, 58 6. Сумська фiлiя ПрАТ  
"КИЙ АВIА" 05.12.1993 Фiлiя 40030, м.Суми, вул.Петропавлiвська,76 7. Житомирська фiлiя 
ПрАТ  "КИЙ АВIА" 04.02.1994 Фiлiя 10014, м.Житомир, майдан Перемоги,5 8. Львiвська 
фiлiя ПрАТ  "КИЙ АВIА" 13.10.1994 Фiлiя 79005, м.Львiв, пр.Т.Шевченка,11 9.
 Миколаївська фiлiя ПрАТ  "КИЙ АВIА" 23.12.1994 Фiлiя 54017, м.Миколаїв, 
пр.Центральний,71 10. Полтавська фiлiя ПрАТ  "КИЙ АВIА" 17.01.1995 Фiлiя 36020, 
м.Полтава, вул.Небесної Сотнi,7 11. Днiпровська  фiлiя ПрАТ  "КИЙ АВIА" 27.12.1994
 Фiлiя 49000, м.Днiпропетровськ, вул. В.Липинського,10 12. Запорiзька фiлiя ПрАТ  
"КИЙ АВIА" 19.06.1995 Фiлiя 69063, м.Запорiжжя,  пр. Соборний, 29, кв.18 13. Харкiвська 
фiлiя ПрАТ  "КИЙ АВIА" 28.07.1995 Фiлiя 61003, м.Харкiв, вул.Гiмназiйна  набережна, 18 
14. Донецька фiлiя ПрАТ "КИЙ АВIА" 12.02.1996 Фiлiя 84301, м. Краматорськ, Вулиця 
Василя Стуса, будинок 51-123 Н  15. Кропивницька фiлiя ПрАТ  "КИЙ АВIА" 28.02.2000
 Фiлiя 25006, м.Кропивницький, вул.Островська,2 16. Луганська фiлiя ПрАТ  "КИЙ 
АВIА" 25.03.1996 Фiлiя 93406, м. Сєвєродонецьк, Проспект Гвардiйський, будинок 20  17.
 Херсонська фiлiя ПрАТ  "КИЙ АВIА" 05.11.1996 Фiлiя 73000, м.Херсон, 
вул.Ушакова, 34 18. Вiнницька фiлiя ПрАТ  "КИЙ АВIА" 27.09.1996 Фiлiя 21001, м.Вiнниця, 
вул.Соборна,101 19. Хмельницька фiлiя ПрАТ  "КИЙ АВIА" 14.07.2003 Фiлiя 29042, 
м.Хмельницький, вул.Кам"янецька, 82,кв.2 20. Чернiвецька фiлiя ПрАТ  "КИЙ АВIА" 15.06.2004
 Фiлiя 58005, м.Чернiвцi, вул.Головна, 128 21. Криворiзька фiлiя ПрАТ  "КИЙ АВIА"  
02.04.2007 Фiлiя 50074, м. Кривий Рiг, вул. Миру, 31 22. Iвано- Франкiвська фiлiя  ПрАТ  
"КИЙ АВIА"  25.04.2013 Фiлiя 76018,м.Iвано-Франковск,  вул. Сiчевих Стрiльцiв, 10/2 23.
 Закарпатська фiлiя  ПрАТ  "КИЙ АВIА"  05.07.2017 Фiлiя  88015, Ужгород, Л. 
Толстого, 33   З метою оптимiзацiї витрат тимчасово припинена операцiйна дiяльнiсть чотирьох 
фiлiй :  Кропивницької фiлiї, Луганської фiлiї та  Криворiзької фiлiї.    2. Загальнi положення о 
веденнi бухгалтерського облiку в ПрАТ "КИЙ АВIА" по мiжнародним стандартам. 
Вiдповiдальнiсть за органiзацiю бухгалтерського облiку i забезпечення фiксування фактiв 
здiйснення всiх господарських операцiй у первинних документах, збереження оброблених 
документiв, регiстрiв i звiтностi протягом установленого термiну на Пiдприємствi (стаття 8 Закону 
України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV вiд 16 липня 1999 
р.) несе керiвник, що здiйснює керiвництво пiдприємством вiдповiдно до законодавства i 
установчих документiв.  Ведення бухгалтерського облiку i контролю покладається на фiнансовий 
вiддiл Пiдприємства, очолюваний головним бухгалтером. Фiнансова звiтнiсть ПрАТ "КИЙ АВIА" 
пiдготовлена вiдповiдно до  вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ/МСБО) 
та Положенням "Про облiкову полiтику  "КИЙ АВIА", затвердженою наказом №1 вiд 27.12.2011р. 
Основоположними принципами складання  фiнансової звiтностi вiдповiдно до Принципiв 
пiдготовки фiнансової звiтностi  та  МСБО 1 є: - принцип нарахування (результати операцiй та 
iнших подiй признаються, коли вони здiйснюються, а не коли отриманi або сплаченi грошовi 
кошти, i вiдображаються у фiнанси-вiй звiтностi того перiоду, до якого вони вiдносяться); - 
безперервнiсть (фiнансова звiтнiсть складається на основi допущення, що пiдприємство є таким, 
що безперервно дiє i залишається таким, що дiє в досяжному майбутньому).  Фiнансова звiтнiсть 
Компанiї складається вiдповiдно до основних якiсних характеристик, певних Принципiв 
пiдготовки фiнансової звiтностi i  МСБО 1: _ зрозумiлiсть;  _ доцiльнiсть (iстотнiсть);  _
 достовiрнiсть (правдива вистава, переважання сутi над формою, нейтральнiсть, обачнiсть, 
повнота); _ порiвняннiсть. Для складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ керiвництво 
виробляє оцiнку активiв, зобов'язань, доходiв i витрат на основi принципу обачностi. Ведення 
бухгалтерського облiку в Пiдприємствi  здiйснюється по єдиному робочому плану бухгалтерських 
рахункiв, розробленому згiдно вимог МСБО/МСФЗ. Порядок органiзацiї i проведення 
iнвентаризацiї майна i зобов'язань Пiдприємства  визначається Наказом про порядок проведення 
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iнвентаризацiї активiв i зобов'язань, затвердженим  генеральним директором Пiдприємства.   
Фiнансова звiтнiсть по МСФО складається на основi  iнформацiї про активи, зобов'язання, капiтал, 
господарськi операцiї i результати дiяльностi Компанiї за даними бухгалтерського облiку шляхом 
трансформацiї (компiляцiї) статей вiдповiдно до вимог Мiжнародних Стандартiв Фiнансової 
Звiтностi. Звiт про фiнансовий стан (Баланс) складається методом розподiлу активiв i зобов'язань 
на поточнi й довгостроковi.  Звiт про прибутки i збитки (Звiт про фiнансовi результати) 
складається методом розподiлу витрат за функцiональною ознакою. Звiт про змiни у власному 
капiталi представляється в розгорнутому форматi. Звiт про рух грошових коштiв складається 
вiдповiдно до  МСБО 7 прямим методом. В Пiдприємствi обрана модель безперервного облiку. 
Фiнансова звiтнiсть Пiдприємства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi, 
вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбувається в ходi звичайної 
дiяльностi.   Пiдприємство обробляє первиннi документи за допомогою комп'ютерної програми 
бухгалтерського облiку "IС-ПРО". Всi визнанi активи i зобов'язання  оцiнюються вiдповiдно до 
МСФЗ за собiвартiстю.  Пiдприємство використовує вимогу МСФЗ 1  про ретроспективне 
вживання всiх стандартiв, що дiють на дату пiдготовки фiнансової звiтностi згiдно МСФЗ вперше 
за один звiтний перiод, оскiльки не представляється можливим перерахунок ранiшої iнформацiї.   
Виключеннями для ретроспективного вживання  для Пiдприємства є:  _ основнi засоби (а 
також  нематерiальнi активи); _ винагороди працiвникам; _ сукупнi рiзницi вiд перерахунку 
звiтностi з однiєї валюти в iншу. Основною базисною оцiнкою для елементiв фiнансової звiтностi, 
якщо не передбачено окремими МСФЗ, вважається iсторична вартiсть (собiвартiсть).   
Пiдприємство здiйснює контроль за своїми дочiрнiми пiдприємствами:  ТОВ "Чарiвна подорож"; 
ТОВ "Туристична фiрма "Авiатур" ПАТ СК "КИЙ АВIА ГАРАНТ"; Иностранное унитарное 
предприятие "КИЙ АВИА" г. Минск; i складає консолiдовану фiнансову звiтнiсть за 2021 рiк, 
включаючи цi пiдприємства.  Фiнансова звiтнiсть Компанiй за 2021 рiк надається згiдно облiкової 
полiтики у вiдповiдностi до МСФЗ, змiн в облiковiй полiтицi протягом 2021 року не було.  3. 
Нематерiальнi активи Нематерiальнi активи регламентуються стандартом МСБО 38.  
Нематерiальнi активи вiдображаються в облiку за моделлю собiвартостi, вiдповiдно до МСБО 38 
п.п.74. Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється по об'єктах з застосуванням  
прямолiнiйного методу, виходячи з термiну корисного використання цього активу. Первiсна 
вартiсть НА  станом на 31.12.2021р. становить 6087 тис.грн. Накопичений знос НА станом на 
31.12. 2021р. становить 4894 тис.грн. Залишкова вартiсть НА станом на 31.12.2021р. становить 
1193 тис.грн. 4. Основнi засоби Основнi засоби Пiдприємства  враховуються i вiдображуються у 
фiнансовiй звiтностi Пiдприємства  вiдповiдно до МСБО  16 "Основнi засоби". Собiвартiсть 
об'єкта основних засобiв слiд визнавати активом, якщо i тiльки якщо ( вiдповiдно до МСБО 16 
п.п.7): а) є ймовiрнiсть, що майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з об'єктом, надiйдуть до суб'єкта  
господарювання; б) собiвартiсть об'єкта можна достовiрно оцiнити . Активи, що не мають оцiнки 
(балансова вартiсть=0) не можуть бути на облiку, при рекласифiкацiя перемiщуються на 
позабалансовий рахунок "Списанi основнi засоби(що використовуються)", та будуть облiкованi 
при переоцiнцi в майбутньому. Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним 
методом протягом встановленого  строку корисного використання об'єкту. Протягом року, по  
повнiстю з амортизованим основним засобам, комiсiєю по  пiдприємство  проводилась дооцiнка 
основних засобiв. Загальна сума дооцiнки становить 226 тис. грн. Дооцiнка активiв за 
справедливою вартiстю, була вiднесена  безпосередньо на збiльшення капiталу - додатковий 
неоплачений капiтал вiд переоцiнки ОЗ.  Первiсна вартiсть ОЗ  станом на 31.12.2021р. становить  
45213 тис.грн. Знос ОЗ станом на 31.12.2021р. становить 16622 тис.грн. Залишкова вартiсть ОЗ 
станом на 31.12.2021р. становить 28591 тис.грн.  5.Iнвестицiйна нерухомiсть Iнвестицiйна 
нерухомiсть оцiнюється та вiдображається в облiку за моделлю собiвартостi, вiдповiдно до МСБО 
40 п.п.56 Амортизацiя iнвестицiйної нерухомостi розраховується прямолiнiйним методом 
протягом встановленого  строку корисного використання нерухомостi . Первiсна вартiсть IН  
станом на 31.12.2021р. становить 7965 тис.грн. Знос IН станом на 31.12.2021р. становить 0 тис.грн. 
Залишкова вартiсть IН станом на 31.12.2021р. становить 7965 тис.грн.  6.Фiнансовi iнвестицiї 
Фiнансовi iнвестицiї облiковуються вiдповiдно до: ? МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: 
подання" ? МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" ? МСБО 27 
"Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть" ? МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства" 
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? МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" ? МСФЗ 5 "Непоточнi активи, утримуванi для 
продажу, та припинена дiяльнiсть" Фiнансовий iнструмент - це будь-який контракт, який 
приводить до виникнення фiнансового активу у одного суб'єкта господарювання та фiнансового 
зобов'язання або iнструмента капiталу у iншого суб'єкта господарювання. Фiнансовий актив - це 
будь-який актив, що є: а)грошовими коштами; б)iнструментом власного капiталу iншого суб'єкта 
господарювання; в) контрактним правом; Iнструмент капiталу - це будь-який контракт, який 
засвiдчує залишкову частку в активах суб'єкта господарювання пiсля вирахування всiх його 
зобов'язань. Фiнансовi iнвестицiї в облiку Пiдприємства представленi групою - утримуванi до 
строку погашення, якi здобуваються з метою одержання процентного доходу.  На дату придбання 
усi фiнансовi iнвестицiї оцiнюються за собiвартiстю придбання, включаючи будь-якi прямi 
витрати по угодi (комiсiйнi винагороди, податки й мита, iншi обов'язковi платежi, безпосередньо 
пов'язанi з даним придбанням).                ПрАТ "КИЙ АВIА" є засновником (участником) 
акционером iнших суб'єктiв господарювання, перелiк яких наведено в таблицi:  № з/п Код за 
ЄДРПОУ Назва пiдприємства Доля у статутному фондi,% 1 24100249 ТОВ "Чарiвна 
подорож" 70% 2 30370439 ТОВ "КИЙ АВIА Експрес" 21,82% 3 30383799 ПАТ 
СК "КИЙ АВIА Гарант" 73,830285% 4 30474812 ТОВ "КИЙ АВIА" м. Iвано-Франкiвськ 
 20% 5 30903379 ТОВ "КИЙ АВIА" м. Тернопiль 20% 6 21497542 ТОВ 
"Туристична фiрма "Авiатур" 65,62% 7 25146006 ООО "КИЙ АВИА КРЫМ"
 31,581% 8 190611989 Иностранное унитарное предприятие "КИЙ АВИА" г. Минск  
 100% 9 30985451 ТОВ "Кий Авiа Спорт" 30%  Наглядовою радою ПрАТ 
"КИЙ АВIА" було прийнято рiшення (протокол № 2021/11/26  вiд 29.11.2021р.) про вихiд зi складу 
засновникiв ДП "КИЙ АВIА ТЕКС" (код 30212710) шляхом вiдчуження 100% частки у статутному 
капiталi. Сума вiд реалiзацiї частки у статутному капiталi становить 20000,00 грн. Наглядовою 
радою ПрАТ "КИЙ АВIА" було прийнято рiшення (протокол № 2021/11/23  вiд 23.11.2021р.) про 
продаж частини частки  в розмiрi 30% в статутному капiталi ТОВ "КИЙ АВIА СПОРТ" (код 
30985451). Сума вiд реалiзацiї частки у статутному капiталi становить 2200,00 грн. Наглядовою 
радою ПрАТ "КИЙ АВIА" було прийнято рiшення (протокол № 2021/11/29  вiд 29.09.2021р.) про 
продаж частки  в розмiрi 51% в статутному капiталi  ТОВ "ТIКЕТС.ЮЕЙ" (код 36027535). Сума 
вiд реалiзацiї частки у статутному капiталi становить 15277000,00 грн. На дату балансу фiнансовi 
iнвестицiї оцiнюються за собiвартiстю мiнус збитки вiд знецiнення. Станом на 31.12.2021р.  
вартiсть довгострокових фiнансових iнвестицiй становить 2694 тис. грн. Станом на 31.12.2021р. на 
балансi пiдприємства вiдображенi iншi фiнансовi iнвестицiї на суму 5 тис. грн., якi складаються  
ТОВ  "Туристична фiрма "Авiатур" в корпоративнi права ТОВ "Авiатур" код ЄДРПОУ 24272246. 
Протягом 2021 року мав мiсце суттєвий вплив на оцiнку фiнансових iнструментiв, що оцiнюються 
за справедливою вартiстю, на оцiнку очiкуваних кредитних збиткiв щодо вiдповiдних фiнансових 
активiв вiдповiдно до МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", а також на оцiнку знецiнення окремих 
нефiнансових активiв вiдповiдно до МСБО 36 "Знецiнення активiв" сполох коронавiрусу COVID-
19, який розповсюдився по всьому свiту, вплинувши на свiтову економiку та фiнансовi ринки. 
Внаслiдок невизначеностi i тривалостi подiй, пов'язаних зi сполохом короновiрусу COVID-19, у 
Компанiй не має практичної можливостi точно та надiйно оцiнити кiлькiсний вплив зазначених 
подiй на фiнансовий стан i фiнансовi результати дiяльностi в 2021 роцi. В теперiшнiй час Компанiї 
уважно слiдкують за фiнансовими наслiдками, викликаними зазначеними подiями.  7. Запаси 
Запаси в облiку  регламентується стандартом МСБО 2.    Запаси - це активи, якi: а) утримуються 
для продажу у звичайному ходi господарської дiяльностi; б) перебувають у процесi виробництва 
для такого продажу  в) iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у 
виробничому процесi або при наданнi послуг. Запаси оцiнюють за меншою з таких двох величин: 
собiвартостi та чистої вартостi реалiзацiї. Станом на 31.12.2021р. вартiсть запасiв становить 460 
тис.грн., в том числi: Виробничi запаси 402 тис.грн.; Товари 58 тис.грн.; 8.Дебiторська 
заборгованiсть Облiк дебiторської заборгованостi регулюються мiжнародними стандартами:  ?
 МСФЗ 1 "Подання фiнансових звiтiв", ? МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: розкриття та 
подання",  ? МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка". Фiнансовi активи, якi 
являють собою контрактне право отримувати грошовi кошти в майбутньому, та вiдповiдних 
фiнансових зобов'язань, якi являють собою контрактне зобов'язання сплачувати грошовi кошти в 
майбутньому вiдображується в облiку, як дебiторська чи кредиторська  заборгованiсть.  
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Пiдприємство  визнає дебiторську заборгованiсть у балансi, коли вона стає стороною контрактних 
зобов'язань i внаслiдок цього має юридичне право отримувати грошовi або iншi цiнностi.  У 
фiнансовiй звiтностi короткострокова дебiторська заборгованiсть оцiнюється й вiдображується по 
чистiй вартостi реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї  дебiторської заборгованостi оцiнюється з 
урахуванням наданих знижок, повернень товарiв i безнадiйної заборгованостi. Пiдприємство 
створювало резерв сумних боргiв на 2021р. й використовувало:   Найменування резерву
 Залишок коштiв на 01.01.2021р., грн. Використання резерву в 2021р., грн.
 Нарахування резерву на 2022р., грн. Залишок коштiв на 01.01.2022р., грн. Резерви по 
безнадiйної дебiторської заборгованостi(клiєнти) 1 263 901,89 536 502,66 250 822,61
 978 221,84 Резерви по безнадiйної дебiторської заборгованостi - господарськi договори
 134 895,10 37 851,09 17 490,13 114 5343,14 Резерви по нарахуванням агентiв
 105 087,22 105 087,22 91 833,53 91 833,,53 Резерви по рискам по неповерненню 
депозитiв  ___________ ____________  Резерви по рискам по недоотриманої 
виручки вiд продажу послуг 248 968,78 ___________ ___________ 248 968,78 Резерви по 
рискам по недоотриманої фiнансової допомоги  ___________ __________  Разом 1 752 
852,99 679 440,97 360 146,27 1 433 558,29 Сумнiвна заборгованiсть - це є корегуванням 
балансової вартостi активiв. Сумнiвна заборгованiсть формується при виконаннi пiдходу 
спiвставлення: Доходи та витрати, пов'язанi з тiєю самою операцiєю або iншою подiєю, 
визнаються одночасно, цей процес, називають вiдповiднiстю доходiв та витрат ( МСБО 18 п.п.19). 
Для визначення витрат при формуваннi резерву пiд сумнiвну заборгованiсть використовується 
метод вiдсоток вiд реалiзацiї. Вiдсоток визначається як середнє арифметичне значення за три 
перiоди. Резерв по рискам по неповерненню депозитiв та недоотриманої фiнансової допомоги на 
2021р. не створюються.    Розрахунок резерву  на сумнiвну заборгованiсть на 2021 р.  2019р. 
Грн. % 2020р. Грн. % 2021р. Грн. % Середнє арифметичне,% Дебiторська 
заборгованiсть  клiєнти --------- 135014,43  536502,66 0,605 0,283 
Господарськi договори 18363,42 0,010 3457,18 0,006 37851,09 0,043 0,020  
Нарахування агентiв 20794,89 0,012 29573,19 0,053 105087,22 0,118 0,103  
Неповернення депозиту        Резерв по ризикам по 
недотриманої виручки вiд продажу послуг        Доход 
вiд операцiйної дiяльностi 179302 099 100% 55482 796 100% 88 748 677 100%   
Нарахування резервiв :  Рахунки 2021 рiк 670/11 Резерви по безнадiйної дебiторської 
заборгованостi(клiєнти) 250 822,61 грн. 670/12 Резерви по безнадiйної дебiторської 
заборгованостi - господарськi договори 17 490,13 грн. 670/13 Резерви по нарахуванням агентiв
 91833,53 грн. Всього  360 146,27 грн.  9.Грошовi кошти та їх еквiваленти Облiк 
грошових коштiв  регулюються мiжнародними стандартами:  ? МСБО 7 "Звiт про рух грошових 
коштiв"  ? МСБО 21 "Облiк впливу змiн валютних курсiв" Найменування показника
 Залишок коштiв на 31.12.2021р. Каса 451 Грошовi кошти у банках 35893 Грошовi 
коштi в дорозi 953 Всього 37297  На дату складання балансу та затвердження фiнансової 
Кампанiї за 2021 рiк компанiя продовжує вiдчувати на результатах своєї дiяльностi вплив подiй, 
пов'язаних iз запровадженням в країнi карантину в зв'язку iз короно вiрусом COVID-19.  
Поширення вакцинацiї дозволяє свiту робити позитивнi прогнози щодо подолання пандемiї 
COVID-19. Однак у багатьох секторах економiки ситуацiя змiнилася настiльки сильно, що однiєї 
вакцинацiї для повернення до нормального ритму не вистачить. Продовження  карантину  впливає 
на обсяг продажiв послуг Пiдприємства, якi зазвичай отримували, оскiльки значна доля в обсязi 
укладених договорiв, виїжджаючих за кордон.  I хоча в 2021 роцi загальний обсяг продажiв 
збiльшився на 47,8% порiвняно з 2020 роком, але не досяг показникiв доковiдного перiоду 2019 
року.  З метою зменшення впливу негативних наслiдкiв Пiдприємство продовжує надавати 
послуги, укладає договори, приймає заявки на обслуговування та сподiвається на повне вiдкриття 
кордонiв.  З метою забезпечення виконання своїх фiнансових зобов'язань Пiдприємством укладено 
угоду овердрафту  №5.21-СВD.104  вiд 14 квiтня 2021р. з лiмiтом на суму 4,5 мiльйони грн.   
Знецiнення нацiональної валюти Нацiональна валюта - українська гривня - знецiнилася у 
порiвняннi з основними свiтовими валютами. Офiцiйнi обмiннi курси, якi встановлюються 
Нацiональним банком України,     840 USD 978 EUR перiод 23.6862 26.4220
 31 грудня 2019р 28.2746 34.7396 31 грудня 2020р 27.2782 30.9226 31 
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грудня 2021р   для гривня/долар США та гривня/євро вiдповiдно знизились на протязi року. Курс 
долара за рiк знизився на 0,996 грн або на 3,65% Курс євро за рiк зрiс на  3,82 грн або на 12,34%  
10. Власний капiтал Статутний капiтал, мiстить у собi внески акцiонерiв. Пiдприємство визнає та 
вiдображує в облiку резервний фонд у складi власного капiталу, сформований вiдповiдно до  
Статуту пiдприємства. Розмiр резервного капiталу станом на 31.12.2021р. становить 951 тис.грн. В 
статтi "Капiтал у дооцiнках" показаний результат дооцiнки основних засобiв за справедливою 
вартiстю, який на 31.12.2021р. становить 7442 тис.грн.  11.Кредиторська заборгованiсть Облiк i  
визнання зобов'язань i резервiв у Пiдприємства здiйснюється вiдповiдно до  МСБЗ 37 
"Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи". Зобов'язання Пiдприємства, 
класифiкуються на довгостроковi (строк погашення понад 12 мiсяцi) i поточнi  (строк погашення 
до 12 мiсяцiв). Поточна кредиторська заборгованiсть ураховується й вiдображується в Балансi по 
первiснiй вартостi, яка дорiвнює справедливої  вартостi отриманих активiв або послуг.  
Пiдприємство здiйснює переклад частини довгострокової кредиторської заборгованостi до складу 
короткострокової, коли за станом на дату Балансу за умовами договору до повернення частини 
суми боргу залишається менш 365 днiв. Кредиторська заборгованiсть пiдприємства носить 
поточнiй характер та станом на 31.12.2021р. становить 12682 тис.грн. В 2021 року було створення 
забезпечення майбутнiх витрат на виплату вiдпусток робiтникам компанiї ( включаючи внески в 
ЕСВ) - резерв вiдпусток. Станом на 31.12.2021р. резерв на виплату  вiдпусток  склав  8691 тис.грн. 
Облiк i визнання зобов'язань та резервiв Компанiй здiйснюється вiдповiдно до МСБО 37 
"Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи". Компанiя  не визнає умовнi зобов'язання. 
Iнформацiя про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi 
втiлюють у собi економiчнi вигоди, є ймовiрним. Пiдприємство не визнає умовнi активи. Стисла 
iнформацiя про умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигод є ймовiрним. 
Тривалiсть та вплив пандемiї COVID-19, на дату пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi залишаються 
невизначеними, що не дозволяє з достатнiм ступенем достовiрностi оцiнити обсяги, тривалiсть i 
тяжкiсть цих наслiдкiв, а також їх вплив на фiнансовий стан та результати дiяльностi в майбутнiх 
перiодах.  12. Витрати з податку на прибуток Витрати з податку на прибуток визначаються й 
вiдбиваються у фiнансовiй звiтностi Пiдприємства вiдповiдно до  МСБО 12 . Витрати з податку на 
прибуток, вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати, складаються iз сум поточного й 
вiдстроченого податку на прибуток.  Поточний податок на прибуток визначається виходячи з 
оподатковуваного прибутку за рiк, розрахованого за правилами дiючого податкового 
законодавства України Розрахунок зобов'язання по вiдкладеному податку на прибуток по 
балансовому методу Данi на 31.12.2021р., тис.грн. Стаття бухгалтерського балансу  Балансова 
вартiсть Податкова вартiсть Податкова тимчасова рiзниця  Основнi засобi( стр.1010)
 18499  8737 9762 Нематерiальнi активи( стр.1000) 1150 1104 45 ИТОГО 19649
 9841 9807  Розраховуємо вiдкладене зобов'язання по податку на прибуток :  Тимчасова 
рiзниця оподаткування *  ставка податку на прибуток в 2021р. 9807* 18% = 1765 тис.грн. 1765 
тис.грн. - вiдкладене зобов'язання податку на прибуток. Вiдстроченi податковi зобов'язання 
Компанiя визначає з суми дооцiнки балансової вартостi об'єктiв нерухомостi до рiвня 
справедливої вартостi, оскiльки дохiд вiд дооцiнки не враховується при визначеннi фiнансового 
результату роботи Компанiї, а вiдображається у складi Власного капiтал  Станом на 31.12.2021 р. 
вiдстроченi податковi зобов'язання складають 2268 тис. грн. 13.Визнання доходiв i витрат Доходи 
Пiдприємства  визнаються згiдно МСБО 18. Доходи Пiдприємства визнаються на основi принципу 
нарахування, коли iснує впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення 
економiчних вигiд, а сума доходу може бути достовiрно оцiнена. Визнання доходу вiд операцiйної 
дiяльностi Пiдприємства "КИЙ АВIА" - це реалiзацiя послуг бронювання та продажу  
авiаперевезень, бронювання готелiв, туристичних послуг та iнших,  вiдбувається за  методом  
реалiзацiї, тобто в момент оформлення перевiзного документа, туристичного ваучера, полiса 
страхування, тощо  присутнiй факт передачi права скористатися послугою,  а саме дотримується 
принцип,  який  передбачає  фактично здiйснений  перехiд вiд продавця до покупця значних 
ризикiв, переваг i контроль над активами  (послуга оформлена i право власностi передане) та дохiд 
вiдповiдає всiм критерiям визнання вiдповiдно до  МСБО 18. Розмiр сервiсних зборiв 
регламентується наказом по Пiдприємству, який затверджується Генеральним директором. Розмiр 
комiсiйної винагороди, яку Пiдприємство отримує вiд постачальникiв послуг вказується в 
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агентських угодах з авiаперевiзниками, туристичними операторами, iншими постачальниками 
послуг. Особливих умов визнання доходу вiд реалiзацiї готової продукцiї вiдповiдно до  полiтики 
Пiдприємства не передбачене. Витрати, пов'язанi з одержанням доходу, визнаються одночасно з 
вiдповiдним доходом.                                                                                                   (тис. грн) Дохiд 
 Витрати  Результат  Перiод 183 555 216 130 -32 575 2020 рiк 124 
078 104 550 19 528 2021 рiк -59 477 -111 580 52 103 Рiзницi  В порiвняннi з 2020 
роком доходи знизились на  32,4 %. Це змусило керiвництво Компанiї направили зусилля на 
зменшення витрат компанiї з метою збереження фiнансового стану, в т.ч. зменшення кiлькостi 
персоналу, витрати виключено за крайньої необхiдностi, вiдмова вiд нерентабельних точок 
продажу та iншi заходи. За пiдсумками року i  зменшенням витрат на 51,6% в порiвняннi з 
минулим роком Компанiя отримала прибуток.   14. Фiнансовий результат              Чистий прибуток 
Пiдприємства, що належить материнськiй компанiї за 2021 рiк склав 19 170 тис. грн. Чистий 
прибуток, що належить неконтрольованiй частцi  за 2021 рiк склав 358 тис. грн.  В 2021 роцi  
бiльшiсть держав свiту впроваджують новi правила в'їзду до своїх країн та перелiк документiв для 
подорожуючих та поступово вiдкривають кордони, зокрема для українцiв.  Водночас перше 
пiврiччя 2021 року ознаменувалося поступовим вiдновленням туристичних потокiв, як для 
України, так i для свiту загалом. Бiльшiсть країн переконанi, що повноцiнне вiдновлення туризму 
та повернення до "доковiдних" показникiв вiдбудеться не ранiше 2024 року. Чистий збиток 
материнської компанiї становить:  за 2021 рiк прибуток становить 19170 тис. грн.  у порiвняннi з 
аналогiчним перiодом  за 2020 рiк збиток становив  - 35121 тис. грн.     Компанiї функцiонують в 
нестабiльному середовищi, що пов'язано з глибокою економiчною кризою, полiтичною 
нестабiльнiстю та продовженням збройного конфлiкту на сходi України та впливу пандемiї, 
зумовленої розповсюдженням COVID-19. В 2021 роцi мало мiсце значне зниження попиту на всi 
послуги що нами надаються, зумовленого необхiднiстю соцiального дистанцiювання, карантином, 
наслiдками оголошення надзвичайної ситуацiї та закриттям кордонiв, пов'язаних iз 
розповсюдженням COVID-19. Ситуацiя ускладняється суттєвими коливаннями валютного курсу 
нацiональної валюти. Стабiлiзацiя економiчної ситуацiї в Українi значною мiрою буде залежати 
вiд ефективностi фiскальних та iнших економiчних заходiв, що  запроваджуються  Урядом 
України.  Внаслiдок ситуацiї, яка склалась на Українi та за кордоном, незважаючи на можливе 
вживання стабiлiзацiйних заходiв українським Урядом, на дату затвердження даної фiнансової 
звiтностi мають мiсце фактори економiчної нестабiльностi. Стан економiчної нестабiльностi може 
тривати i надалi, i , як наслiдок, iснує ймовiрнiсть того, що активи Компанiй не зможуть бути 
реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi, що вплине на результати 
його дiяльностi. Тривалiсть та вплив пандемiї COVID-19, на дату пiдготовки цiєї фiнансової 
звiтностi залишаються невизначеними, що не дозволяє з достатнiм ступенем достовiрностi оцiнити 
обсяги, тривалiсть i тяжкiсть цих наслiдкiв, а також їх вплив на фiнансовий стан та результати 
дiяльностi в майбутнiх перiодах.   15. Подiї пiсля звiтної дати  Подiї пiсля звiтної дати - це подiї, 
якi дiйсно вiдбулися, але про якi на дату складання звiтностi ще не було вiдомо, подiєю пiсля 
звiтної дати визнається факт господарської дiяльностi, який надав або може вплинути на 
фiнансовий стан, рух грошових коштiв або результати дiяльностi органiзацiї i який мав мiсце в 
перiод мiж звiтною датою i датою пiдписання бухгалтерської звiтностi за звiтний перiод.  
 Значним з точки зору впливу на подальше функцiонування компанiї є початок 24 лютого 
2022 року вторгнення на територiю України вiйськ Росiйської федерацiї - початок Українсько - 
росiйської вiйни. Це значна подiя, яка виникла пiсля звiтного перiоду, i, з урахуванням принципу 
суттєвостi, пiдлягають розкриттю в примiтках без коригування звiтних форм.  Iнших 
суттєвих подiй пiсля звiтної дати на дату пiдписання i подання звiтностi не встановлено 
Генеральний директор А. Шаркова   
Головний  бухгалтер Т.Горнiцька 
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XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за 
результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською 

фірмою) 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 
Приватне пiдприємство 

"IНФОРМАУДИТ" 
2 Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 
3 - суб'єкти аудиторської діяльності, 

які мають право проводити 
обов'язковий аудит фінансової 

звітності 
3 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 
платника податків - фізичної особи) 

31058616 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, 
аудитора 

03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6, 
кiмната 101 

5 Номер реєстрації аудиторської фірми 
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 
аудиторської діяльності 

4712 

6 Дата і номер рішення про проходження 
перевірки системи контролю якості 
аудиторських послуг (за наявності) 

номер: №354/3, дата: 25.01.2018 

7 Звітний період, за який проведено аудит 
фінансової звітності 

з 01.01.2021 по 31.12.2021 

8 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 
від висловлення думки) 

02 - із застереженням 

9 Пояснювальний параграф (за наявності) - 
10 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 04-18, дата: 05.04.2022 
11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 08.08.2022, дата 

закінчення: 06.09.2022 
12 Дата аудиторського звіту 06.09.2022 
13 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 
35 150,00 

14 Текст аудиторського звіту  
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  щодо фiнансової звiтностi  ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "КИЙ АВIА" за 2021 рiк.     Адресат:  Акцiонерам та 
управлiнському персоналу ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЙ АВIА"   I. 
ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI  1.1. Думка iз застереженням  Ми провели аудит 
фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЙ АВIА" станом 
на 31.12.2021 р., яка включає: Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2021 р. 
(Форма №1), Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2021 рiк (Форма № 2), 
Звiт про рух грошових коштiв за 2021 рiк (форма № 3), Звiт про власний капiтал (Звiт про 
змiни у власному капiталi) за 2021 рiк (форма № 4) та Примiтки до фiнансової звiтностi за 
2021 рiк. Фiнансова звiтнiсть товариства пiдготовлена згiдно з вимогами Мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi (надалi - МСФЗ).  Концептуальна основа фiнансової звiтностi, 
використана для пiдготовки фiнансових звiтiв, визначена вiдповiдно до МСФЗ, але формат 
фiнансової звiтностi вiдповiдає П(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", який 
затверджено Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013 р.  № 73. На нашу думку 
за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення думки iз 
застереженням", рiчна фiнансова звiтнiсть ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"КИЙ АВIА", що додається, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до концептуальної 
основи Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та облiкової полiтики Товариства, та 
справедливо й достовiрно вiдображає його фiнансовий стан, а також результати його 
фiнансової дiяльностi, рух грошових коштiв та власного капiталу за  рiк що закiнчився 
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зазначеною датою.  1.2. Пiдстава для висловлення думки iз застереженням  Згiдно вимог 
МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора" думка iз застереженням 
видається у випадках, коли аудитори не в змозi надати беззастережний висновок, оскiльки 
iснують певнi обмеження.  Ми не одержали достатнiх та належних аудиторських доказiв, що 
вартiсть основних засобiв вiдображених у рядку 1010 "Основнi засоби" у сумi 18 499 тис. грн. 
вiдповiдає ix справедливiй вартостi. За вiдсутнiстю iнформацiї ми не змогли оцiнити вплив 
цього питання на вартiсть основних засобiв, а також витрати по амортизацiї i визначити чи 
iснувала потреба в будь-яких коригувань цих сум в фiнансовiй звiтностi за 2021 рiк. Аудитори 
зауважують, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналiзу 
якостi ведення податкового облiку Товариства, тому не виключають можливостi iснування 
ризикiв викривлення, якi можуть спричинити змiну показникiв у фiнансовiй звiтностi. У 
зв'язку з цим, аудитори не висловлюють думку щодо цього питання.             1.3. Основнi 
вiдомостi про Товариство  Повна назва товариства ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "КИЙ АВIА" Код за ЄДРПОУ 01130578 Мiсцезнаходження: 01054, м. 
Київ, вулиця Дмитрiвська, буд. 1 Номер та дата державної реєстрацiї № 10741200000008149 
Дата державної реєстрацiї: 03.08.1994 р.; Дата запису: 14.06.2005 р. Мiсцезнаходження 
реєстрацiйної справи Шевченкiвська районна в м. Києвi державна адмiнiстрацiя КВЕД
 79.12 Дiяльнiсть туристичних операторiв (основний)            1.4. Суттєва невизначенiсть, 
що стосується безперервностi дiяльностi            Ми звертаємо увагу на вплив вiйськової агресiї 
Росiйської Федерацiї проти України на дiяльнiсть товариства в майбутньому, його фiнансовий 
стан та економiчнi показники. Хоча товариство продовжує працювати, iснує суттєва 
невизначенiсть, що може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть товариства продовжувати 
свою дiяльнiсть на безперервнiй основi в майбутньому.            Зазначенi обставини є подiями 
пiсля дати балансу, однак за своїм характером є некоригуючими подiями вiдносно показникiв 
фiнансової звiтностi за 2021 рiк.           Фiнансова звiтнiсть товариства за рiк, що закiнчився 31 
грудня 2021 року не включає нiяких коригувань, якi можуть мати мiсце в результатi такої 
невизначеностi.             Нашу думку щодо цього питання не було модифiковано.           1.5. 
Пояснювальний параграф           Ризики дiяльностi Товариства у зв'язку з вiйськовою агресiєю 
Росiйської Федерацiї Ми звертаємо увагу користувачiв що дiяльнiсть Товариства, як i 
дiяльнiсть iнших пiдприємств в Українi, знаходиться i продовжуватиме знаходитися в 
майбутньому пiд впливом економiчної невизначеностi в Українi, а також пiд впливом 
вiйськової агресiї Росiйської Федерацiї. Управлiнський персонал вживає належнi заходи на 
пiдтримку стабiльностi дiяльностi Товариства та використання всiх наявних можливостей для 
розвитку бiзнесу дiяльностi Товариства у сьогоднiшнiх умовах. Остаточний влив i наслiдки 
вiйськової та економiчної кризи передбачити вкрай складно, проте вони можуть мати 
подальший негативний вплив на економiку України та бiзнес Товариства.           Вплив 
COVID-19 на дiяльнiсть Товариства           Не змiнюючи нашої думки стосовно фiнансової 
звiтностi, ми звертаємо увагу на вплив пандемiї COVID-19 та запровадження карантинних та 
обмежувальних заходiв на дiяльнiсть товариства в майбутньому, його фiнансовий стан та 
економiчнi показники.             1.6. Основа для думки             Ми провели аудит вiдповiдно до 
Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та 
супутнiх послуг, виданих Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання впевненостi 
(РМСФНВ), видання 2016-2017 рокiв, що затвердженi для обов'язкового застосування при 
виконаннi завдань в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської падати 
України (далi - АПУ) №361 вiд 06.08.2018 р. (надалi - МСА) Цi стандарти вимагають, щоб ми 
дотримувались норм професiйної етики та спланували i провели аудиторську перевiрку таким 
чином, щоб отримати достатню впевненiсть у тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить 
суттєвих помилок.  Аудиторський висновок було пiдготовлено вiдповiдно до вимог 
Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики, зокрема Мiжнародних 
стандартiв аудиту 700, 701, 705, 720. Планування i проведення аудиту було спрямоване на 
одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. 
Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на обгрунтування сум та iнформацiї, 
розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку 
нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним 
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протягом перiоду перевiрки. Нашу вiдповiдальнiсть  згiдно з цими стандартами викладено в 
роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" цього аудиторського звiту.           
При виконаннi завдання аудитор дотримувався вимог Кодексу етики професiйних бухгалтерiв 
Ради з Мiжнародних стандартiв етики професiйних бухгалтерiв (РМСЕПБ) та етичних 
принципiв, якi визначають професiйну вiдповiдальнiсть аудитора, а також керувався вимогами 
Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017 р. 
№ 2258-VIII, Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для 
висловлення нашої думки.           1.7. Ключовi питання аудиту  Ключовi питання аудиту - це 
питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш значущими пiд час нашого аудиту 
фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядались у контекстi нашого аудиту 
фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми 
не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.         Ми визначили, що немає ключових 
питань аудиту, iнформацiю щодо яких слiд надати в нашому звiтi.           1.8. Iнша iнформацiя           
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за фiнансову та нефiнансову iнформацiю, яка 
характеризує стан i перспективи розвитку Товариства та розкриває основнi ризики i 
невизначеностi дiяльностi Товариства (далi-iнша iнформацiя).           Iнша iнформацiя 
включається до Звiту про управлiння  (але не є фiнансовою звiтнiстю та нашим звiтом 
аудитора щодо неї), який ми отримали до дати цього звiту аудитора. Наша думка щодо 
фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновку з будь-
яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.          У зв'язку з нашим аудитом 
фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю та при 
цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю, зазначеною у 
Звiтi про управлiння i фiнансовою звiтнiстю Товариства станом на 31.12.2021 року, або 
нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, 
що мiстить суттєве викривлення.            Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно 
iншої iнформацiї у Звiтi про управлiння, отриманої до дати звiту аудитора, ми доходимо 
висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про 
цей факт.           Ми не виявили фактiв не узгодженостi iншої iнформацiї, якi б необхiдно було 
включити до звiту аудитора.            1.9. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, 
кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть               Управлiнський 
персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне  подання фiнансової звiтностi 
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, Закону України "Про 
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та за таку систему внутрiшнього 
контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити 
складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або 
помилки.  При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за 
оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, 
розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та 
використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського 
облiку та фiнансової звiтностi, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує 
лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив 
цьому. Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за 
процесом фiнансового звiтування Товариства.            1.10. Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит 
фiнансової звiтностi             Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що 
фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або 
помилки, та випуск звiту аудитора, який мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть є 
високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, 
завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке iснує. Викривлення можуть бути результатом 
шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як 
обгрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що 
приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.  Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, 
ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього 
завдання з аудиту. Крiм того, ми: _ iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення 
фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi 
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процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми 
та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення 
суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок 
помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, 
неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю; _ отримуємо 
розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських 
процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi 
системи внутрiшнього контролю; _ оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та 
обгрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених 
управлiнським персоналом; _ доходимо висновку щодо прийнятностi використання 
управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для 
бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи 
iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв 
можливiсть Товариством продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку 
щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi 
аудитора до вiдповiдного розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття 
iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на 
аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або 
умови можуть примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. _ 
оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями 
iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу 
її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. Ми повiдомляємо тим, кого 
надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення 
аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв 
внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.  Ми також надаємо тим, кого надiлено 
найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо 
незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обгрунтовано 
вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо 
вiдповiдних застережних заходiв. З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась 
тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше 
значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими 
питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо 
законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або 
якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в 
нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити 
його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.  II.  ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ 
ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ АКТIВ             2.1. Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором 
ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства  Пiд час виконання 
процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб'єкта 
господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає 
МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб'єкта 
господарювання i його середовища", аудитор виконав процедури, необхiднi для отримання 
iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення 
внаслiдок шахрайства. Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу  суб'єкта 
господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може 
допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або 
помилки. Аудитором були проведенi аналiтичнi процедури,  спостереження та перевiрка. 
Аудитор отримав розумiння  зовнiшнiх чинникiв дiяльностi суб'єкта господарювання, 
структуру його власностi та корпоративного  управлiння, структуру та спосiб фiнансування, 
облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди 
фiнансових результатiв.          Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення 
фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства проводилась вiдповiдно до МСА 240 
"Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi". Пiд 
час аудиту ми не знайшли фактiв та тверджень про шахрайство, якi б могли привернути увагу 
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аудиторiв. На нашу думку, заходи контролю, якi застосував та яких дотримувався 
управлiнський персонал товариства для запобiгання й виявлення шахрайства, є вiдповiдними 
та ефективними.          Аудитор не отримав доказiв обставин, якi можуть свiдчити про 
можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть мiстить суттєве викривлення внаслiдок шахрайства.  
III.  IНШI ЕЛЕМЕНТИ  4.1. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму  Повна назва 
пiдприємства Приватне пiдприємство "IНФОРМАУДИТ" Код за ЄДРПОУ 31058616 
Юридична адреса 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6, кiмната 101 Свiдоцтво про внесення в 
реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi включено до Реєстру аудиторiв та суб'єктiв 
аудиторської дiяльностi 31.10.2018 року за № 4712 Сертифiкат аудитора Прокопчук 
Костянтин Юрiйович сертифiкат  серiя А № 005483 вiд 22.07.2003 р., термiн дiї до 22.07.2023 
р.              4.2. Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту  - дата та номер 
договору на проведення аудиту № 04-18 вiд 05 квiтня  2022 р. - дата початку та дата 
закiнчення проведення аудиту 08.08.2022 р. - 06.09.2022 р.                                                 
Ключовим партнером з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є 
Прокопчук Костянтин Юрiйович             Директор  ПП "IНФОРМАУДИТ"                                         
Прокопчук Костянтин Юрiйович             (Номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та                 
суб'єктiв аудиторської дiяльностi 102364)                         Дата аудиторського звiту - 06 вересня 
2022 року 
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XVI. Твердження щодо річної інформації 
Генеральний директор Емiтента Шаркова Анна Олегiвна, яка здiйснює управлiнськi функцiї та 
пiдписує рiчну iнформацiю емiтента, стверджує про те, що, наскiльки це їй вiдомо, рiчна 
фiнансова звiтнiсть за 2021 рiк, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, 
передбачених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", 
мiстить достовiрну та об'єктивну iнформацiю про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки 
та збитки Емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд контролем Емiтента, у рамках 
консолiдованої фiнансової звiтностi, а також про те, що звiт керiвництва мiстить достовiрну та 
об'єктивну iнформацiю про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан Емiтента i 
юридичних осiб, якi перебувають пiд контролем емiтента, у рамках консолiдованої фiнансової 
звiтностi, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй 
господарськiй дiяльностi. 
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XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 
папери, що виникала протягом звітного періоду 

Дата 
виникнення 

події 

Дата оприлюднення 
Повідомлення 

(Повідомлення про 
інформацію) у 

загальнодоступній 
інформаційній базі 

даних НКЦПФР або 
через особу, яка 

провадить 
діяльність з 

оприлюднення 
регульованої 

інформації від імені 
учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 
30.06.2021  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
08.07.2021  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
16.07.2021  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
16.08.2021  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
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