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

Генеральний директор    Кирик Валентин Валерiйович 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 
 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік 
 

I. Загальні відомості 
 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство <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) 2796533 
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 28.04.2020, Рiшення Наглядової Ради б/н вiд 27.04.2020 
року 
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 
 

Річну інформацію розміщено на 
власному веб-сайті учасника фондового 
ринку 

http://www.kiyavia.com/ 29.04.2020 

(URL-адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 
1. Основні відомості про емітента X 
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
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) X 
1) інформація про органи управління X 
2) інформація про посадових осіб емітента X 
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені 
посадовим особам емітента в разі їх звільнення  
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 X 
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 
застосовувати X 
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги X 
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 
- інформація про наглядову раду X 
- інформація про виконавчий орган X 
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 
емітента X 
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 
емітента X 
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 
(учасників) на загальних зборах емітента X 
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 
- повноваження посадових осіб емітента X 



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 
пакета акцій  
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з 
голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає 
більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 
включення до біржового реєстру X 
1) інформація про випуски акцій емітента X 
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
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 X 
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 
3) інформація про зобов'язання емітента X 
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів  
26. Інформація про вчинення значних правочинів  
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  
29. Річна фінансова звітність X 
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами 
аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 
окремо)  
32. Твердження щодо річної інформації X 
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 
виникала протягом звітного періоду 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: 
До складу регулярної рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми: Роздiл "Iнформацiя про 
одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi": вiдсутня, в зв'язку з тим, що оскiльки дана 
iнформацiя не подається приватними акцiонерними товариствами (щодо iнших цiнних паперiв, 
крiм акцiй, якого не здiйснено публiчну пропозицiю).  Роздiл "Iнформацiя щодо посади 
корпоративного секретаря (для акцiонерних товариств)  вiдсутня, оскiльки дана iнформацiя не 
подається приватними акцiонерними товариствами (щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, 
якого не здiйснено публiчну пропозицiю).  Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове 
агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї у зв'язку з тим, що Товариство не 
проводило рейтингову оцiнку емiтента або цiнних паперiв емiтента.  Cкладова змiсту "Судовi 
справи емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi що судовi справи, за 
якими  розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв 
Товариства  станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає Товариство, його 
посадовi особи, вiдсутнi.  Судовi справи, провадження за якими вiдкрито у звiтному роцi на 
суму 1 або бiльше вiдсоткiв активiв Товариства станом на початок року, стороною в яких 
виступає Товариство, а також судовi справи, рiшення за якими набрало чинностi у звiтному роцi 
вiдсутнi. Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї 



на пiдставi того що фактiв накладення штрафних санкцiй протягом звiтного 2019 року на 
Товариство не зафiксовано. Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або 
компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення" не включена до 
складу рiчної iнформацiї на пiдставi того що звiльнень посадових осiб не було. Cкладова змiсту 
"Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" не 
включена до складу рiчної iнформацiї у зв'язку з тим, що засновник емiтента не є його 
акцiонером на кiнець звiтного перiоду.  Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, 
яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним 
пороговому значенню пакета акцiй"  не включена до складу рiчної iнформацiї у зв'язку з тим, 
що в звiтний перiод не вiдбувалось змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї. Cкладова 
змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть 
прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" вiдсутня, 
змiн не було.  Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових 
iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть 
прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не 
надається, у звiтному перiодi змiн осiб не було, не є власниками фiнансових iнструментiв, 
пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства.  Cкладова змiсту "Iнформацiя про 
облiгацiї емiтента"  не включена до складу рiчної iнформацiї  у зв'язку з тим, що облiгацiї 
(будь-яких видiв) Товариством не розмiщувались. Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi 
папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї у зв'язку з тим, що 
будь-якi iншi цiннi папери, крiм акцiй Товариством не розмiщувались. Cкладова змiсту 
"Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї у 
зв'язку з тим, що похiднi цiннi папери Товариством не розмiщувались. Cкладова змiсту 
"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної 
iнформацiї не надається, оскiльки пiдприємство не має похiдних ЦП. Cкладова змiсту 
"Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена 
до складу рiчної iнформацiї у зв'язку з тим, що фактiв викупу  та продажу ранiше викуплених 
емiтентом власних акцiй за звiтний перiод не було.  Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта 
нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими 
здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi що емiсiї цiльових облiгацiй не було. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв 
(крiм акцiй) такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї у зв'язку з тим, що у 
емiтента вiдсутнi будь-якi iншi цiннi папери крiм акцiй. Cкладова змiсту "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 
включена до складу рiчної iнформацiї у зв'язку з тим, що вiдсутнi будь-якi  обмеження щодо 
обiгу цiнних паперiв Товариства.  Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та 
кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих 
акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi - 
зазначнi обмеження вiдсутнi. Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та 
реалiзацiї основних видiв продукцiї; не включена до складу рiчної iнформацiї у зв'язку з тим, що 
вид дiяльностi емiтента не класифiкується як переробна, добувна, або виробництво та 
розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до складу 
рiчної iнформацiї у зв'язку з тим, що вид дiяльностi емiтента не класифiкується як переробна, 
добувна, або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв 
економiчної дiяльностi. Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попередне 
надання згоди на вчинення знаяних правочинiв" не включенна до складу рiчної iнформацiї 
вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв розкриття 
даної iнформацiї не вимагається для приватних акцiонерних товариств, якi не здiйснювали 



публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя вчинення 
значихх правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї вiдповiдно до вимог Положення 
про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв розкриття даної iнформацiї не вимагається 
для приватних акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення 
цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є 
заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї вiдповiдно до вимог Положення 
про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв розкриття даної iнформацiї не вимагається 
для приватних акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення 
цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством 
правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не 
включена вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 
розкриття даної iнформацiї не вимагається для приватних акцiонерних товариств, якi не 
здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова 
звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних 
паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена вiдповiдно до вимог 
Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв розкриття даної iнформацiї не 
вимагається для приватних акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) 
розмiщення цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi 
договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" не 
включена до складу рiчної iнформацiї у зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду акцiонернi 
або корпоративнi договори не укладалися.  Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори 
та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над 
емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї у зв'язку з тим, що протягом звiтного 
перiоду вище зазначенi договори не укладалися. Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски 
iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi що Емiтент не 
здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, 
структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
що Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя про 
розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за 
iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї 
на пiдставi що Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. Cкладова змiсту 
"Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань 
за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних 
активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного пер" не включена до 
складу рiчної iнформацiї на пiдставi що  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних 
паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного 
покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена 
до складу рiчної iнформацiї на пiдставi що Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних 
паперiв. Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за 
видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу 
рiчної iнформацiї на пiдставi що Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на 
iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена 
до складу рiчної iнформацiї на пiдставi що Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних 
паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати 
чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не включена до складу 
рiчної iнформацiї на пiдставi що Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" не включена до складу 
рiчної iнформацiї на пiдставi що Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної 



iнформацiї на пiдставi що Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. Cкладова 
змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi що 
Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя про 
випуски сертифiкатiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi що Емiтент не 
здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що 
володiють сертифiкатами ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi що 
Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi 
чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi  що Емiтент не 
здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до 
складу рiчної iнформацiї на пiдставi що Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних 
паперiв. 



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) 
 447 
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 АВАЛЬ" м. Київ, МФО 380805 
2) IBAN 
 IBAN UA243808050000000026002521314.980 
3) поточний рахунок 
 IBAN UA243808050000000026002521314.980 
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 
у іноземній валюті 
 Публiчне акцiонерне товариство "Мiжнародний Iнвестицiйний Банк", МФО 380582 
5) IBAN 
 UA 593805820000026001020303737.643 
6) поточний рахунок 
 UA 593805820000026001020303737.643 
 
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 ТЕКС" 
2) Організаційно-правова форма 
 Дочірнє підприємство 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 30212710 
4) Місцезнаходження 
 07850, Київська обл., Бородянський район, селище мiського типу Клавдiєво-Тарасове, вул. 
Генерала Небогатова, будинок 44 
5) Опис  
 Доля у статутному фондi юридичної особи - 100%. 
 
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  
 Доля у статутному фондi юридичної особи - 20%. 
 
1) Найменування 
 "КИЙ АВIА Закарпаття" 
2) Організаційно-правова форма 
 Товариство з обмеженою відповідальністю 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 31624656 
4) Місцезнаходження 
 88018, Закарпатська обл. Ужгород, Толстого Л. вул., 33 
5) Опис  
 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 
 " ТОВ"ТIКЕТС.ЮЕЙ" 
2) Організаційно-правова форма 



 Товариство з обмеженою відповідальністю 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 36027535 
4) Місцезнаходження 
 79039, Львiвська обл., мiсто Львiв, вул. Шевченка, будинок 111А 
5) Опис  
 Доля у статутному фондi юридичної особи - 51%. 
 
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 - 60% 
 
 
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 ВП: 20836195 Мiсцезнаходження ВП: 79005, Львiвська обл., мiсто Львiв, 
Галицький район, ПРОСПЕКТ ШЕВЧЕНКА, 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 ВП: 20405762 Мiсцезнаходження ВП: 10014, Житомирська обл., мiсто 
Житомир, Богунський район, МАЙДАН ПЕРЕМОГИ, будинок 5/1 
 
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 ВП: 21112861 Мiсцезнаходження ВП: 40030, Сумська обл., мiсто Суми, 
Зарiчний район, ВУЛИЦЯ 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 ВП: 21090378 Мiсцезнаходження ВП: 33013, Рiвненська обл., мiсто Рiвне, 
ПРОСПЕКТ 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 ВП: 20120628 Мiсцезнаходження ВП: 43000, Волинська обл., мiсто Луцьк, 
ПРОСПЕКТ 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 
 Код ЄДРПОУ ВП: 23467143 Мiсцезнаходження ВП: 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 ВП: 24150715 Мiсцезнаходження ВП: 25006, Кiровоградська обл., мiсто 
Кропивницький, Ленiнський район, ВУЛИЦЯ 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 ВП: 23024397 Мiсцезнаходження ВП: 49000, Днiпропетровська обл., мiсто 
Днiпро, Бабушкiнський район, ВУЛИЦЯ В'ЯЧЕСЛАВА 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 ВП: 22544924 Мiсцезнаходження ВП: 36020, Полтавська обл., мiсто 
Полтава, Октябрський район, ВУЛИЦЯ 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 ВП: 24121339 Мiсцезнаходження ВП: 73000, Херсонська обл., мiсто Херсон, 
Суворовський район, ПРОСПЕКТ 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 ВП: 24162061 Мiсцезнаходження ВП: 84301, Донецька обл., мiсто 
Краматорськ, ВУЛИЦЯ 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 
 Код ЄДРПОУ ВП: 21395296 Мiсцезнаходження ВП: 14005, Чернiгiвська обл., мiсто 
Чернiгiв, Деснянський район, ПРОСПЕКТ 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 ВП: 20526490 Мiсцезнаходження ВП: 69063, Запорiзька обл., мiсто 
Запорiжжя, Олександрiвський район, ПРОСПЕКТ 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 ВП: 26430608 Мiсцезнаходження ВП: 29000, Хмельницька обл., мiсто 
Хмельницький, ВУЛИЦЯ 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 ВП: 24182661 Мiсцезнаходження ВП: 93406, Луганська обл., мiсто 
Сєвєродонецьк, ПРОСПЕКТ 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 ВП: 21356698 Мiсцезнаходження ВП: 18000, Черкаська обл., мiсто Черкаси, 
Соснiвський район, ВУЛИЦЯ 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 ВП: 20927319 Мiсцезнаходження ВП: 65026, Одеська обл., мiсто Одеса, 
Приморський район, ВУЛИЦЯ 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 
 Код ЄДРПОУ ВП: 23106534 Мiсцезнаходження ВП: 21001, Вiнницька обл., мiсто Вiнниця, 
ВУЛИЦЯ 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 ВП: 26593003 Мiсцезнаходження ВП: 58005, Чернiвецька обл., мiсто 
Чернiвцi, Шевченкiвський район, ВУЛИЦЯ 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 ВП: 22427609 Мiсцезнаходження ВП: 54017, Миколаївська обл., мiсто 
Миколаїв, Центральний район, ПРОСПЕКТ 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 ВП: 35032298 Мiсцезнаходження ВП: 50074, Днiпропетровська обл., мiсто 
Кривий Рiг, Саксаганський район, ПРОСПЕКТ 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 ВП: 38726520 Мiсцезнаходження ВП: 76018, Iвано-Франкiвська обл., мiсто 
Iвано-Франкiвськ, ВУЛИЦЯ 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 ВП: 41438808 Мiсцезнаходження ВП: 88018, Закарпатська обл., мiсто 
Ужгород, ВУЛИЦЯ ЛЬВА ТОЛСТОГО, будинок 33 
 

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 - 331 осiб;  
-позаштатнi працiвники на Товариствi - 0; 
-особи, якi працюють за сумiсництвом, - 0 ; 
-працiвникi, якi працюють на умовах неповного робочого часу, - 28 осiб. 
фонд оплати працi 93317 тис. грн. 
Фонд оплати збiльшився вiдносно попереднього року на 12.06% вiдрахування на соцiальнi заходи 
за 2019р. становлять 18 570 тис. грн.  збiльшилися вiдносно попереднього року на 11.69%. 
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; 
- перепiдготовка персоналу за допомогою  on-line вебiнарiв; 
- навчання на спецiалiзованих курсах; 
- участь у тренiнгах; 
- участь в iнформацiйних та рекламних турах. 
 
 
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 2019 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, 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  
Суттєвi придбання та вiдчуження вiдсутнi. Пiдприємство не планує будь-якi значнi iнвестицiї аба 
придбання, повяязанi 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 31.12.2019 року основнi засоби облiковуються по первiснiй вартостi в 
сумi 60606 тис. грн., знос 21550 тис.грн. та залишкова вартiсть яких складає 39056тис. грн. 
Сту-пень зносу ОЗ становить 35,56%. 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 емiтента є нестабiльнiсть економiчних умов. 
 
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців 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, є збiльшення iнфляцiї, 
зростання цiн, що негативно вплине на дiяльнiсть Товариства. 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 
Дослiдження та розробки у звiтному роцi не проводились. Пiдприємство не проводить 
дослiджень власними силами. 
 
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 
Вважаємо, що надана iнформацiя є вичерпною. 
 
 

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 2019 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 - Бутова Галина 
Сафронiвна, Заступник Голови 

Наглядової - Новак Вiктор 
Арсентiйович, та 3 члена Наглядової 
ради - Синьоокий Вiктор Васильович, 
Савюк Сергiй Володимирович, Шпак 

Володимир Антонович. 
Генеральний 

директор 
Товариства 

Одноособовий виконавчий орган 
Товариства. 

 

Кирик Валентин Валерiйович 

Ревiзiйна комiсiя 
Товариства 

Ревiзiйна комiсiя є органом Товариства, 
який здiйснює перевiрку 

фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства. До складу ревiзiйної комiсiї 

Голова ревiзiйної комiсiї - Морозенко 
Марiя Iванiвна, та члени ревiзiйної 

комiсiї - Єршова Олена Ярославiвна, 
Колесник Володимир Олександрович. 



входить голова ревiзiйної комiсiї та 
член ревiзiйної комiсiї. 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

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

народ
ження 

Освіта 
Стаж 

роботи 
(років) 

Найменування 
підприємства, 

ідентифікаційний код 
юридичної особи та посада, 

яку займав 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Генеральний директор Кирик Валентин Валерiйович 1980 вища 19 
ПрАТ "КИЙ АВIА", 
01130578, Директор 

директорату продажiв 

20.04.2017, 3 
роки 

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 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) -19. Попереднi посади якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв -Директор київської дирекцiї ПрАТ "КИЙ 
АВIА", Директор директорату продажiв ПрАТ "КИЙ АВIА". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 

2 

Голова Наглядової Ради Бутова Галина Сафронiвна 1949 Вища 51 
ПрАТ "КИЙ АВIА", 

01130578, Заступник Голови 
Наглядової ради 

19.04.2017, 3 
роки 

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 
головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi законом, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.  
Змiни у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод - не вiдбувалолсь. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова 
особа емiтента не має. Розмiр виплаченої винагороди-3,5% вiд чистого сукупного прибутку "КИЙ АВIА" щомiсячно.  Загальний стаж роботи (рокiв) 
- 51. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останiх п'яти рокiв - Заступник Голови 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. 

3 

Заступник Голови 
Наглядової Ради 

Новак Вiктор Арсентiйович 1955 Вища 49 
ПрАТ "КИЙ АВIА", 

01130578, Член Наглядової 
ради 

19.04.2017, 3 
роки 

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 - не вiдбувалолсь. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова 
особа емiтента не має.  Розмiр виплаченої винагороди - 3,4% вiд чистого сукупного прибутку "КИЙ АВIА" щомiсячно. Загальний стаж роботи 
(рокiв) - 49. 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 СЕРВIС", 01054 м. Київ, Дмитрiвська,1 - Директор. 
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Член Наглядової ради Шпак Володимир Антонович 1939 Вища 58 

ПрАТ "КИЙ АВIА", 
01130578, Голова наглядової 

ради 
 
 
 
 
 
 

19.04.2017, 3 
роки 

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 - не вiдбувалолсь. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова 



особа емiтента не має.  Розмiр виплаченої винагороди - безоплатна основа. Загальний стаж роботи (рокiв) - 58. Попереднi посади, якi особа обiймала 
протягом останiх п'яти рокiв - Голова Наглядової ради ПрАТ "КИЙ АВIА". Посадова особа обiймає посади на iнших пiдприємствах, займає посаду - 
Президент в Концернi <Кий Авiа> масцезнаходження пiдприємства: 01054, м. Київ, вул. Дмитрiвська,1 

5 

Член Наглядової ради 
Синьоокий Вiктор 

Васильович 
1948 вища 50 

Концерн "КИЙ АВIА", 
 32253099, Головний 

спецiалiст 

20.04.2017, 3 
роки 

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 - не вiдбувалолсь. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа 
емiтента не має.  Розмiр виплаченої винагороди - 3,2% вiд чистого сукупного прибутку "КИЙ АВIА" щомiсячно. Загальний стаж роботи (рокiв) - 
50рокiв. 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. 
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Член Наглядової ради 
Савюк Сергiй 

Володимирович 
1955 вища 42 

ПрАТ "КИЙ АВIА", 
01130578, Генеральний 

диретор 

19.04.2017, 3 
роки 

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 - не вiдбувалолсь. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа 
емiтента не має.  Розмiр виплаченої винагороди - 3,2% вiд чистого сукупного прибутку "КИЙ АВIА" щомiсячно. Загальний стаж роботи (рокiв) - 42. 
Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останiх п'яти рокiв - Генеральний диретор ПрАТ "КИЙ АВIА". Посадова особа не працює та не 
займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 
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Голова ревiзiйної 
комiсiї 

Морозенко Марiя Iванiвна 1960 вища 37 

ПАТ "КИЙАВIА", 01130578, 
Керiвник проекту розвитку 
управлiнських електронних 
систем ПАТ <КИЙАВIА> 

20.04.2016, 3 
роки 

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 37 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. 

8 Член ревiзiйної комiсiї Єршова Олена Ярославiвна 1973 вища 28 
ПАТ "КИЙАВIА", 01130578,  
Заступник начальника вiддiлу 

20.04.2016, 3 
роки 



аудиту та контроллiнгу 
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 28 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. 
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Член ревiзiйної комiсiї 
Колесник Володимир 

Олександрович 
1978 вища 20 

ПАТ "КИЙАВIА", 01130578, 
Спецiалiст вiддiлу аудиту, 
контролю та управлiння 

змiнами 

20.04.2016, 3 
роки 

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 20 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. 
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Головний бухгалтер 
Чураєва Наталiя 
Володимирiвна 

1985 вища 11 

ПАТ "КИЙАВIА", 01130578, 
Заступник головного 

бухгалтера фiнансового 
вiддiлу 

01.04.2019, 1 
рiк 

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. Змiн у персональному складi посадової осiби за звiтний 
перiодне вiдбувались. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 20. 
Попередня посада протягом останiх п'яти рокiв Заступник головного бухгалтера фiнансового вiддiлу  ПрАТ "КИЙ АВIА". Посадова особа не 
обiймає посади на iнших пiдприємствах. 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування юридичної 
особи  

 
Кількість 

акцій 
(шт.) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 6 
Член Наглядової Ради Савюк Сергiй Володимирович 320 0,420598 320 0 
Член Наглядової Ради Шпак Володимир Антонович 5 387 7,080518 5 387 0 
Голова Наглядової ради Бутова Галина Сафронiвна 1 829 2,403985 1 829 0 
Заступник Голови Наглядової 
ради 

Новак Вiкто Арсентiйович 1 664 2,187113 1 664 0 

Член Наглядової ради Синьоокий Вiктор Васильович 1 576 2,071449 1 576 0 
Член ревiзiйної комiсiї Єршова Олена Ярославiвна 267 0,350937 267 0 
Голова ревiзiйної комiсiї Морозенко Марiя Iванiвна 43 0,056517 43 0 
Член ревiзiйної комiсiї Колесник Володимир Олександрович 84 0,110407 84 0 
Генеральний директор Кирик Валентин Валерiйович 0 0 0 0 
Головний бухгалтер Чураєва Наталiя Володимирiвна 0 0 0 0 

 



VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
Аналiз результатiв дiяльностi ПрАТ "КИЙ АВIА" за 2019р. свiдчить, що фiнансовий стан 
Товариства в звiтному роцi був задовiльним. Протягом звiтного року не вiдбувалось подiй, якi 
могли суттєво  вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства та призвести до значної 
змiни вартостi його цiнних паперiв. В перспективi пiдприємство планує продовжувати 
здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi. Перспективнiсть подальшого розвитку 
емiтента залежить вiд нестабiльностi та неузгодженостi чинного законодавства та пiдзаконних 
нормативних документiв, вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних 
управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. 
 
2. Інформація про розвиток емітента 
За пiдсумками 2019 року у ПрАТ "КИЙ АВIА" нарощували таки сфери своїй дiяльностi як: 
обслуговування  корпоративних клiєнтiв та органiзацiї дiлового туризму, органiзацiя 
корпоративних заходiв, конгресiв тощо. Товариством має бiльше нiж 120 агентських договорiв з 
авiакомпанiями, i завдяки трьохстороннiм угодам з перевiзниками має можливiсть надавати 
клiєнтам-юридичним особам ексклюзивнi конфiденцiйнi тарифи на авiаквитки за прiорiтетними 
напрямками. 
 
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 2019 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 
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) 
 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

X  
Дата проведення 24.04.2019 
Кворум зборів 90,1 
Опис Протокол пiдведення пiдсумкiв голосування з першого питання порядку денного 

загальних зборiв акцiонерi ПрАТ "КИЙ АВIА" м. Київ 24.04.2019 р. 
Перше питання порядку денного: 
Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх 
повноважень. 
Пiдсумки голосування по першому питанню порядка денного: 
1). Результати голосування: 
Рiшення Кiлькiсть голосiв,шт. Процентне вiдношення вiд загальної кiлькостi 
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах 
ЗА - 68 587 100%ПРОТИ - -УТРИМАЛИСЬ - -НЕ ГОЛОСУВАЛИ - -ВИЗНАНI 
НЕДIЙСНИМИ - - 
2). Прийняте рiшення по першому питанню порядку денного: 
1. Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї товариства у повному складi 
у зв'язку з закiнченням термiну. 
2. Обрати лiчильну комiсiю товариства термiном на три роки у складi: 
Голова комiсiї: Чикиндюк Свiтлана Григорiвна, 
Члени комiсiї: Торенко Оксана Володимирiвна, Дубас Марина Петрiвна. 
Пiдписи: 
Голова реєстрацiйної комiсiї - о/п Чикиндюк С.Г. 
Члени реєстрацiйної комiсiї: о/п Дубас М.П. 
о/п Торенко О.В. 
Протокол пiдведення пiдсумкiв голосування з другого питання порядку денного 
загальних зборiв акцiонерi ПрАТ "КИЙ АВIА" м. Київ 24.04.2019 р. 
Друге питання  порядку денного: 
Затвердження порядку проведення загальних зборiв. 
Пiдсумки голосування по першому питанню порядка денного: 
1). Результати голосування: 
Рiшення Кiлькiсть голосiв, шт. 



Процентне вiдношення вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi 
зареєструвалися для участi у зборах 
ЗА - 68 587 100%ПРОТИ - -УТРИМАЛИСЬ - -НЕ ГОЛОСУВАЛИ - -ВИЗНАНI 
НЕДIЙСНИМИ - - 
2). Прийняте рiшення по другому питанню порядку денного: 
1. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборiв: 
- час для виступiв доповiдачiв з питань порядку денного - до 20 хв.; 
- час для виступiв учасникiв у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - 
до 3 хв.; 
- час для вiдповiдей на питання, довiдки - до 2 хв. 
 2. Голосування по всiм питанням порядку денного проводити бюлетенями для 
голосування затвердженої форми. 
 3. Пiсля закiнчення голосування з кожного з питань порядку денного, акцiонер 
(його представник) зобов'язаний здати свiй бюлетень лiчильнiй комiсiї для 
здiйснення пiдрахунку голосiв. Оголошення результатiв голосування та прийнятих 
рiшень здiйснює Голова лiчильної комiсiї. 
 4. Засоби масової iнформацiї на загальнi збори не допускаються. Фото, вiдео та 
аудiо запис на загальних зборах не допускається. 
5. Протокол загальних зборiв товариства пiдписують Голова та секретар загальних 
зборiв товариства. Протокол прошивається, засвiдчується печаткою товариства та 
пiдписується Генеральним директором товариства. 
Пiдписи: 
Голова лiчильної комiсiї - о/п Чикиндюк С.Г. 
Члени лiчильної комiсiї: о/п Дубас М.П. 
 о/п Торенко О.В. 
Протокол пiдведення пiдсумкiв голосування з третього питання порядку денного 
загальних зборiв акцiонерi ПрАТ "КИЙ АВIА" м. Київ 24.04.2019 р. 
Третє питання порядку денного: 
Розгляд звiту Генерального директора за 2018 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту Генерального директора. Визначення основних 
напрямкiв дiяльностi товариства на 2019 рiк. 
Пiдсумки голосування по другому питанню порядка денного: 
1). Результати голосування: 
Рiшення Кiлькiсть голосiв, шт. 
Процентне вiдношення вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi 
зареєструвалися для участi у зборах 
ЗА - 68 587 100%ПРОТИ - -УТРИМАЛИСЬ - -НЕ ГОЛОСУВАЛИ - -ВИЗНАНI 
НЕДIЙСНИМИ - - 
2). Прийняте рiшення по третьому питанню порядку денного: 
1. Затвердити звiт Генерального директора за 2018 рiк. 
2. Роботу Генерального директора у 2018 роцi визнати задовiльною та такою, що 
вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi товариства i положенням його установчих 
документiв. 
3. Затвердити основнi напрямки дiяльностi товариства на 2019 рiк. 
4. Генеральному директору забезпечити виконання визначених основних 
напрямкiв дiяльностi товариства на 2019 рiк. 
Пiдписи: 
Голова лiчильної комiсiї - о/п Чикиндюк С.Г. 
Члени лiчильної комiсiї: о/п Дубас М.П. 
о/п Торенко О.В. 
Протокол пiдведення пiдсумкiв голосування з четвертого питання порядку денного 
загальних зборiв акцiонерi ПрАТ "КИЙ АВIА" м. Київ 24.04.2019 р. 
Четверте питання порядку денного: 
Розгляд звiту Наглядової ради за 2018 рiк та прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту Наглядової ради. 



Пiдсумки голосування по четвертому питанню порядка денного: 
1). Результати голосування: 
Рiшення Кiлькiсть голосiв, шт. 
Процентне вiдношення вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi 
тзареєструвалися для участi у зборах 
ЗА - 61 438 89,58%ПРОТИ - -УТРИМАЛИСЬ - 7 149 10,42%НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 
-ВИЗНАНI НЕДIЙСНИМИ - - 
2). Прийняте рiшення по четвертому питанню порядку денного: 
1. Затвердити звiт Наглядової ради за 2018 рiк. 
Пiдписи: 
Голова лiчильної комiсiї - о/п Чикиндюк С.Г. 
Члени лiчильної комiсiї: о/п Дубас М.П. 
 о/п Торенко О.В. 
Протокол пiдведення пiдсумкiв голосування з п*ятого  питання порядку денного 
загальних зборiв акцiонерi ПрАТ "КИЙ АВIА" м. Київ 24.04.2019 р. 
П'яте питання порядку денного: 
Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї за 2018 рiк та прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту ревiзiйної комiсiї. Затвердження звiту та висновкiв ревiзiйної 
комiсiї. 
Пiдсумки голосування по п*тому питанню порядка денного: 
1). Результати голосування: 
Рiшення Кiлькiсть голосiв, шт. 
Процентне вiдношення вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi 
зареєструвалися для участi у зборах 
ЗА 61 438 89,58%ПРОТИ - -УТРИМАЛИСЬ 7 149 10,42%НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 
-ВИЗНАНI НЕДIЙСНИМИ - - 
2). Прийняте рiшення по п'ятому питанню порядку денного: 
1. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї за 2018 рiк. 
2. Роботу Ревiзiйної комiсiї у 2018 роцi визнати задовiльною та такою, що 
вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi товариства i положенням його установчих 
документiв. 
3. Затвердити висновки ревiзiйної комiсiї за 2018 рiк. 
Пiдписи: 
Голова лiчильної комiсiї - о/п Чикиндюк С.Г. 
Члени лiчильної комiсiї: о/п Дубас М.П. 
о/п Торенко О.В. 
Протокол пiдведення пiдсумкiв голосування з шостого питання порядку денного 
загальних зборiв акцiонерi ПрАТ "КИЙ АВIА" м. Київ 24.04.2019 р. 
Шосте питання порядку денного: 
Затвердження рiчного звiту товариства за 2018 рiк. 
Пiдсумки голосування по шостому питанню поряд: 
1). Результати голосування: 
Рiшення Кiлькiсть голосiв, шт. 
Процентне вiдношення вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi 
зареєструвалися для участi у зборах 
ЗА 68 587 100%ПРОТИ - -УТРИМАЛИСЬ - -НЕ ГОЛОСУВАЛИ - -ВИЗНАНI 
НЕДIЙСНИМИ - - 
2). Прийняте рiшення по шостому питанню порядку денного: 
1. Затвердити рiчний звiт та рiчну фiнансову звiтнiсть товариства за 2018 рiк. 
Пiдписи: 
Голова лiчильної комiсiї - о/п Чикиндюк С.Г. 
Члени лiчильної комiсiї: о/п Дубас М.П. 
о/п Торенко О.В. 
Протокол пiдведення пiдсумкiв голосування з сьомого питання порядку денного 
загальних зборiв акцiонерi ПрАТ "КИЙ АВIА" м. Київ 24.04.2019 р. 



Сьоме питання порядку денного: 
Про внесення змiн до Статуту товариства шляхом його викладення в новiй 
редакцiї. 
Пiдсумки голосування по сьомому питанню порядку денного: 
1). Результати голосування: 
Рiшення Кiлькiсть голосiв, шт. 
Процентне вiдношення вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi 
зареєструвалися для участi у зборах 
ЗА 68 587 100%ПРОТИ - -УТРИМАЛИСЬ - -НЕ ГОЛОСУВАЛИ - -ВИЗНАНI 
НЕДIЙСНИМИ - - 
2). Прийняте рiшення по сьомому питанню порядку денного: 
1. Викласти Статут товариства у новiй редакцiї, затвердити його, доручити Головi 
загальних зборiв пiдписати його, Генеральному директору здiйснити всi необхiднi 
дiї для 
державної реєстрацiї Статуту товариства. 
Пiдписи: 
Голова лiчильної комiсiї - о/п Чикиндюк С.Г. 
Члени лiчильної комiсiї: о/п Дубас М.П. 
 о/п Торенко О.В. 
Протокол пiдведення пiдсумкiв голосування з восьмого питання порядку денного 
загальних зборiв акцiонерi ПрАТ "КИЙ АВIА" м. Київ 24.04.2019 р. 
Восьме питання порядку денного: 
Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї. 
Пiссумки голосування по восьмому питанню порядка денного: 
1). Результати голосування: 
Рiшення Кiлькiсть голосiв, шт. 
Процентне вiдношення вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi 
зареєструвалися для участi у зборах 
ЗА 68 587 100%ПРОТИ - -УТРИМАЛИСЬ - -НЕ ГОЛОСУВАЛИ - -ВИЗНАНI 
НЕДIЙСНИМИ - - 
2). Прийняте рiшення по восьмому питанню порядку денного: 
1. Припинити повноваження членiв ревiзiйної комiсiї у повному складi у зв'язку з 
закiнченням термiну. 
Пiдписи: 
Голова лiчильної комiсiї - о/п Чикиндюк С.Г. 
Члени лiчильної комiсiї: о/п Дубас М.П. 
 о/п Торенко О.В. 
Протокол пiдведення пiдсумкiв голосування з дев*ятого питання порядку денного 
загальних зборiв акцiонерi ПрАТ "КИЙ АВIА" м. Київ 24.04.2019 р. 
Дев'яте питання порядку денного: 
Обрання членiв ревiзiйної комiсiї. 
Пiдсумки голосування по де'ятому питанню порядка денного: 
1). Результати кумулятивного голосування: 
№ п/п 
Перелiк кандидатiв Кiлькiсть голосiв, яку вiддає акцiонер 
(представник акцiонера) за кандидата 
1. Морозенко Марiя Iванiвна 68 587 
2. Єршова Олена Ярославiвна 68 587 
3. Колесник Володимир Олександрович 61 438 
4. Кураченко Михайло Адамович 7 149 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi: _0_ голосiв. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними:_0_ голосiв. 
2). Прийняте рiшення по дев'ятому питанню порядку денного: 
1. Обрати членiв ревiзiйної комiсiї у наступному складi: 
- Морозенко Марiя Iванiвна, 



- Єршова Олена Ярославiвна, 
- Колесник Володимир Олександрович. 
Пiдписи: 
Голова лiчильної комiсiї - о/п Чикиндюк С.Г. 
Члени лiчильної комiсiї: о/п Дубас М.П. 
 о/п Торенко О.В. 
Протокол пiдведення пiдсумкiв голосування з десятого питання порядку денного 
загальних зборiв акцiонерi ПрАТ "КИЙ АВIА" м. Київ 24.04.2019 р. 
Десяте питання порядку денного: 
Розподiл прибутку товариства. 
Пiдсумки голосування по десятому питанню порядка денного: 
1). Результати голосування: 
Рiшення Кiлькiсть голосiв, шт. 
Процентне вiдношення вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi 
зареєструвалися для участi у зборах 
ЗА 68 587 100%ПРОТИ - -УТРИМАЛИСЬ - -НЕ ГОЛОСУВАЛИ - -ВИЗНАНI 
НЕДIЙСНИМИ - - 
2). Прийняте рiшення по десятому питанню порядку денного: 
1. Чистий прибуток товариства, отриманий за результатами дiяльностi у 2018 роцi 
у розмiрi 5 534 тис. грн., розподiлити наступним чином: 
- на виплату дивiдендiв направити суму у розмiрi 1 521 640 гривень - iз розрахунку 
20 (двадцять) гривень на одну акцiю; 
- залишок прибутку направити на розвиток товариства. 
Пiдписи: 
Голова лiчильної комiсiї - о/п Чикиндюк С.Г. 
Члени лiчильної комiсiї: о/п Дубас М.П. 
 о/п Торенко О.В. 
Протокол пiдведення пiдсумкiв голосування з одинацятого питання порядку 
денного загальних зборiв акцiонерi ПрАТ "КИЙ АВIА" м. Київ 24.04.2019 р. 
Одинацяте питанняпорядку денного: 
Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. 
Пiдсумки голосування по одинацятому питанню порядка денного: 
Рiшення Кiлькiсть голосiв, шт. 
Процентне вiдношення вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi 
зареєструвалися для участi у зборах 
ЗА 68 587 100%ПРОТИ - -УТРИМАЛИСЬ - -НЕ ГОЛОСУВАЛИ - -ВИЗНАНI 
НЕДIЙСНИМИ - - 
2). Прийняте рiшення по одинадцятому питанню порядку денного: 
1. За рахунок прибутку, отриманого у 2018 роцi, виплатити дивiденди у розмiрi 1 
521 640 гривень. 
2. Наглядовiй радi: визначити дату складення перелiку осiб, якi мають право на 
отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати; прийняти рiшення про 
визначення способу повiдомлення осiб (акцiонерiв), якi мають право на отримання 
дивiдендiв, про виплату дивiдендiв. 
Пiдписи: 
Голова лiчильної комiсiї - о/п Чикиндюк С.Г. 
Члени лiчильної комiсiї: о/п Дубас М.П. 
 о/п Торенко О.В. 
Протокол пiдведення пiдсумкiв голосування з дванадцятого питання порядку 
денного загальних зборiв акцiонерi ПрАТ "КИЙ АВIА" м. Київ 24.04.2019 р. 
Дванадцяте питання порядку денного: 
Надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, якi 
можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати рийняття 
такого рiшення. 
Пiдсумки голосування по дванадцятому питанню порядка денного:: 



1). Результати голосування: 
Рiшення Кiлькiсть голосiв, шт. 
Процентне вiдношення вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi 
зареєструвалися для участi у зборах 
ЗА 68 587 100%ПРОТИ - -УТРИМАЛИСЬ - -НЕ ГОЛОСУВАЛИ - -ВИЗНАНI 
НЕДIЙСНИМИ - - 
2). Прийняте рiшення по дванадцятому питанню порядку денного: 
1. На пiдставi ч.3 ст.70. Закону України <Про акцiонернi товариства> прийняти 
рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть 
вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття даного рiшення, 
якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом  значного правочину, 
перевищує 25% вартостi активiв за даними рiчної звiтностi за 2018 рiк, а саме: - 
значних правочинiв, предметом яких є (якi за  характером направленi на): надання 
послуг корпоративним клiєнтам та надання послуг контрагентам за договорами, 
що укладаються з Товариством за результатами публiчних закупiвель, гранична 
вартiсть кожного зi значних правочинiв - не бiльше 70 (сiмдесят) мiльйонiв 
гривень; 
- значних правочинiв, предметом яких є (якi за характером направленi на): 
укладенняь договорiв гарантiй та акредитивiв залучення кредитiв, позик, внесення 
змiн до умов фiнансування, наданого банкiвськими установами, гранична вартiсть 
кожного зi значних правочинiв - не бiльше 50 (п'ятдесят) мiльйонiв гривень; 
- значних правочинiв, предметом яких є (якi за характером направленi на): 
придбання або вiдчуження Товариством рухомого або нерухомого майна, 
майнових та немайнових прав, зокрема, але не виключно, укладання договорiв 
купiвлi-продажу, мiни та iнших договорiв, гранична вартiсть кожного зi значних 
правочинiв - не бiльше 50 (п'ятдесят) мiльйонiв гривень. 
 2. Значнi правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються у 
вiдповiдностi до Статуту Товариства та дiючого законодавства, їх вчинення 
(укладення договорiв у кiнцевiй редакцiї) вiдбувається пiсля пiдтвердження 
Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення. 
Пiдписи: 
Голова лiчильної комiсiї - о/п Чикиндюк С.Г. 
Члени лiчильної комiсiї: о/п Дубас М.П. 
 о/п Торенко О.В. 
Протокол пiдведення пiдсумкiв голосування з тринадцятого питання порядку 
денного загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КИЙ АВIА" м. Київ 24.04.2019 р. 
Тринадцяте питання порядку денного: 
Обговорення ситуацiї щодо викупу Приватним акцiонерним товариством <КИЙ 
АВIА> власних акцiй. 
Пiдсумки голосування по тринадцятому питанню порядка денного: 
1). Результати голосування: 
Рiшення Кiлькiсть голосiв, шт. 
Процентне вiдношення вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi 
зареєструвалися для участi у зборах 
ЗА 7 240 10,56%ПРОТИ 61 347 89,44%УТРИМАЛИСЬ - -НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 
-ВИЗНАНI НЕДIЙСНИМИ - - 
2). Прийняте рiшення по тринадцятому питанню порядку денного: 
Рiшення не прийнято. 
Пiдписи: 
Голова лiчильної комiсiї - о/п Чикиндюк С.Г. 
Члени лiчильної комiсiї: о/п Дубас М.П. 
 о/п Торенко О.В. 
Протокол пiдведення пiдсумкiв голосування з чотирнадцятого питання порядку 
денного загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ"КИЙ АВIА" м. Київ 24.04.2019 р. 
Чотирнадцяте питання порядку денного: 



Дотримання прав акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства <КИЙ АВIА>. 
Пiдсумки голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного: 
1). Результати голосування: 
Рiшення Кiлькiсть голосiв, шт. 
Процентне вiдношення вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi 
зареєструвалися для участi у зборах 
ЗА 7 240 10,56%ПРОТИ 61 347 89,44%УТРИМАЛИСЬ - -НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 
-ВИЗНАНI НЕДIЙСНИМИ - - 
2). Прийняте рiшення по чотирнадцятому питанню порядку денного: 
Рiшення не прийнято. 
Пiдписи: 
Голова лiчильної комiсiї - о/п Чикиндюк С.Г. 
Члени лiчильної комiсiї: о/п Дубас М.П. 
 о/п Торенко О.В. 

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

X  

Акціонери  X 
Депозитарна установа  X 
Інше (зазначити)  

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

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

 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 
товариства 

 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради 

 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X 



Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 
(ревізора) 

 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 
Інше (зазначити)  

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

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

 

Інше (зазначити)  
 
У разі скликання, але непроведення річних 
(чергових) загальних зборів зазначається 
причина їх непроведення 

 

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

 

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

Персональний склад наглядової ради 
Незалежний член 
наглядової ради 

Залежний член 
наглядової ради 

Бутова Галина Сафронiвна  X 
Функціональні обов'язки 
члена наглядової ради 

 

Новак Вiктор Арсентiйович  X 
Функціональні обов'язки 
члена наглядової ради 

 

Шпак Володимир Антонович  X 
Функціональні обов'язки 
члена наглядової ради 

 

Синьоокий Вiктор Васильович  X 
Функціональні обов'язки 
члена наглядової ради 

 

Савюк Сергiй Володимирович  X 
Функціональні обов'язки 
члена наглядової ради 

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. 

 
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 

 

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

 

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

 

 
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 
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) 
 

 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 19.04.2017 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 
виконавчого органу 

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

Генеральний директор 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 
  
 
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 
 
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 ні 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 

 
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 

так так ні ні так 



товариства 
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)  ні 
 
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 
аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

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

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

Розмір частки 
акціонера 

(власника) (у 
відсотках до 
статутного 
капіталу) 



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

юридичної особи (для 
юридичної особи - 

нерезидента) 
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 

 
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 
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: Повна назва: Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Київ-Аудит 2000"; Код ЄДРПОУ: 21642796; 
Мiсцезнаходження: Київ, вул. Раїси Окiпної,2, оф 308, тел/факс 0685533779; Дата реєстрацiї : 14 
вересня 1994 року Печерською районною радою народних депутатiв м. Києва, номер запису про 
включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДР 1 070 120 0000 004130, свiдоцтво про 
державну реєстрацiю юридичної особи серiя А00 № 028118; Вид дiяльностi за КВЕД-2010: 69.20 - 
Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту; консультацiї з питань оподаткування; Фiрма 
знаходиться на загальнiй системi оподаткування, облiку та звiтностi, та не є платником ПДВ. 



Свiдоцтво АПУ про включення в реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв № 0355 вiд 23 лютого 
2001 року.Cвiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0558 вiд 29.10.2015 року, 
затверджене Рiшенням Аудиторської палати України №316/4 та дiйсне до 31.12.2020 року. 
Звiтний перiод, за який проведено аудит фiнансової звiтностi з 01.01.2019р. по 31.12.2019р. 
Сертифiкат серiї А № 007313, виданий рiшенням  Аудиторської палати України 24.12.2015 року.
  
Так протягом звiтного року в ПрАТ "КИЙ АВIА" функцiонували наступнi органи корпоративного 
управлiння: Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Генеральний Директор. Кiлькiсний склад 
сформованих органiв корпоративного управлiння затверджено загальними зборами 
товариства.Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями 
Статуту. Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв на протязi 2019 року проводились.Фактична 
перiодичнiсть засiдань Наглядової ради товариства вiдповiдають термiнам визначеним ЗУ "Про 
акцiонернi товариства" та вимогам Статуту товариства. Протягом звiтного року Генеральний 
Директор здiйснював поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах 
повноважень, якi встановлено Статутом. За результатами виконаних процедур перевiрки стану 
корпоративного управлiння аудиторська фiрма може зробити висновок: прийнята та 
функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi вiдповiдає вимогам Закону 
України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту товариства. Виконанi аудитором 
процедури не надали докази, що свiдчили б про невiдповiднiсть наданої iнформацiї. 
 
11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
Пiдприємство не вiдноситься до фiнансових установ. 
 
 



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

Найменування юридичної 
особи 

Ідентифіка
ційний код 
юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "КИЙ АВIА 
ЛIЗИНГ" 

31282024 01054, 
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, Печерський 
р-н, м. Київ, Мала 
Житомирська, буд.7 

16 878 22,1839 16 878 0 

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

(шт.) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 
Фiзична особа 7 149 9,3964 7 149 0 
Фiзична особа 5 387 7,0805 5 387 0 

Усього 60 579 79,6231 60 579 0 



X. Структура капіталу 
 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 
Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 
та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 
біржового реєстру 

Акцiї простi iменнi 76 082 50,00 Акцiонери Товариства мають право на: 
- участь в управлiннi Товариством вiдповiдно до 

законодавства України та Статуту; 
Акцiонери Товариства зобов'язанi: - виконувати 

рiшення Загальних Зборiв, iнших органiв Товариства;  - 
дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв 
Товариства; Акцiонери Товариства мають, також, iншi 

обов'язки, передбаченi законодавством України. 
 

Публiчна пропозицiя вiдсутня, акцiї 
Товариства на бiржi не торгуються. 

Примітки: 

 





XI. Відомості про цінні папери емітента 
1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 
ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 
папера 

Форма 
існування 
та форма 
випуску 

Номінальна 
вартість 

(грн) 

Кількість 
акцій 
(шт.) 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

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

управлiння Державної 
комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового 
ринку 

UA4000084156 Акція проста 
бездокумента

рна іменна 

Бездокумент
арні іменні 

50 76 082 3 804 100 100 

Опис 
Торгiвля цiнними паперами товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх, бiржових та позабiржових ринках не здiйснюється. Поданих заяв або намiрiв 
щодо подання заяв для допуску на бiржi (органiзованi ринки) немає. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах немає. 
Протягом звiтного року додаткових емiсiй (випускiв акцiй) не було. 

 



XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами 
у звітному році 

Інформація про виплату дивідендів 

За результатами звітного 
періоду 

У звітному періоді 

за простими 
акціями 

за 
привілейова

ними 
акціями 

за простими 
акціями 

за 
привілейова

ними 
акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 1 521 640 0 
Нараховані дивіденди на одну акцію, 
грн. 

0 0 20 0 

Сума виплачених/перерахованих 
дивідендів, грн. 

0 0 1 452 699 0 

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

  15.05.2019  

Дата складення переліку осіб, які 
мають право на отримання 
дивідендів 

  10.06.2019  

Спосіб виплати дивідендів   безпосереднь
о акцiонерам 

 

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 На загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "КИЙ АВIА", якi вiдбулися 24.04.2019 року, 
були прийнятi наступнi рiшення: 1.За рахунок прибутку, отриманого у 2018 роцi, 
виплатити дивiденди у розмiрi 1 521 640 гривень. 2.Наглядовiй радi: визначити 
дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та 
строк їх виплати; прийняти рiшення про визначення способу повiдомлення осiб 
(акцiонерiв), якi мають право на отримання дивiдендiв, про виплату дивiдендiв. 
Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "КИЙ АВIА" (протокол засiдання № 2019/05/15 
вiд 15.05.2019 року) визначено: 1.Дата складення перелiку осiб, якi мають право на 
отримання дивiдендiв. Встановити дату складення перелiку осiб, якi мають право 
на отримання дивiдендiв, - 10.06.2019 року. 2.Строк виплати дивiдендiв. 
Встановити: - дату початку строку виплати дивiдендiв - 17.06.2019 року, - дату 
закiнчення строку виплати дивiдендiв - 24.10.2019 року. 3.Розмiр виплати 
дивiдендiв. Виплата дивiдендiв акцiонерам товариства буде здiйснюватись iз 
розрахунку 20 гривень на одну акцiю. 4.Порядок виплати дивiдендiв. Виплата 
дивiдендiв здiйснюється безпосередньо акцiонерам шляхом: - безготiвкового 
перерахування коштiв на зарплатнi картки акцiонерам - працiвникам товариства; - 
виплати дивiдендiв готiвкою - через касу товариства у робочi днi з 14:00 год. до 
17:00 год. за адресою: 01054, мiсто Київ, вул. Дмитрiвська, 1; - виплати дивiдендiв 
у iнший спосiб, згiдно заяв акцiонерiв. Акцiонер повинен мати при собi паспорт i 
документ про присвоєння iдентифiкацiйного номеру платника податкiв або 
паспорт громадянина України, в якому проставлено вiдмiтку про вiдмову вiд 



прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв України. У 
випадку отримання дивiдендiв представником акцiонера, представник повинен 
мати при собi паспорт та довiренiсть на право отримання дивiдендiв, яка 
посвiдчується нотарiусом. 

 
 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних 
засобів 

Власні основні засоби 
(тис. грн) 

Орендовані основні 
засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 
усього (тис. грн) 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

1. Виробничого призначення: 29 889 29 943 0 0 29 889 29 943 
  будівлі та споруди 12 743 10 679 0 0 12 743 10 679 
  машини та обладнання 9 773 11 444 0 0 9 773 11 444 
  транспортні засоби 3 002 5 434 0 0 3 002 5 434 
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 
  інші 4 371 2 386 0 0 4 371 2 386 
2. Невиробничого 
призначення: 

4 954 9 113 0 0 4 954 9 113 

  будівлі та споруди 2 673 2 722 0 0 2 673 2 722 
  машини та обладнання 27 47 0 0 27 47 
  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 2 254 6 344 0 0 2 254 6 344 
Усього 34 843 39 056 0 0 34 843 39 056 

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: у фiнансовiй звiтностi первiсна 
вартiсть об'єктiв основних засобiв вiдображена у ф. № 1 в статтi по рядку 
1011 (залишок на початок 2019 року - 54383 тис.грн., залишок на кiнець 
2019р. - 60606 тис.грн.) 
Ступiнь зносу основних засобiв: 35,56%. Ступiнь використання 
основних засобiв: використовуються повнiстю. Сума нарахованого 
зносу: сума зносу основних засобiв вiдображена у ф. № 1 в статтi по 
рядку1012. Сума зносу необоротних активiв, облiк яких ведеться на 
рахунку 100, вiдображена Пiдприємством, вiдповiдно до Iнструкцiї про 
застосування Плану рахункiв, на рахунку 130 i станом на 31.12.2019 р. 
складає 21550 тис. грн.  
В 2019р. на пiдприємствi була проведена дооцiнка основних засобiв на 
суму 828 тис. грн. Обмежень на використання майна емiтента немає. 
 

 



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

Розрахункова вартість чистих активів 
(тис.грн) 

111 317 102 276 

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 "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi 
чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з 
цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв 
фiнансової звiтностi).  
 

Висновок Висновок: Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного 
капiталу (скоригованого). Пiдприємство вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України 
дотримуються 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 
частина 

боргу (тис. 
грн) 

Відсоток за 
користування 

коштами 
(відсоток річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 0 X X 
у тому числі:  
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  
за облігаціями (за кожним власним 
випуском): 

X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском): 

X 0 X X 

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

X 0 X X 

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

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 7 504 X X 
Фінансова допомога на зворотній 
основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 237 861 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 245 365 X X 
Опис Облiк i визнання зобов'язань i резервiв у Пiдприємства 

здiйснюється вiдповiдно до МСБЗ 37. Зобов'язань за кредитами, 
облiгацiями, iпотечними цiнними паперами, сертифiкатами 
ФОН, векселями, iншими цiнними паперами (у тому числi за 
похiдними цiнними паперами) i за фiнансовими iнвестицiями в 
корпоративнi права, немає. Зобов'язання товариства, 
класифiкуються на довгостроковi (строк погашення понад 12 
мiсяцi) i поточнi (строк погашення до 12 мiсяцiв). Податковi 



зобов'язання складаються iз: поточнi зобов"язання за 
розрахунками з бюджетом - 4706 тис.грн., вiдсроченi податковi 
зобов"язання - 2798 тис.грн. Iншi зобов"язання складаються iз:- 
кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 167 
292 тис.грн.;- зi розрахунками зi страхування - 1 тис.грн.; - iз 
розрахунками з оплати працi - 332 тис.грн.; - iз одержаних 
авансiв - 26646 тис.грн., - iз розрахунками з учасниками - 4781 
тис.грн.; - за страховою дiяльнiстю - 163 тис. грн.;  поточнi 
забезпечення - 7276 тис. грн..;- iншi поточнi зобов'язання - 
31153 тис.грн. 

 

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  3037071 
Місцезнаходження 04107, Україна, Шевченкiвський р-н, м. 

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

д/н 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ 

д/н 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  
Міжміський код та телефон (044) 591-04-04, 591-04-32 
Факс (044) 482-52-24,  591-04-37 
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального 

депозитарiю цiнних паперiв 
Опис Послуги, якi надає особа: 

послуги, пов'язанi iз провадженням 
депозитарної дiяльностi Центрального 
депозитарiю: 
- зберiгання та облiк цiнних паперiв;  
- обслуговування корпоративних 
операцiй емiтента на рахунках у цiнних 
паперах; 
- здiйснення нумерацiї 
(кодифiкацiї)цiнних паперiв вiдповiдно 
до мiжнародних норм; 
- проведення депозитарних операцiй у 
системi депозитарного облiку за 
розпорядженнями емiтентiв; 
- послуги вiдповiдно до Договору про 
обслуговування випускiв цiнних 
паперiв; 
- iншi послуги, надання яких 
передбачено Законом України "Про 
депозитарну систему України" № 
5178-VI вiд 06.07.2012 р. 
Публiчне акцiонерне товариство 
"Нацiональний депозитарiй", який 
набуває статусу  Центрального 
депозитарiю цiнних паперiв, здiйснює 
свою дiяльнiсть на пiдставi 
законодавства про депозитарну систему 



України, в тому числi, але не 
обмежуючись, Цивiльним кодексом 
України, Законом України "Про 
депозитарну  систему  України", 
Законом  України "Про  цiннi  папери  
та фондовий ринок", Законом України 
"Про запобiгання та протидiю 
легалiзацiї(вiдмиванню)доходiв, 
одержаних злочинним шляхом, або 
фiнансуванню тероризму", iншими 
законами України та 
нормативно-правовими актами 
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 
фондового ринку, а також Правилами 
Центрального депозитарiю цiнних 
паперiв, Регламентом провадження  
депозитарної  дiяльностi  
Центральним депозитарiєм  цiнних 
паперiв. 

 
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  3435566 
Місцезнаходження 04116, Україна, Шевченкiвський р-н, м. 

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

Лiцензiя Серiя АЕ №2 

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 Укладено Договiр про вiдкриття 

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма 

"Київ-Аудит2000" 
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 
Ідентифікаційний код юридичної особи 21642796 
Місцезнаходження 02002, Україна, Днепровский р-н, м. 

Київ., вул. Раїси Окiпної,2, оф.208 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

Свiдоцтво №0355 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ 

Аудиторська Палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.02.2001 
Міжміський код та телефон (050) 375-21-828 
Факс д/н 



Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть 
Опис Надання Аудиторського висновку щодо 

консолiдовоної фiнансової звiтностi за 
2019 рiк ПрАТ "КИЙ АВIА" 

 
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 

НКЦПФР 

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: 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/00001/APA 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ 

НКЦПФР 

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 

 



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство <КИЙ 
АВIА> за ЄДРПОУ 01130578 

Територія м.Київ, Шевченкiвський р-н за КОАТУУ 8039100000 
Організаційно-пра
вова форма 
господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності 

Діяльність туристичних агентств за КВЕД 79.11 

Середня кількість працівників:  
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 31.12.2019 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
    I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи 1000 0 0 
    первісна вартість 1001 0 0 
    накопичена амортизація 1002 ( 0 ) ( 0 ) 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 
Основні засоби 1010 0 0 
    первісна вартість 1011 0 0 
    знос 1012 ( 0 ) ( 0 ) 
Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 
    первісна вартість 1016 0 0 
    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 
    первісна вартість 1021 0 0 
    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові фінансові інвестиції:    
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 

1030 0 0 

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

1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 
Усього за розділом I 1095 0 0 



    II. Оборотні активи    
Запаси 1100 0 0 
Виробничі запаси 1101 0 0 
Незавершене виробництво 1102 0 0 
Готова продукція 1103 0 0 
Товари 1104 0 0 
Поточні біологічні активи 1110 0 0 
Депозити перестрахування 1115 0 0 
Векселі одержані 1120 0 0 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 

1125 0 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
    за виданими авансами 1130 0 0 
    з бюджетом 1135 0 0 
    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 
    з нарахованих доходів 1140 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0 
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 
Гроші та їх еквіваленти 1165 0 0 
Готівка 1166 0 0 
Рахунки в банках 1167 0 0 
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 
у тому числі в:    
    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 
    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 
    резервах незароблених премій 1183 0 0 
    інших страхових резервах 1184 0 0 
Інші оборотні активи 1190 0 0 
Усього за розділом II 1195 0 0 
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 

1200 0 0 

Баланс 1300 0 0 
 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
    I. Власний капітал    
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 0 0 
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 
Капітал у дооцінках 1405 0 0 
Додатковий капітал 1410 0 0 
Емісійний дохід 1411 0 0 
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 
Резервний капітал 1415 0 0 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 0 0 
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші резерви 1435 0 0 
Усього за розділом I 1495 0 0 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 
Цільове фінансування 1525 0 0 
Благодійна допомога 1526 0 0 
Страхові резерви 1530 0 0 
у тому числі:    
    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 
    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 
    резерв незароблених премій 1533 0 0 
    інші страхові резерви 1534 0 0 
Інвестиційні контракти 1535 0 0 
Призовий фонд 1540 0 0 
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 
Усього за розділом II 1595 0 0 
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 
Векселі видані 1605 0 0 
Поточна кредиторська заборгованість за:    
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 
    товари, роботи, послуги 1615 0 0 
    розрахунками з бюджетом 1620 0 0 
    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 
    розрахунками зі страхування 1625 0 0 
    розрахунками з оплати праці 1630 0 0 
    одержаними авансами 1635 0 0 
    розрахунками з учасниками 1640 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 
    страховою діяльністю 1650 0 0 
Поточні забезпечення 1660 0 0 
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 
Інші поточні зобов’язання 1690 0 0 
Усього за розділом IІІ 1695 0 0 
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 

1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 
Баланс 1900 0 0 

 
Керівник     
 
Головний бухгалтер    



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство <КИЙ 
АВIА> за ЄДРПОУ 01130578 

 
Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2019 рік 
Форма №2 

І. Фінансові результати 
Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

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

2000 0 0 

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

2014 0 0 

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

2090 0 0 

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

2105 0 0 

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

2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування 

2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші операційні витрати 2180 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 0 0 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 
Інші фінансові доходи 2220 0 0 



Інші доходи 2240 0 0 
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 
Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 0 0 

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

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 0 0 

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

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 
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 0 0 
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 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 0 0 
Витрати на оплату праці 2505 0 0 
Відрахування на соціальні заходи 2510 0 0 
Амортизація 2515 0 0 
Інші операційні витрати 2520 0 0 
Разом 2550 0 0 

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 0 0 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,000000 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

2615 0,000000 0,000000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 
 
Керівник     
 
Головний бухгалтер    



КОДИ 
Дата 01.01.2020 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство <КИЙ 
АВIА> за ЄДРПОУ 01130578 

 
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2019 рік 
Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 
За аналогічний 

період 
попереднього 

року 
1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 0 0 
Повернення податків і зборів 3005 0 0 
 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 
Цільового фінансування 3010 0 0 
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 
Надходження від повернення авансів 3020 0 0 
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 

3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 
Надходження від операційної оренди 3040 0 0 
Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 
Надходження від страхових премій 3050 0 0 
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 
Інші надходження 3095 0 0 
Витрачання на оплату:     
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 0 ) ( 0 ) 
Праці 3105 ( 0 ) ( 0 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 0 ) ( 0 ) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 
вартість 

3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 
зборів 

3118 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 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 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 



    необоротних активів 3205 0 0 
Надходження від отриманих:    
    відсотків 3215 0 0 
    дивідендів 3220 0 0 
Надходження від деривативів 3225 0 0 
Надходження від погашення позик 3230 0 0 
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3235 0 0 

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

3280 ( 0 ) ( 0 ) 

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

   

Власного капіталу 3300 0 0 
Отримання позик 3305 0 0 
Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 

3310 0 0 

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

3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 

3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 
Чистий рух коштів за звітний період 3400 0 0 
Залишок коштів на початок року 3405 0 0 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 

 
Керівник     
 
Головний бухгалтер    



КОДИ 
Дата 30.01.2020 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство <КИЙ 
АВIА> за ЄДРПОУ 01130578 

 
 

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

Форма №3-н 
Код за ДКУД 1801006 

 
Стаття 

Код 
рядка 

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року 

  надход- 
ження 

видаток надход- 
ження 

видаток 

1 2 3 4 5 6 
I. Рух коштів у результаті операційної 
діяльності 

     

Прибуток (збиток) від звичайної 
діяльності до оподаткування 

3500 0 0 0 0 

Коригування на:  
    амортизацію необоротних активів 

3505 0 Х 0 Х 

    збільшення (зменшення) 
забезпечень 

3510 0 0 0 0 

    збиток (прибуток) від 
нереалізованих курсових різниць 

3515 0 0 0 0 

    збиток (прибуток) від неопераційної 
діяльності та інших не грошових 
операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0 
Зміна вартості активів, які оцінюються 
за справедливою вартістю, та дохід 
(витрати) від первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 
необоротних активів, утримуваних для 
продажу та груп вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 
фінансових інвестицій  

3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) корисності 
необоротних активів  

3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати  3540 Х 0 Х 0 
Зменшення (збільшення) оборотних 
активів  

3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів  3551 0 0 0 0 
Збільшення (зменшення) поточних 
біологічних активів  

3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) дебіторської 
заборгованості за продукцію, товари, 
роботи, послуги  

3553 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) іншої поточної 
дебіторської заборгованості  

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 
майбутніх періодів  

3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 
оборотних активів  

3557 0 0 0 0 



Збільшення (зменшення) поточних 
зобов'язань  

3560 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за товари, 
роботи, послуги  

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками з бюджетом  

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками зі страхування  

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками з оплати праці  

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 
майбутніх періодів  

3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 
поточних зобов'язань  

3567 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 
діяльності  

3570 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток  3580 X 0 X 0 
Сплачені відсотки  3585 X 0 X 0 
Чистий рух коштів від операційної 
діяльності 

3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті 
інвестиційної діяльності 

     

Надходження від реалізації:  
    фінансових інвестицій  

3200 0 X 0 X 

    необоротних активів  3205 0 Х 0 Х 
Надходження від отриманих:  
    відсотків   

3215 0 Х 0 Х 

    дивідендів  3220 0 Х 0 Х 
Надходження від деривативів  3225 0 Х 0 Х 
Надходження від погашення позик  3230 0 Х 0 Х 
Надходження від вибуття дочірнього 
підприємства та іншої господарської 
одиниці  

3235 0 Х 0 Х 

Інші надходження  3250 0 Х 0 Х 
Витрачання  на придбання: фінансових  
    інвестицій  

3255 X 0 X 0 

    необоротних активів 3260 X 0 X 0 
Виплати за деривативами  3270 X 0 X 0 
Витрачання на надання позик  3275 X 0 X 0 
Витрачання на придбання дочірнього 
підприємства та іншої господарської 
одиниці   

3280 X 0 X 0 

Інші платежі   3290 X 0 X 0 
Чистий рух коштів від інвестиційної 
діяльності  

3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті 
фінансової діяльності 

     

Надходження від:  
    Власного капіталу  

3300 0 Х 0 Х 

    Отримання позик  3305 0 Х 0 Х 



Надходження від продажу частки в 
дочірньому підприємстві  

3310 0 Х 0 Х 

Інші надходження  3340 0 Х 0 Х 
Витрачання на:  
    Викуп власних акцій  

3345 Х 0 X 0 

    Погашення позик  3350 Х 0 X 0 
    Сплату дивідендів   3355 Х 0 X 0 
Витрачання на сплату відсотків  3360 Х 0 X 0 
Витрачання на сплату заборгованості з 
фінансової оренди  

3365 Х 0 X 0 

Витрачання на придбання частки в 
дочірньому підприємстві  

3370 Х 0 X 0 

Витрачання на виплати 
неконтрольованим часткам у дочірніх 
підприємствах  

3375 Х 0 X 0 

Інші платежі  3390 Х 0 X 0 
Чистий рух коштів від фінансової 
діяльності  

3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 
звітний період   

3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року  3405 0 Х 0 Х 
Вплив зміни валютних курсів на 
залишок коштів  

3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року  3415 0 0 0 0 
 
Керівник     
 
Головний бухгалтер    



КОДИ 

Дата 01.01.2020 
Підприємство Приватне акцiонерне товариство <КИЙ АВIА> за ЄДРПОУ 01130578 

 
Звіт про власний капітал 

За 2019 рік 
Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 
Зареєстр
ований 
капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додаткови
й капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподіл
ений 

прибуток 
(непокрити
й збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 0 0 0 0 0 0 0 0 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період  

4100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід за 
звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 
інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



Відрахування до резервного 
капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 
належна до бюджету 
відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних 
(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 
капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 
акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 
акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 0 0 0 0 0 
Придбання (продаж) 
неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 0 0 0 0 0 0 
Залишок на кінець року  4300 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Керівник     
 
Головний бухгалтер    



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство <КИЙ 
АВIА> за ЄДРПОУ 01130578 

Територія м.Київ, Шевченкiвський р-н за КОАТУУ 8039100000 
Організаційно-пра
вова форма 
господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності 

Діяльність туристичних агентств за КВЕД 79.11 

Середня кількість працівників: 447 
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 31.12.2019 p. 
Форма №1-к 

Код за ДКУД 1801007 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
    I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи 1000 10 681 10 565 
    первісна вартість 1001 50 480 64 889 
    накопичена амортизація 1002 ( 39 799 ) ( 54 324 ) 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 15 790 870 
Основні засоби 1010 34 843 39 056 
    первісна вартість 1011 54 383 60 606 
    знос 1012 ( 19 540 ) ( 21 550 ) 
Інвестиційна нерухомість 1015 7 303 8 469 
    первісна вартість 1016 7 910 8 611 
    знос 1017 ( 607 ) ( 142 ) 
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 
    первісна вартість 1021 0 0 
    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові фінансові інвестиції:    
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 

1030 2 694 2 694 

    інші фінансові інвестиції 1035 4 336 2 896 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 
Гудвіл 1050 0 0 
Гудвіл при консолідації 1055 0 0 
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 
Залишок коштів у централізованих страхових резервних 
фондах 

1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 1 0 



Усього за розділом I 1095 75 648 64 550 
    II. Оборотні активи    
Запаси 1100 20 794 14 318 
Виробничі запаси 1101 2 366 5 477 
Незавершене виробництво 1102 0 0 
Готова продукція 1103 28 72 
Товари 1104 18 400 8 765 
Поточні біологічні активи 1110 0 0 
Депозити перестрахування 1115 0 0 
Векселі одержані 1120 0 0 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 

1125 190 350 172 386 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
    за виданими авансами 1130 31 585 27 621 
    з бюджетом 1135 297 761 
    у тому числі з податку на прибуток 1136 30 179 
    з нарахованих доходів 1140 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 32 582 35 834 
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 
Гроші та їх еквіваленти 1165 50 849 96 091 
Готівка 1166 684 876 
Рахунки в банках 1167 50 165 92 149 
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 15 145 
у тому числі в:    
    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 
    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 
    резервах незароблених премій 1183 15 145 
    інших страхових резервах 1184 0 0 
Інші оборотні активи 1190 282 421 
Усього за розділом II 1195 326 754 347 577 
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 

1200 0 0 

Баланс 1300 402 402 412 127 
 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
    I. Власний капітал    
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 3 804 3 804 
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 
Капітал у дооцінках 1405 8 907 7 341 
Додатковий капітал 1410 -3 207 -2 122 
Емісійний дохід 1411 0 0 
Накопичені курсові різниці 1412 -3 207 -2 122 
Резервний капітал 1415 951 951 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 73 959 84 255 
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші резерви 1435 0 0 



Неконтрольована частка 1490 17 862 17 088 
Усього за розділом I 1495 102 276 111 317 
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 3 091 2 798 
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 42 
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 
Цільове фінансування 1525 0 0 
Благодійна допомога 1526 0 0 
Страхові резерви 1530 3 114 5 720 
у тому числі:    
    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 
    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 635 622 
    резерв незароблених премій 1533 2 479 5 098 
    інші страхові резерви 1534 0 0 
Інвестиційні контракти 1535 0 0 
Призовий фонд 1540 0 0 
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 
Усього за розділом II 1595 6 205 8 560 
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    
Короткострокові кредити банків 1600 49 101 49 683 
Векселі видані 1605 0 0 
Поточна кредиторська заборгованість за:    
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 217 
    товари, роботи, послуги 1615 189 301 167 292 
    розрахунками з бюджетом 1620 3 089 4 706 
    у тому числі з податку на прибуток 1621 335 1 943 
    розрахунками зі страхування 1625 46 1 
    розрахунками з оплати праці 1630 539 332 
    одержаними авансами 1635 20 020 26 646 
    розрахунками з учасниками 1640 3 797 4 781 
    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 
    страховою діяльністю 1650 120 163 
Поточні забезпечення 1660 6 416 7 276 
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 
Інші поточні зобов’язання 1690 21 492 31 153 
Усього за розділом IІІ 1695 293 921 292 250 
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 

1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 
Баланс 1900 402 402 412 127 

Примітки: Примiток не має 
 
Керівник    Кирик В.В. 
 
Головний бухгалтер   Чураєва Н. В. 



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство <КИЙ 
АВIА> за ЄДРПОУ 01130578 

 
Консолідований звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2019 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 307 785 293 922 

Чисті зароблені страхові премії 2010 10 170 7 628 
Премії підписані, валова сума 2011 13 006 7 757 
Премії, передані у перестрахування 2012 ( 348 ) ( 47 ) 
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 2 618 -56 
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 

2014 130 -26 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 157 684 ) ( 120 626 ) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 596 ) ( 733 ) 
Валовий: 
    прибуток 

2090 159 675 180 191 

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

2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 13 277 
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 13 277 
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 
Інші операційні доходи 2120 47 528 15 678 
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 ( 95 579 ) ( 89 323 ) 
Витрати на збут 2150 ( 72 938 ) ( 76 259 ) 
Інші операційні витрати 2180 ( 16 380 ) ( 10 122 ) 
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 22 319 19 888 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 
Інші фінансові доходи 2220 4 199 4 376 



Інші доходи 2240 11 428 14 300 
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 
Фінансові витрати 2250 ( 8 445 ) ( 9 627 ) 
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 1 439 ) ( 0 ) 
Інші витрати 2270 ( 11 389 ) ( 11 351 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 
Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 16 673 17 586 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 3 990 4 148 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 12 683 13 438 

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

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 828 1 292 
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 63 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 828 1 355 
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 828 1 355 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 13 511 14 793 
Чистий прибуток (збиток), що належить: 
    власникам материнської компанії 

2470 10 998 8 530 

    неконтрольованій частці 2475 1 685 4 908 
Сукупний дохід, що належить: 
    власникам материнської компанії 

2480 617 914 

    неконтрольованій частці 2485 211 441 
III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 15 611 20 922 
Витрати на оплату праці 2505 93 317 83 273 
Відрахування на соціальні заходи 2510 18 570 16 627 
Амортизація 2515 18 956 16 877 
Інші операційні витрати 2520 196 723 159 364 
Разом 2550 343 177 297 063 

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 166,701720 176,625220 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

2615 166,701720 176,625220 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 
Примітки: Примiток не має 
 
Керівник    Кирик В.В. 
 
Головний бухгалтер   Чураєва Н. В. 



КОДИ 
Дата 01.01.2020 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство <КИЙ 
АВIА> за ЄДРПОУ 01130578 

 
 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2019 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 3 637 541 3 558 951 
Повернення податків і зборів 3005 397 0 
 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 
Цільового фінансування 3010 1 643 976 
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 38 067 26 928 
Надходження від повернення авансів 3020 2 608 16 355 
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 

3025 1 426 1 015 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 72 115 
Надходження від операційної оренди 3040 1 458 2 215 
Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 20 215 
Надходження від страхових премій 3050 11 943 7 757 
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 
Інші надходження 3095 1 841 003 1 781 953 
Витрачання на оплату:     
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 2 028 301 ) ( 2 724 129 ) 
Праці 3105 ( 68 171 ) ( 64 235 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 19 200 ) ( 17 093 ) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 55 414 ) ( 58 118 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 3 351 ) ( 3 634 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 
вартість 

3117 ( 34 543 ) ( 36 968 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 
зборів 

3118 ( 17 520 ) ( 17 515 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 55 419 ) ( 68 396 ) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 1 373 554 ) ( 13 045 ) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами 

3150 ( 892 ) ( 766 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрачання 3190 ( 1 888 055 ) ( 2 481 932 ) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 47 172 -31 234 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 



    необоротних активів 3205 11 109 1 247 
Надходження від отриманих:    
    відсотків 3215 1 594 1 496 
    дивідендів 3220 172 176 
Надходження від деривативів 3225 0 0 
Надходження від погашення позик 3230 32 293 9 886 
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3235 3 19 

Інші надходження 3250 518 373 
Витрачання  на придбання:    
    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 
    необоротних активів 3260 ( 8 383 ) ( 5 934 ) 
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на надання позик 3275 ( 32 249 ) ( 34 556 ) 
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3280 ( 4 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 5 053 -27 293 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 
Отримання позик 3305 40 693 148 949 
Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 

3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 938 
Витрачання  на:    
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 
Погашення позик 3350 ( 34 659 ) ( 97 828 ) 
Сплату дивідендів 3355 ( 1 557 ) ( 1 436 ) 
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 8 036 ) ( 5 602 ) 
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 ( 370 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -3 929 45 021 
Чистий рух коштів за звітний період 3400 48 296 -13 506 
Залишок коштів на початок року 3405 50 849 64 420 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 3 054 65 
Залишок коштів на кінець року 3415 96 091 50 849 

Примітки: Примiток не має 
 
Керівник    Кирик В.В. 
 
Головний бухгалтер   Чураєва Н. В. 



КОДИ 

Дата 29.01.2020 
Підприємство Приватне акцiонерне товариство <КИЙ АВIА> за ЄДРПОУ 01130578 

 
Консолідований звіт про власний капітал 

За 2019 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 8 907 -3 207 951 73 959 0 0 84 414 17 862 102 276 
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 8 907 -3 207 951 73 959 0 0 84 414 17 862 102 276 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період  

4100 0 0 0 0 10 998 0 0 10 998 1 685 12 683 

Інший сукупний дохід за 
звітний період  

4110 0 617 0 0 0 0 0 617 211 828 

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів  

4111 0 617 0 0 0 0 0 617 211 828 

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 

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



Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 1 522 0 0 1 522 1 055 2 577 

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 2 183 1 085 0 820 0 0 278 1 615 1 893 
Придбання (продаж) 
неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 1 566 1 085 0 10 296 0 0 9 815 774 9 041 
Залишок на кінець року  4300 3 804 7 341 2 122 951 84 255 0 0 94 229 17 088 111 317 

Примітки: Примiток не має 
 
Керівник    Кирик В.В. 
 
Головний бухгалтер   Чураєва Н. В. 





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

Примiтки до консолiдованої фiнансової звiтностi Приватного Акцiонерного Товариства "КИЙ 
АВIА" За  2019р. Київ 2020р. 
ЗМIСТ 
1. Загальна iнформацiя про ПрАТ "КИЙ АВIА"  
2. Загальнi положення о веденнi бухгалтерського облiку в ПрАТ "КИЙ АВIА" по мiжнародним 
стандартам 
3. Нематерiальнi активи  
4. Основнi засоби 
5. Iнвестицiйна нерухомiсть                                                                                                  
6. Фiнансовi iнвестицiї 
7. Запаси 
8.Дебiторська заборгованiсть 
9.Грошовi кошти та їх еквiваленти 
10.Власний капiтал 
11.Кредиторська заборгованiсть  
12.Витрати з податку на прибуток 
13.Визнання доходiв i витрат 
 1. Загальна iнформацiя про ПрАТ "КИЙ АВIА" 
Повна назва: Приватне акцiонерне товариство "КИЙ АВIА"  (надалi - Пiдприємство). 
Код за ЄДРПОУ: 01130578. 
Данi про реєстрацiю: 
03.08.1994 р., 1 074 120 0000 008149 номер запису про включення вiдомостей про юридичну особу 
до ЄДР, видане Шевченкiвською районною у м. Києвi державною  адмiнiстрацiєю № 014666 вiд 
14.06.2005р. 
Юридична адреса: 01054  м. Київ, вул. Дмитрiвська,буд.1. 
Основнi види дiяльностi: 
Дiяльнiсть туристичних агентств. 
Продаж, бронювання авiаперевезень на внутрiшнiх та мiжнародних рейсах. 
Послуги з органiзацiї подорожувань. 
Органiзування конгресiв i торговельних виставок. 
Галузь: авiацiйний транспорт. 
Банкiвськi реквiзити:  
АТ "МIБ", МФО 380582 IBAN UA963805820000026002030303737.980,UA 
363805820000026003040303737.980, UA 593805820000026001020303737.840, UA 
593805820000026001020303737.978, UA 593805820000026001020303737.643 валюта рахунку - 
мультивалютний,  
АТ"Райффайзен банк АВАЛЬ", МФО 380805: IBAN UA243808050000000026002521314.980 , 
UA663808050000000026008659882.980  
АТ "Сiтiбанк",  МФО 300584:  UA083005840000026002200810104. 980,  
АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500: IBAN UA963395000000026008381994002.980, 
АТ КБ "Приватбанк", МФО 320649: IBAN  UA483206490000026006052661580.980, 
АТ " Банк Альянс" , МФО 300119: IBAN  UA093001190000026008003584001.980,  
АТ "ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК", МФО 380441: IBAN 
UA723804410000026002000756001.980, 
Розмiр Статутного капiталу становить 3804100,00 грн. i подiляється на 76082 акцiй номiнальною 
вартiстю 50грн.за акцiю. Всi акцiї розподiлено 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 ЛIЗИН Г" 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 балансу. 
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 
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 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: ДП "КИЙ АВIА ТЕКС", 
Иностранное унитарное предприятие "КИЙ АВИА" г. Минск , ТОВ "Чарiвна подорож", ТОВ  
"Туристична фiрма "Авiатур", ПАТ СК "КИЙ АВIА ГАРАНТ" , ТОВ "Тiкетс.Юей"  i складає 
консолiдовану фiнансову звiтнiсть за 2019рiк, включаючи цi пiдприємства.  
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 31.12.19р. становить  64889 тис.грн. 
Накопичений знос НА станом на 31.12.19р. становить  54324 тис.грн. 
Залишкова вартiсть НА станом на 31.12.19р. становить 10565 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 
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. 
Протягом року, по  повнiстю з амортизованим основним засобам, комiсiєю по  пiдприємство  
проводилась дооцiнка основних засобiв. Загальна сума дооцiнки становить  828 тис. грн. 
Дооцiнка активiв за справедливою вартiстю, була вiднесена  безпосередньо на збiльшення 
капiталу - додатковий неоплачений капiтал вiд переоцiнки ОЗ.  
Первiсна вартiсть ОЗ  станом на 31.12.19р. становить  60606 тис.грн. 
Знос ОЗ станом на 31.12.19р. становить 21550 тис.грн. 



Залишкова вартiсть ОЗ станом на 31.12.19р. становить 39056 тис.грн. 
Наглядовою радою  ПрАТ "КИЙ АВIА"  було прийнято рiшення (протокол №2019/08/28  вiд 
28.08.2019р.) про  продаж   нерухомого майна , розташованого за адресою: Республiка Бiлорусь, 
м. Мiнськ, вул. К. Маркса,25, примiщення 2Н 
Сума  вiд реалiзацiї  нерухомого майна  склала 9 831 664,87 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 31.12.19р. становить 8611 тис.грн. 
Знос IН станом на 31.12.19р. становить 142 тис.грн. 
Залишкова вартiсть IН станом на 31.12.19р. становить 8469 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" 
            - 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 30212710 ДП "КИЙ АВIА ТЕКС" 100% 
3 30370439 ТОВ "КИЙ АВIА Експрес" 21,82% 
4 30383799 ПАТ СК "КИЙ АВIА Гарант" 73,830285% 
5 30474812 ТОВ "КИЙ АВIА" м. Iвано-Франкiвськ  20% 
6 30903379 ТОВ "КИЙ АВIА" м. Тернопiль 20% 
7 31624656 ТОВ "КИЙ АВIА Закарпаття" 20% 
8 21497542 ТОВ "Туристична фiрма "Авiатур" 65,62% 
9 25146006 ООО "КИЙ АВИА КРЫМ" 31,581% 
10 190611989 Иностранное унитарное предприятие "КИЙ АВИА" г. Минск   100% 
11 36027535 ТОВ "Тiкетс.Юей" 51% 
12 30985451 ТОВ "Кий Авiа Спорт" 60% 
Наглядовою радою  ПрАТ "КИЙ АВIА"  було прийнято рiшення (протокол № 2019/06/26 вiд 



26.06.2019р.) про вихiд зi складу  засновникiв  ДП "Туристичне Агентство "КИЙ АВIА" (код 
24916560) шляхом вiдчуження 100% частки у статутному фондi. 
Сума  вiд реалiзацiї  частки у статутному фондi становить 3241,40 грн. 
Наглядовою радою  ПрАТ "КИЙ АВIА"  було прийнято рiшення (протокол № 2019/12/04/2  
вiд04.12.2019р.) про купiвлю частки в статутному капiталi ТОВ "Кий Авiа Спорт" (код 30985451). 
Вартiсть частки становить 4440,00 грн. 
Наглядовою радою  ПрАТ "КИЙ АВIА"  було прийнято рiшення  ( протокол №2019/06/12  вiд 
12/06/2019 № 2019/08/08 вiд 08/08/2019) про придбання акцiй додаткової  емiсiї  ПАТ "СК "Кий 
Авiа Гарант". Вартiсть  придбання акцiй 4 000 000,00 грн. 
На дату балансу фiнансовi iнвестицiї оцiнюються за собiвартiстю мiнус збитки вiд знецiнення.  
Станом на 31.12.2019р. на балансi пiдприємства вiдображенi iншi фiнансовi iнвестицiї на суму 
2896 тис. грн., якi складаються з iнвестицiй дочiрнiх пiдприємств ПАТ СК "КИЙ АВIА Гарант" в 
корпоративнi права ТОВ "Бiзнес Ерлайнс Гарант" код ЄДРПОУ 32047165  в розмiрi 2891 тис.грн. 
та  ТОВ  "Туристична фiрма "Авiатур" в корпоративнi права ТОВ "Авiатур" код ЄДРПОУ 
24272246 - 5 тис.грн.  
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 31.12.19р. вартiсть запасiв становить 14318 тис.грн., в том числi: 
- Виробничi запаси 5477 тис.грн.; 
- Готова продукцiя 72 тис.грн.; 
- Товари 8765 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.  
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 2019р. и використовувало: 
Найменування резерву Залишок коштiв на 01.01.2019р., грн. Використання резерву в 
2019р., грн. Нарахування резерву на 2020р., грн. Залишок коштiв на 01.01.2020р., грн. 
Резерви по безнадiйної дебiторської заборгованостi(клiєнти) 39276,05 -------------- 1 046 
212,27 1 085 488,32 
Резерви по безнадiйної дебiторської заборгованостi - господарськi договори 131954,94
 18896,99 19723,23 132 781,18 
Резерви по нарахуванням агентiв 130832,23 20794,89 57376,67 167 414,01  



Резерви по рискам по неповерненню депозитiв __________  ____________  
Резерви по рискам по недоотриманої виручки вiд продажу послуг 117607,82 
 109374,28 226 982,10 
Резерви по рискам по недоотриманої фiнансової допомоги _________ ___________
 __________  
Разом 419671,04 
 39691,88 1232686,45 1 612 665,61 
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 2020р. не створюються.    
Розрахунок резерву  на сумнiвну заборгованiсть на 2020 р. 
 2017р. 
Грн. % 2018р. 
Грн. % 2019р. 
Грн. % Середнє арифметичне,% 
Дебiторська заборгованiсть  клiєнти ------------  --------- ---------
 ---------- 
Господарськi договори 17655,75 0,011 23687,74 0,013 18363,42 0,010 0,011 
Нарахування агентiв 117644,43 0,071 21234,22 0,012 20794,89 0,012 0,032 
Неповернення депозиту ---------      
Резерв по рискам по недотриманої виручки вiд продажу послуг 3749,44 0,002
 206296,67 0,119  0,119 0,061 
Доход вiд операцiйної дiяльностi 165452000 100% 173528000 100% 179302099 100%
  
В окрему групу видiлено прострочену заборгованiсть, яка перебуває на стадiї судового та 
претензiйного розгляду. Резерв пiд збитки по такiй заборгованостi в сумi 1 046 212,27 грн. 
нараховано 100% через низьку ймовiрнiсть стягнення такої заборгованостi. 
Нарахування резервiв на 2020рiк : 
 Рахунки 2019рiк 
670/11 Резерви по безнадiйної дебiторської заборгованостi(клiєнти) 1 046 212,27 
670/12 Резерви по безнадiйної дебiторської заборгованостi - господарськi договори 19723,23 
грн. 
670/13 Резерви по нарахуванням агентiв 57376,67 грн. 
670/15 Резерви по рискам по недоотриманої виручки вiд продажу послуг 109374,28 грн. 
Всього  1 232 686,45 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 31.12.2019р. 
Каса 876 
Грошовi кошти у банках 92149 
Грошовi коштi в дорозi 2898 
Грошовi еквiваленти 168 
Всього 96091 
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 31.12.2019р. становить 951 тис.грн. 
В статтi "Капiтал у дооцiнках" показан результат дооцiнки основних засобiв за справедливою 
вартiстю, який на 31.12.2019р. становить 7341 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 31.12.2019р. 
становить 167292 тис.грн. 
В 2019 року було створення забезпечення майбутнiх витрат на виплату вiдпусток робiтникам 
компанiї ( включаючи внески в ЕСВ) - резерв вiдпусток. 
Станом на 31.12.2019р. резерв на виплату  вiдпусток  склав  7276 тис.грн. 
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 за 2020 рiк по балансовому 
методу 
    Данi на 31.12.2019р., тис.грн. 
Стаття бухгалтерського балансу   
Балансова вартiсть  
Податкова вартiсть Податкова тимчасова рiзниця  
Основнi засобi( стр.1010) 22643 
 11697 10946 
Нематерiальнi активи( стр.1000) 4128 3937 191 
Резерв  на сумнiвну заборгованiсть  
 1613  1613 
ИТОГО 28384 15634 12750 
Розраховуємо вiдкладене зобов'язання по податку на прибуток :  
Тимчасова рiзниця оподаткування *  ставка податку на прибуток в 2019р. 
12750* 18% = 2295 тис.грн. 
2295 тис.грн. - вiдкладене зобов'язання по податку на прибуток  за 2019 рiк  
Сальдо на 01.01.19р. 688/11   2733 тис.грн. 
Сальдо на 31.12.19р. 688/11   2295 тис.грн. 
2295 -2733= -438 тис.грн. 
У 2012 року на пiдприємствi була зроблена дооцiнка ОЗ. 
На 31.12.19р. 
К 702/11 Додатковий неоплачений капiтал от переоцiнки ОЗ складав 4102 тис.грн.  
4102 * 18% = 738 тис.грн.- за рахунок резерву по переоцiнцi ОЗ в капiталi  



2295-738 = 1557 тис.грн., що складає : 738/2295*100%=32%*438=140 
                    100-32%=68 %, 438-140=298 
На 31.12.19 року зробленi  проводки : 
К 688/11 Зобов'язання  по вiдкладеному податку на прибуток  298  тис.грн. 
Д  980/003 Витрати по податку на прибуток ОНО 298 тис.грн. 
К 688/11 Зобов'язання  по вiдкладеному податку на прибуток 140 тис.грн. 
Д 702/11 Додатковий неоплачений капiтал от переоцiнки ОЗ 140 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 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.                          
            Чистий прибуток Пiдприємства, що належить власникам компанiї за 2019рiк склав 
10998 тис. грн. 
Чистий прибуток, що належить неконтрольованiй частцi  за 2019 рiк склав 1685 тис. грн.  
Сукупний дохiд Пiдприємства, що належить власникам компанiї за 2019 рiк склав 617 тис. грн. 
 
Генеральний директор Кирик В.В 
  
Головний  бухгалтер Чураєва Н.В. 



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) 
ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА 

"КИЇВ-АУДИТ 2000" 
2 Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 
1 - аудитори 

3 Ідентифікаційний код юридичної особи 
(реєстраційний номер облікової картки 
платника податків - фізичної особи) 

21642796 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, 
аудитора 

Київ, вул. Раїси Окiпної,2, оф 308, 
тел/факс 0685533779 

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

0355 

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

номер: 0558, дата: 29.10.2015 

7 Звітний період, за який проведено аудит 
фінансової звітності 

з 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

01 - немодифікована 

9 Пояснювальний параграф (за наявності) Думка аудитора (01 - безумовно 
позитивна; 02 - iз застереженням; 03 

- негативна; 04 - вiдмова вiд 
висловлення думки) - 01 

10 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: №04/02-20, дата: 03.03.2020 
11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 17.03.2020, дата 

закінчення: 26.03.2020 
12 Дата аудиторського звіту 26.03.2020 
13 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 
37 000,00 

14 Текст аудиторського звіту  
Аудиторський висновок(звiт незалежного аудитора)щодо консолiдованої  фiнансової звiтностi 
Приватного акцiонерного товариства "КИЙ АВIА" за 2019 рiк станом на 31.12.2019 року 
м. Київ  26  березня  2020 року 
Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо консолiдованої фiнансової звiтностi 
Приватного акцiонерного товариства  "КИЙ АВIА" за 2019  рiк станом на 31 грудня 2019 року 
iз урахуванням вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого 
надання впевненостi та супутнiх послуг. 
Адресат 
Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо консолiдованої фiнансової звiтностi 
призначається для власникiв цiнних паперiв та управлiнського персоналу Приватного 
акцiонерного товариства "КИЙ АВIА" та для Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 
фондового ринку. 
Вступний  параграф 
Основнi вiдомостi про емiтента: 
  Найменування Приватне акцiонерне товариство "КИЙ АВIА" 



  Код ЄДРПОУ 01130578 
  Данi про державну реєстрацiю 
03 серпня 1994 року, 1 074 120 0000 008149 номер запису про включення вiдомостей про 
юридичну особу до ЄДР, видане Шевченкiвською районною у м.Києвi державною 
адмiнiстрацiєю № 014666 вiд 14.06.2005р. 
   Юридична та фактична адреса    01054, м.  Київ, вул. Дмитрiвська, буд.1 
   Основнi види дiяльностi Код КВЕД 79.11 Дiяльнiсть туристичних агентств;    . 
Код КВЕД 79.12 Дiяльнiсть туристичних операторiв (основний); 
Код КВЕД 79.90 Надання iнших послуг бронювання та пов'язана з цим дiяльнiсть; 
Код КВЕД 82.30 Органiзування конгресiв i торговельних виставок 
 Галузь Авiацiйний транспорт 
 Органiзацiйно-правова форма Приватне акцiонерне товариство 
Статутний капiтал 3 804 100 (Три мiльйони вiсiмсот чотири тисячi сто) гривень 00 копiйок 
Кiлькiсть акцiй 76082 акцiй номiнальною вартiстю - 50грн. за акцiю. Всi акцiї розподiлено мiж 
акцiонерами. 
Кiлькiсть акцiонерiв 145( фiзичнi особи - 143, юридичнi особи - 2) 
        Важливих подiй у розвитку Товариства злиття, подiлу, приєднання, перетворення у 
звiтному роцi не було. 
        Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом 2019 
року, умови та результати цих пропозицiй: пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не 
надходило. 
 Ключовi питання аудиту 
       Ключовi питання - це питання, якi на наше професiйне судження, були найбiльш 
важливими пiд час нашого аудиту консолiдованих фiнансових звiтiв. Ключовi питання аудиту 
входять до числа питань, про якi повiдомлялось, але не покривають всi питання, що 
обговорювались. Нашi аудиторськi процедури стосовно цих питань розроблялись в контекстi 
всього аудиту фiнансових звiтiв в цiлому. 
         Нашу думку щодо консолiдованої фiнансової звiтностi не модифiковано внаслiдок 
iснування ключових питань аудиту, та ми не висловлюємо думку щодо цих окремих питань. 
       Аудит включає, також, оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, 
прийнятнiсть облiкових оцiнок, складання та вiдображення даних фiнансової звiтностi  
вiдповiдно облiковим принципам, що є загальноприйнятими в Українi та   здiйснених 
управлiнським персоналом, вiдповiдно до  вимог Закону України  "Про бухгалтерський облiк 
та фiнансову звiтнiсть в Українi". Рiвень суттєвостi за умовами договору  товариством не 
обумовлювався i визначався у разi наявностi окремих вiдхилень, виявлених в процесi 
аудиторської перевiрки, виходячи з професiйних суджень аудиторiв та вiдповiдно вимог 
Мiжнародних  стандартiв аудиту. 
        В ходi проведення аудиту, аудиторами розглянуто заходи внутрiшнього контролю, що 
стосуються пiдготовки та достовiрного подання фiнансової звiтностi, з метою розробки 
аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо 
ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. 
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за  консолiдовану фiнансову звiтнiсть 
      При пiдготовцi консолiдованої фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ керiвництво несе 
вiдповiдальнiсть за: 
- Вибiр належних принципiв бухгалтерського облiку i їх послiдовне застосування; 
- Застосування об?рунтованих облiкових оцiнок та розрахункiв; 
- Дотримання вимог МСФЗ або розкриття всiх iстотних вiдхилень вiд МСФЗ у примiтках до 
консолiдованої фiнансової звiтностi 
 -Пiдготовку консолiдованої фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ, виходячи з припущення, що 
Товариство буде продовжувати свою дiяльнiсть у доступному для огляду майбутньому, за 
винятком випадкiв, коли таке припущення не буде правомiрним; 



-Облiк та розкриття у  консолiдованiй фiнансовiй звiтностi всiх вiдносин та операцiй мiж 
пов'язаними сторонами; 
-Облiк та розкриття у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi всiх подiй пiсля дати балансу, якi 
вимагають коректування чи розкриття; 
- Розкриття всiх претензiй у зв'язку з судовими позовами, якi були, або, можливо будуть в 
найближчому майбутньому; 
-Достовiрне розкриття у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi iнформацiї про всiх наданих 
кредитах або гарантiї вiд iменi керiвництва. 
Керiвництво також несе вiдповiдальнiсть за: 
- Розробку, впровадження та забезпечення функцiонування ефективної системи внутрiшнього 
контролю ; 
- Ведення бухгалтерського облiку вiдповiдно до законодавства та стандартiв бухгалтерського 
облiку вiдповiдної чинного законодавства України; 
- Вжиття заходiв у рамках своєї компетенцiї для захисту активiв ; 
- Виявлення i запобiгання фактiв шахрайства та iнших зловживань. 
Вiдповiдальнiсть аудиторiв 
       Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї консолiдованої фiнансової 
звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. 
      Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти 
вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для 
отримання достатньої впевненостi, що консолiдованої фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих 
викривлень. 
     Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв 
стосовно сум та розкриття у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд 
судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень  фiнансової звiтностi 
внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи 
внутрiшнього контролю, що стосуються складання суб'єктом господарювання  фiнансової 
звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою 
висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання.       
Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть 
облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання 
попередньої фiнансової звiтностi. 
Пiдстава для висловлення думки аудиторiв 
     Незалежною аудиторською фiрмою, товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю ТОВ 
"АУДИТОРСЬКА ФIРМА " КИЇВ - АУДИТ 2000 " проведено аудит консолiдованої фiнансової 
звiтностi приватного акцiонерного товариства "КИЙ АВIА", що додається, яка включає: 
 - Консолiдований Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2019 року; 
 - Консолiдований Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2019 рiк; 
 - Консолiдований Звiт про рух грошових коштiв за 2019 рiк; 
 - Консолiдований Звiт про власний капiтал за 2019 рiк, 
 - Примiтки - довiльної форми. 
   На  думку аудиторiв, консолiдована фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає 
достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан товариства на 31 грудня 2019 р., його 
фiнансовi результати  вiдповiдно до вимог Концептуальної основи складання фiнансової 
звiтностi, включаючи припущення управлiнського персоналу щодо стандартiв та тлумачень 
згiдно з МСФЗ, що були розробленi Радою (Комiтетом) з Мiжнародних стандартiв 
бухгалтерського облiку, та роз'яснень Комiтету з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, а 
також вiдповiдно роз'яснень Постiйного комiтету з тлумачень, що були затвердженi комiтетом з 
мiжнародного бухгалтерського облiку та дiяли на дату складання фiнансової звiтностi, 
облiкової полiтики Товариства та на пiдставi даних бухгалтерського облiку. Бухгалтерський 
облiк ведеться  згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 



Українi" вiд 16.07.99 р., № 996-XIV , що вiдповiдає чинному законодавству України . 
      Фiнансовi звiти було пiдготовлено на основi припущення про безперервнiсть 
функцiонування. При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе 
вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй 
основi. Використання цього припущення як основи для облiку є прийнятним, якщо 
управлiнський персонал не планує лiквiдувати Товариство або припинити дiяльнiсть, або не має 
окрiм цього iншої реальної альтернативи. 
       В ходi перевiрки аудитори не отримали доказiв щодо iснування загрози безперервностi 
дiяльностi Товариства. 
      Пiд час здiйснення процедур з аудиту нами не встановлено факту iснування подiй пiсля 
дати балансу, якi мали би знайти своє вiдображення у фiнансовiй звiтностi за 2019 рiк, та якi 
можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан  Товариства. 
       Показники у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi товариста в усiх суттєвих аспектах 
достовiрно вiдображають фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства "КИЙ АВIА" 
за перiод з 01 сiчня  по 31 грудня 2019 року, та станом на 31 грудня 2019 року, його фiнансовi 
результати за  рiк, що закiнчився на зазначену дату. Думка аудиторiв сформована згiдно з МСА 
№700 "Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi". 
      Згiдно,  МСА №705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора" думка аудиторiв 
не модифiкована. 
 Вiдповiдно до МСА №706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi 
незалежного аудитора" зауважуємо, що  пiд час аудиторської перевiрки за умовами договору 
не було передбачено проведення заглибленого аналiзу якостi ведення податкового облiку, 
аудитори не виключають , що при подальшiй податковiй перевiрцi є ризики викривлення, якi 
можуть спричинити змiну показникiв у звiтностi. У зв'язку з цим, аудитори не можуть отримати 
вiдповiднi аудиторськi докази, на основi яких ?рунтується думка. Вплив на консолiдовану 
фiнансову звiтнiсть невиявлених викривлень, якщо вони є, може бути недостатньо суттєвим, 
але не всеохоплюючим. 
Думка аудиторiв 
      Консолiдована фiнансова звiтнiсть  Приватного акцiонерного товариства "КИЙ АВIА", 
станом на 31 грудня 2019 року, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до МСФЗ, та 
забезпечує достовiрне представлення про фiнансовий стан Товариства, а також консолiдованi 
результати його дiяльностi , рух грошових коштiв та змiни у власному капiталi, за рiк що 
закiнчився, з зазначеною датою, яка складена згiдно  до вимог  Мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi (МСФЗ/МСБО). 
        Аудитори висловлюють безумовно-позитивну думку ,     щодо    складеної    
консолiдованої фiнансової звiтностi   за   2019   рiк   по ПрАТ "КИЙ АВIА". 
Опис аудиту 
  Аудиторська перевiрка була здiйснена за вимогами Мiжнародних Стандартiв контролю якостi 
аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (на далi МСК), Мiжнародних 
стандартiв бухгалтерського облiку (МСБО), Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 
(МСФЗ) . Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтента цiнних паперiв 
(крiм емiтентiв облiгацiї мiсцевої позики), затвердженого Рiшенням АПУ № 344 вiд 
04.05.02017р., згiдно Рiшення Нацiональної комiсiї з ЦП та ФР №31 вiд 20.01.2015 р. та Закону 
України "Про акцiонернi товариства" № 514-VI вiд 17.09.2008 р. ( ч. 2 ст. 74 та п. 4 ст.75), Закону 
України "Про аудиторську дiяльнiсть", та iнших законодавчих актiв України. 
 Цi нормативнi документи зобов'язують планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку, щоб 
одержати об?рунтовану впевненiсть у тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. 
Застосовуючи метод вибiркової перевiрки та тестування аудиторами перевiрено показники 
консолiдованої фiнансової звiтностi, виявленi принципи оцiнки статей балансу товариства, 
проаналiзована облiкова полiтика Товариства. Об'єкти оподатковування, за згодою товариства, 
не перевiрялися. 



   При аудитi проведено аудиторськi процедури, що спрямованi на отримання аудиторських 
доказiв,  якi пiдтверджують суми показникiв у бухгалтерськiй звiтностi та розкриття в нiй 
iнформацiї. Вибiр аудиторських процедур є предметом  судження аудиторiв, яке ?рунтується 
на оцiнцi ризику суттєвого викривлення, допущенних в наслiдок шахрайства або помилки. 
     Бухгалтерський облiк   ПрАТ    " КИЙ АВIА "    здiйснюється   вiдповiдно   до вимог  
Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996 вiд 
16.07.1999р.,  iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку. 
Концептуальною основою для пiдготовки та складання зазначеної консолiдованої фiнансової 
звiтностi Товариства є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), iншi 
нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової 
звiтностi в Українi. 
Органiзацiя бухгалтерського облiку на пiдприємствi здiйснювалася вiдповiдно до наказу "Про 
облiкову полiтику", на пiдставi  Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову 
звiтнiсть в Українi" вiд 04.01.16 р. №996-X1V, Мiжнародних стандартах фiнансової звiтностi 
(МСФЗ) в редакцiї, опублiкованiй Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та  
iнших нормативних документiв. 
 
На пiдприємствi застосовується журнально-ордерна система облiку. 
     Сальдовi залишки станом на 01.01.2019 р. по ф. №1 "Баланс" вiдповiдають балансовим 
залишкам станом на 31.12.2018 р. Не вiдмiчено подiй проведених пiсля дати балансу. 
Основними характеристиками Консолiдованої 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. 
Валютою облiку i звiтностi для цiлей пiдготовки даної фiнансової звiтностi є нацiональна 
валюта України гривня, заокруглена до тисяч. 
Для складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ керiвництво виробляє оцiнку активiв, 
зобов'язань, доходiв i витрат на основi принципу обачностi. 
Ведення бухгалтерського облiку в Товариствi  здiйснюється по єдиному робочому плану 
бухгалтерських рахункiв, розробленому згiдно вимог МСБО/МСФЗ. 
Порядок органiзацiї i проведення iнвентаризацiї майна i зобов'язань Товариства  визначається 
Наказом про порядок проведення iнвентаризацiї активiв i зобов'язань, затвердженим  
генеральним директором ПрАТ "КИЙ АВIА".  
Консолiдована фiнансова звiтнiсть по МСФО складається на основi  iнформацiї про активи, 
зобов'язання, капiтал, господарськi операцiї i результати дiяльностi Компанiї за даними 
бухгалтерського облiку вiдповiдно до вимог Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi. 
Консолiдований Звiт про фiнансовий стан (Баланс) складається методом розподiлу активiв i 
зобов'язань на поточнi й довгостроковi. 
Консолiдований Звiт про прибутки i збитки (Звiт про фiнансовi результати) складається 
методом розподiлу витрат за функцiональною ознакою. 
Консолiдований Звiт про змiни у власному капiталi представляється в розгорнутому форматi. 
Консолiдований Звiт про рух грошових коштiв складається вiдповiдно до МСБО7прямим 
методом. 
В Товариствi обрана модель безперервного облiку. 
       Консолiдована Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення 
безперервностi дiяльностi, вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань 
вiдбувається в ходi звичайної дiяльностi. 
Товариство обробляє первиннi документи за допомогою комп'ютерної програми 
бухгалтерського облiку "ИС-ПРО". 
      Всi визнанi активи i зобов'язання  оцiнюються вiдповiдно до МСФЗ за собiвартiстю. 



      Виключеннями для ретроспективного вживання  для Товариства є: 
-  основнi засоби (а також  нематерiальнi активи); 
-  винагороди працiвникам; 
-  сукупнi рiзницi вiд перерахунку звiтностi з однiєї валюти в iншу. 
Основною базисною оцiнкою для елементiв консолiдованої фiнансової звiтностi, якщо не 
передбачено окремими МСФЗ, вважається iсторична вартiсть (собiвартiсть). 
      Товариство  здiйснює контроль за своїми дочiрнiми пiдприємствами: i складає 
консолiдовану фiнансову звiтнiсть за 2019 рiк . 
     Для ведення бухгалтерського облiку та формуванн консолiдованої  фiнансової звiтностi 
дiє Наказ про облiкову полiтику № 1 вiд 27.12.2011р . з урахуванням вимог МСБО та МСФЗ. 
Товариство не здiйснювало змiни в облiковiй полiтицi. 
     На кiнець року була проведена iнвентаризацiя основних засобiв, нематерiальних активiв, 
товарно-матерiальних цiнностей, iнших матерiальних активiв. Iнвентаризацiя була проведена 
згiдно з Положенням "Про iнвентаризацiю активiв та зобов'язань " затвердженого наказом 
Мiнiстерства фiнансiв України вiд 02.09.2014 р. № 879. При проведеннi iнвентаризацiї активiв, 
згiдно Наказу по пiдприємству комiсiєю нестач та шахрайства не встановлено. 
     Вiдповiдальними за фiнансово-господарський стан Товариства на дату складання звiтностi 
були: Генеральний директор - Кирик Валентин Валерiйович; 
 Головний бухгалтер - Чураєва Наталiя Володимирiвна. 
       Вiдповiдно до ч. 3 ст. 8 Закону України № 996 вiдповiдальнiсть за органiзацiю 
бухгалтерського облiку та забезпечення фiксування факторiв здiйснення господарських 
операцiй в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi, несе управлiнський персонал, який 
здiйснює керiвництво Товариством, вiдповiдно до законодавства та установчих документiв. 
 Розкриття iнформацiї за активами. 
      До активiв Товариства належать основнi засоби, незавершенi капiтальнi iнвестицiї, 
нематерiальнi активи, вiдстроченi податковi активи, дебiторська заборгованiсть, запаси, 
грошовi кошти. 
Основнi засоби та їх знос. 
     У консолiдованому балансi (звiт про фiнансовий стан) складеному на 31 грудня 2019 року- 
данi про наявнiсть i рух об'єктiв основних засобiв, а також амортизацiю вiдображаються 
вiдповiдно до МСБО (IAS) № 16 "Основнi засоби", МСБО (IAS) 36 "Зменшення корисностi 
активi", та iнших МСБО (IFRS, IAS). В складi основних засобiв Товариства, зараховуються 
матерiальнi об'єкти, що утримуються для використання у виробництвi, постачаннi товарiв, 
надання послуг, або для адмiнiстративних цiлей протягом корисного використання бiльше 
одного року. Об'єкти основних засобiв вiдображаються за первинною вартiстю ( собiвартiстю) з 
вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. 
За первiсною вартiстю на 31.12.2019 року основнi засоби облiковуються по первiснiй вартостi в 
сумi 60606 тис. грн., знос 21550 тис.грн. та залишкова вартiсть яких складає 39056 тис. грн. 
Ступень зносу ОЗ становить 64%. 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 
прямолiнiйним методом. Метод нарахування амортизацiї протягом перiоду, що перевiрявся, не 
змiнювався. Знос МНМА нараховується у розмiрi 100% . 
Нематерiальнi активи 
         Нематерiальнi активи Товариства (комп'ютерне програмне забезпечення) зарахованi на 
баланс первиною вартiстю 64889 тис.грн., накопичена амортизацiя становить 54324 тис.грн. та 
залишкова вартiсть складає 10565 тис.грн. (рядки 1001,1002,1000 ф.№1-к "Баланс"). Облiк 
нематерiальних активiв вiдповiдає вимогам п.74 МСБО 38 "Нематерiальнi активи". 
Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється по об'єктах з застосуванням  
прямолiнiйного методу, виходячи з термiну корисного використання цього активу. 



Термiн експлуатацiї нематерiальних активiв встановлюється iнвентаризацiйною комiсiєю для 
кожного об'єкту нематерiальних активiв при їх надходженнi на пiдприємство i визначеннi їх 
активом. 
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 31.12.2019 р. становить  8611 тис.грн. 
Знос IН станом на 31.12.2019 р. становить 142 тис.грн. 
Залишкова вартiсть IН станом на 31.12.2019 р. становить 8469 тис.грн. 
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" 
            - 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) акцiонером 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 30212710 ДП "КИЙ АВIА ТЕКС" 100% 
3 30370439 ТОВ "КИЙ АВIА Експрес" 21,82% 
4 30383799 ПАТ СК "КИЙ АВIА Гарант" 73,8302850% 
5 30474812 ТОВ "КИЙ АВIА " м.Iвано-Франкiвськ 20% 
6 30903379 ТОВ "КИЙ АВIА " м.Тернопiль 20% 
7 31624656 ТОВ "КИЙ АВIА Закарпаття" 20% 
8 21497542 ТОВ "ТУРИСТИЧНА ФIРМА "Авiатур"  65,62%  
9 25146006 ООО "КИЙ АВИА КРЫМ" 31,581 % 
10 190611989 Иностранное унитарное предприятие "КИЙ АВИА"  г. Минск 100% 
11 36027535 ТОВ  "Тiкетс.Юей" 51% 
12 ТОВ "Кий Aвia Спорт" 60% 
Наглядовою радою ПРАТ "КИЙ АВIА" було прийнято рiшення (протокол  № 2019/06/26 
26.06.2019р,) про вихiд зi складу засновник?в ДП "Туристичне Агентство "КИЙ ABIA" (код 
24916560) шляхом вiдчудження 100 % частки у статутному фонд, 



Сума вiд реалiзацiї частки у статутному фонду становить 3241,40 грн. 
Наглядовою радою ПРАТ "КИЙ АВА" було прийнято рiшення (протокол № 2019/12/04/2 вiд 
04,12.2019р.) про купiвлю частки в статутному капiталi ТОВ "Кий Aвia Спорт" (код 30985451). 
Вартiсть частки становить 4400,00 грн. 
     Наглядовою радою ПРАТ "КИЙ ABIA" було прийнято рiшення ( протокол №2019/06/12 
вiд 12/06/2019 № 2019/08/08 08/08/2019) про придбання акцiй додаткової eмiсiї ПАТ "СК "КИЙ 
ABIА Гарант". Вартiсть придбання акцiй 4 000 000,00 грн. 
     На дату балансу фiнансовi iнвестицiї оцiнюються за собiвартiстю мiнус збитки вiд 
знецiнення. 
Вартiсть довгострокових фiнансових iнвестицiй становить 2694 тис.грн. 
Станом на 31.12.2019 р. на балансi пiдприємства вiдображенi iншi фiнансовi iнвестицiї на суму 
2896 тис. грн. 
 Запаси 
      У фiнансовiй звiтностi iнформацiя про рух та наявнiсть запасiв вiдображається вiдповiдно 
до МСБО (IAS) 2 "Запаси" та 8 "Облiковi полiтики,змiни в облiкових оцiнках та помилки", якi 
визначають запаси та зумовлює вимоги щодо визначення запасiв як активiв та як витрат, оцiнку 
запасiв та розкриття iнформацiї про запаси. 
       Запаси оцiнюють за меншою з таких двох величин: собiвартостi та чистої вартостi 
реалiзацiї. 
       Станом на 31.12.2019 р. вартiсть запасiв становить 14318 тис. грн., в том числi: 
- Виробничi запаси 5477 тис.грн.; 
- Готова продукцiя 72 тис.грн.; 
- Товари 8765 тис.грн.; 
Наявнiсть запасiв пiдтверджується даними звiтiв матерiально-вiдповiдальних осiб. 
 Дебiторська заборгованiсть 
       Полiтика Товариства щодо дебiторської заборгованостi вiдповiдає МСБО (IAS) 32 
"Фiнансовi iнструменти подання", МСБО (IAS) 36 "Зменшення корисностi активiв" та iншими 
МСБО. 
       Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги включалась 
до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю, та станом на 31.12.2019 р. складала 
172386 тис.грн. (рядок 1125 форми № 1-к "Баланс"). Дебiторська заборгованiсть по виданим 
авансам вiдображена у рядку 1130 ф.№ 1-к  "Баланс" у сумi 27621 тис.грн. Дебiторська 
заборгованiсть по розрахункам з бюджетом станом на 31.12.2019 року складає 761 тис.грн. 
(рядок 1135 ф.№1-к "Баланс"). У складi заборгованостi за розрахунками з бюджетом 
вiдображена заборгованiсть по податку на прибуток у сумi 179 тис.грн. Iнша поточна 
дебiторська заборгованiсть складала 35834 тис.грн. (рядок 1155 ф. № 1-к "Баланс") . 
       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. 
  Резерв сумних боргiв   2019 рiк: 
Найменування резерву Залишок коштiв на 01.01.2019р., грн. Використання резерву в 2019р., 
грн. Нарахування резерву на 2020р., грн. Залишок коштiв на 01.01.2020р., грн. 
Резерви по безнадiйної дебiторської заборгованостi(клiєнти) 39276,05 -------------- 1 046 212,27 1 
085 488,32 
Резерви по безнадiйної дебiторської заборгованостi - господарськi договори 131954,94 18896,99 
19723,23 132 781,18 
Резерви по нарахуванням агентiв 130832,23 20794,89 57376,67 167 414,01 



Резерви по рискам по неповерненню депозитiв 
Резерви по рискам по недоотриманої виручки вiд продажу послуг 117607,82 109374,28 226 
982,10 
Резерви по рискам по недоотриманої фiнансової допомоги  
Разом 419671,04  3969 1,88 1232686,45 1 612 665,61 
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 2019 не створюються.   
Розрахунок резерву  на сумнiвну заборгованiсть . 
2017р. 
Грн. % 2018р. 
Грн. % 2019р. 
Грн. % Середнє арифметичне,% 
Дебiторська заборгованiсть  клiєнти ------------ --------- --------- ---------- 
Господарськi договори 17655,75 0,011 23687,74 0,013 18363,42 0,010 0,011 
Нарахування агентiв 117644,43 0,071 21234,22 0,012 20794,89 0,012 0,032 
Неповернення депозиту --------- 
Резерв по рискам по недотриманої виручки вiд продажу послуг 3749,44 0,002 206296,67 0,119 
0,119 0,061 
Доход вiд операцiйної дiяльностi 165452000 100% 173528000 100% 179302099 100% 
     В окрему групу видiлено прострочену заборгованiсть, яка перебуває на стадiї судового та 
претензiйного розгляду. Резерв пiд збитки по такiй заборгованостi в сумi 1 046 212,27 грн. 
нараховано 100% через низьку ймовiрнiсть стягнення такої заборгованостi. 
Нарахування резервiв  : 
Рахунки 2019рiк 
670/11 Резерви по безнадiйної дебiторської заборгованостi(клiєнти) 1 046 212,27 
670/12 Резерви по безнадiйної дебiторської заборгованостi - господарськi договори 19723,23 
грн. 
670/13 Резерви по нарахуванням агентiв 57376,67 грн. 
670/15 Резерви по рискам по недоотриманої виручки вiд продажу послуг 109374,28 грн. 
Всього 1 232 686,45 грн. 
Кошти та розрахунки 
Безготiвковi розрахунки мiж Товариством та контрагентами здiйснювались через уповноваженi 
банки згiдно з договорами на розрахунково-касове обслуговування шляхом перерахування 
коштiв з рахунку платника на рахунок одержувача коштiв. Облiк касових операцiй 
здiйснювався Товариством у вiдповiдностi до вимог "Положення про ведення касових операцiй 
у нацiональнiй валютi України", затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку 
України вiд 15.02.04 р. № 637 (зi змiнами та доповненнями). Прибутковi i видатковi касовi 
ордери оформлювалися своєчасно i у вiдповiдностi до зазначеного Положення. 
Залишок грошових коштiв на поточних рахунках в банках станом на 31.12.2019 р. склав 96091 
тис. грн. (рядок 1165 ф.№ 1-к "Баланс"). 
Частка у страхових резервах 145 тис. грн. 
Розкриття iнформацiї про власний капiтал 
 До власного капiталу Товариства належать статутний, резервний капiтали, капiтал у 
дооцiнках, нерозподiлений прибуток, неконтрольована частка. Статутний фонд сформований 
та вiдповiдає сумi зафiксованiй в Статутi, а саме  у розмiрi 3 804 100 ( Три мiльйони вiсiмсот 



чотири тисячi сто) гривень 00 копiйок. Протягом перiоду що перевiрявся, розмiр статутного 
капiталу не змiнювався, акцiї ПрАТ "КИЙ АВIА", не вилучались, додаткового випуску не 
вiдбувалось. Статутний капiтал подiлено на 76082  акцiй  номiнальною вартiстю  50,00 грн. 
кожна. Всi акцiї розподiлено мiж акцiонерами. Кiлькiсть акцiонерiв - 145 (фiзичнi особи - 143, 
юридичнi особи - 2). Аналiтичний облiк на рахунку 40 "Статутний капiтал" здiйснюється згiдно 
з Iнструкцiєю "Про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, 
зобов'язань i господарських пiдприємств та органiзацiй", затверджений наказом Мiнiстерства 
фiнансiв України вiд 30.11.99 р. №291 зi змiнами та доповненнями. 
 Капiтал у  дооцiнках створено  за рахунок  дооцiнки необоротних активiв i на звiтну дату 
складає 7341 тис. грн. 
Розмiр резервного капiталу станом на 31 грудня 2019 року становить 951 тис.грн. 
На  думку аудитора,  iнформацiя  про власний  капiтал  у  фiнансовiй  звiтностi   
розкрита  вiдповiдно  до  нормативного  законодавства. Загальна сума власного капiталу 
Товариства на кiнець звiтного перiоду дорiвнює 111317 тис.грн. Структура та призначення 
власного капiталу визначенi в Товариствi об'єктивно та адекватно. На думку аудиторiв 
розкриття iнформацiї про власний капiтал в балансi Товариства в повнiй мiрi вiдповiдає 
вимогам чинного законодавства. 
Пiд вартiстю чистих активiв Товариства розумiється величина, яка визначається шляхом 
вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до 
розрахунку. Розрахунок чистих активiв здiйснювався згiдно "Методичних рекомендацiй 
Нацiональної комiсiї по цiнним паперам та фондового ринку, щодо визначення вартостi чистих 
активiв акцiонерного товариства" вiд 17.11.2004 р. №485, з метою реалiзацiй статтi 155 
Цивiльного Кодексу України, зокрема п.3. Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 
31.12.2019 р. бiльше суми статутного капiталу , що вiдповiдає вимогам чинного законодавства. 
Розкриття iнформацiї за зобов'язаннями 
До зобов'язань Товариства належить кредиторська торгова заборгованiсть, забезпечення виплат 
персоналу та iншi зобов'язання . 
            Зобов'язання Товариства, 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. 
             Товариство 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. 
Станом на 31.12.2019 року Товариство мало поточну кредиторську заборгованiсть за товари, 
роботи, послуги у сумi 167292 тис. грн.(рядок 1615 форми №1-к "Баланс"). Поточнi 
зобов'язання за розрахунками з бюджетом по податкам та внескам складають у сумi 4706 
тис.грн.( рядок 1620 ф.№1-к "Баланс") у тому числi : -податок на прибуток 1943 тис.грн. ( рядок 
1621 ф.№1-к "Баланс")  Залишок по розрахункам з учасниками станом на 31.12.2019 рiк 
складає 4781 тис.грн.(рядок 1640 ф.№1-к "Баланс"). Протягом 2019 року розрахунки по оплатi 
працi проводилися вiдповiдно до чинного законодавства. Поточна заборгованiсть по виплатам 
працiвникам станом на 31.12.2019 р. складала 332 тис. грн.(рядок 1630 форми №1-к "Баланс"). 
Нарахування i сплата єдиного соцiального внеску здiйснювалась Товариством своєчасно, згiдно 
законодавства, та станом на 31.12.2019 р. заборгованiсть склала 1 тис.грн. (рядок 1625 ф.1-к 
"Баланс" ), за страховою дiяльнiстю 163 тис. грн. В 2019 роцi було створення забезпечення 
майбутнiх витрат на виплату вiдпусток робiтникам компанiї ( включаючи внески в ЕСВ) - 
резерв довгострокових зобов'язань. Станом на 31.12.2019 р. поточнi зобов'язання та 
забезпечення  складають  7276 тис.грн. (рядок 1660 форми №1-к "Баланс"). Iншi поточнi 
зобов'язання Товариства , станом на 31.12.2019р. - 31153 тис.грн. (рядок 1690 форми №1-к 
"Баланс") . 
        На думку аудиторiв, розкриття iнформацiї за видами зобов'язань подано в фiнансовiй 



звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог i в усiх суттєвих аспектах 
вiдповiдно до МСБО 39 та МСБЗ. 
 Iнформацiя про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй 
звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан Товариства. 
           Ми проаналiзували iнформацiю щодо наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не 
знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на 
фiнансовий стан Товариства. Фактiв таких подiй не встановлено. В той же час зауважуємо, що 
керуючись Мiжнародним стандартом аудиту 560 "Подальшi подiї" аудитор не несе 
вiдповiдальностi за здiйснення процедур або запитiв стосовно фiнансових звiтiв пiсля дати 
аудиторського висновку. 
 Протягом перiоду, починаючи з дати надання звiту незалежних аудиторiв до дати 
оприлюднення фiнансових звiтiв, вiдповiдальнiсть за iнформування аудитора про факти, якi 
можуть вплинути на фiнансовi звiти, несе управлiнський персонал Стосовно iнформацiї про 
наявнiсть iнших фактiв та обставин, якi можуть суттєво вплинути на дiяльнiсть Товариства у 
майбутньому та оцiнку ступеня їхнього впливу, зокрема про склад i структуру фiнансових 
iнвестицiй. Нам невiдома iнформацiя щодо наявностi у Товариства iнших фактiв та обставин, 
якi можуть суттєво вплинути на дiяльнiсть Товариства у майбутньому. 
Iнформацiя про фiнансовi результати. 
Облiк доходiв 
        Доходи у ф. № 2-к "Консолiдований звiт про фiнансовi результати за 2019 рiк (Звiт про 
сукупний дохiд)" складаються iз доходу вiд реалiзацiї продукцiї, iнших операцiйних доходiв та 
iнших фiнансових доходiв. У фiнансових звiтах iнформацiя про доходи представлена з 
урахуванням МСБО (IAS) 18 "Дохiд" та iнших МСФЗ (IFRS, IAS). Дохiд визначався пiд час 
збiльшення активiв або зменшення зобов'язань, що зумовлювало зростання власного капiталу. 
Доходи Товариства 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 агентських угодах  з авiаперевiзниками, туристичними 
операторами, iншими постачальниками послуг. 
Особливих умов визнання доходу вiд реалiзацiї готової продукцiї вiдповiдно до  полiтики 
Товариства не передбачене. 
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (без урахування податку на додану вартiсть) за 2019 рiк 
склав 307785 тис.грн. (рядок 2000 ф.№2-к). Iншi операцiйнi доходи склали 47528 тис.грн. (рядок 
2120 ф.№2). У рядку 2220 ф.№2-к вiдображенi iншi фiнансовi доходи за 2019р. у сумi 4199 
тис.грн., а також у рядку 2240 ф.№2-к вiдображенi iншi доходи  11428 тис.грн. 
 Облiк витрат 
Облiк втрат виробництва та обiгу, порядок розподiлу загальновиробничих витрат Товариства за 
2019 рiк проводився i вiдображався в фiнансових звiтах згiдно з урахуванням МСФЗ (IFRS, 
IAS). Витрати вiдображались в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв або 
збiльшенням зобов'язань. Витрати визначались витратами звiтного перiоду одночасно з 
визначенням доходу, для отримання якого вони здiйсненi. За 2019 рiк витрати склали: 



- собiвартiсть реалiзованої продукцiї 157684 тис.грн. 
 - адмiнiстративнi витрати 95579 тис. грн. 
- витрати на збут 72938 тис. грн. 
- iншi операцiйнi витрати 16380 тис. грн. 
- витрати з податку на прибуток 3990 тис.грн. 
- фiнансовi витрати 8445 тис.грн 
- iншi вирати 11389 тис.грн. 
           За 2019 рiк  сума прибутку складає 13511 тис.грн.(рядок 2465 ф. №2-к 
"Консолiдований звiт про фiнансовi результати") Доходи та витрати Товариства 
пiдтверджуються даними бухгалтерського облiку та вiдповiдають вимогам МСФЗ. Проведення 
аудиторської перевiрки було спрямовано на одержання вагомих пiдтверджень, щодо 
вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. 
 Звiт про рух грошових коштiв . 
У звiтi форми №3-к "Консолiдований звiт про рух грошових коштiв" вiдображено грошовi 
потоки протягом перiоду згiдно з подiлом дiяльностi на операцiйнi, iнвестицiйну та фiнансову 
згiдно з п.10 МСБО №7. Товариство вiдповiдно до п.18 МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв" 
вiдображає грошовi потоки пiд операцiйної дiяльностi застосовуючи прямий метод, згiдно з 
яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв чи 
валових виплат грошових коштiв. За прямим методом також, визначенi грошовi потоки вiд 
фiнансової та iнвестицiйної дiяльностi. Чистий рух грошових коштiв за 2019 рiк склав 48296 
тис.грн. (рядок 3400 ф.№3-к). На нашу думку, визнання, класифiкацiя, оцiнка грошових коштiв 
та їх рух у ф. №3 "Звiт про рух грошових коштiв" вiдповiдає МСБО №7 "Звiт про рух грошових 
коштiв". Змiст i форма Звiту про власний капiтал вiдповiдають МСБО (IAS) 1 "Подання 
фiнансової звiтностi" та iнший МСФЗ. 
Аналiз  показникiв фiнансової звiтностi 
Аудиторами проведено таку перевiрку у вiдповiдностi iз Наказом Мiнфiну України вiд 
22.12.2008 року № 1524 iз змiнами та доповненнями  та аудитор пiдтверджує порiвняннiсть 
форм фiнансової звiтностi згiдно iз вище означеним наказом Мiнфiну України. 
Для висновку щодо реальностi i перспектив фiнансового стану пiдприємства аудитори 
визначають нижче наведенi показники для оцiнки (за його власною думкою) достовiрностi його 
безперервного функцiонування (в тому числi достовiрнiсть можливого банкрутства) як суб'єкта 
господарювання 
        Фiнансове становище Приватного акцiонерного товариства "КИЙ АВIА" станом на 
31.12.2019 р. характеризують нижче наведенi показники, якi розрахованi на пiдставi показникiв 
фiнансового звiту за 2019 рiк, а саме Консолiдованого балансу (Форма № 1-к). 
№ з/п Показники Нормативне значення коефiцiєнту Розрахунок Фактичне значення коефiцiєнту 
Рядок балансу тис. грн. 
1 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi 1 - 2  
347577 
292250 1,19 
2 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,25 - 0,5  
96091 
292250 0,33 
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi визначається вiдношенням оборотних активiв до поточних 
зобов'язань. Фактичне значення коефiцiєнту 1,19, тобто пiдприємство  має достатньо 
оборотних коштiв для погашення поточних зобов'язань. 
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi визначається як вiдношення суми залишкiв за статтями 
коштiв та їх еквiвалентiв i поточних фiнансових iнвестицiй до суми залишкiв за непогашеними 
кредитами та поточної кредиторської заборгованостi. Фактичне значення коефiцiєнту 0,33 
свiдчить про  достатнiсть грошових коштiв для погашення поточних зобов'язань. 
Безперервнiсть дiяльностi 



        Фiнансовi звiти було пiдготовлено на основi припущення про безперервнiсть 
функцiонування.  При проведеннi аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi аудитори не  
iдентифiкували  суттєву невизначенiсть. А тому,  не iснують  суттєвi ризики, якi можуть 
спричинити негативнi наслiдки, щодо планiв безперервної дiяльностi товариства. Рiчна 
фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнським персоналом можливого впливу 
умов здiйснення дiяльностi на операцiї та фiнансовий стан . 
Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн визначає: порядок надання додаткових 
документiв щодо пов'язаних сторiн, методологiчнi засади формування iнформацiї про операцiї 
пов'язаних сторiн, методи оцiнки активiв i зобов'язань в операцiях пов'язаних сторiн, порядок 
виплат управлiнському персоналу. Таких операцiй в 2019 роцi не виявлено. 
Щодо 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", аудитори виконали процедури, 
необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв 
суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. 
     При проведеннi аудиту застосовувались методи ревiзiї, тестування системи внутрiшнього 
контролю, аналiтичнi процедури, вiдстеження динамiки процесiв, порiвняння, перевiрка за 
дотриманням законiв України, нормативно-правових актiв України та рiшень органiв 
управлiння Товариства; аналiзу дiяльностi Товариства. 
        При проведеннi iдентифiкацiї та оцiнки аудиторських ризикiв суттєвого викривлення 
фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що 
стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi") розглянуто iнформацiю у виглядi 
тверджень (роз'яснень) управлiнського персоналу компанiї з управлiння активами та одержанi 
письмовi пояснення по сутi питання. Вiдповiдно до пояснень та отриманої власної iнформацiї 
аудитор дiйшов висновку, що ризик суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок 
шахрайства вiдсутнiй. 
Цей роздiл аудиторського висновку пiдготовлено вiдповiдно до Вимог до аудиторського 
висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй 
мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 
ринку 29.09.2011р. № 1360. 
       Суттєвих невiдповiдностей у фiнансовiй звiтнiстi, що пiдлягала аудиту, та iншою 
iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з 
фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудиторiв щодо iншої iнформацiї в 
документах, що мiстять перевiрену аудиторами фiнансову звiтнiсть)" не виявлено. 
       На основi проведеного аудиторами тестування доказiв можна зазначити, що 
консолiдована фiнансова звiтнiсть та бухгалтерський облiк вiдображенi в суттєвих аспектах, 
фiнансове становище ПрАТ "КИЙ АВIА"" станом на 31 грудня 2019 року, за рiк що минув, 
стабiльне. 
       Аудиторська перевiрка забезпечує об?рунтовану впевненiсть для висловлення думки, що 
перевiрена iнформацiя дає дiйсне уявлення про реальний склад активiв, власного капiталу, 
зобов'язань, прибуткiв i активiв, рух грошових коштiв, за рiк що минув на зазначену дату, та 
результатiв дiяльностi суб'єкта перевiрки. Консолiдована фiнансова звiтнiсть вiдповiдає 
вимогам МСФЗ, якi суб'єкт господарювання, ПрАТ "КИЙ АВIА" використовує для складання 
звiтiв. 
         На пiдставi наданих до  перевiрки документiв, ми можемо зробити висновок, що 
iнформацiя про подiї, якi вiдбувалися протягом звiтного перiоду в ПрАТ "КИЙ АВIА" та 
можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до змiни вартостi 
його цiнних паперiв, визначаються частиною 1 ст. 41 Закону України "Про цiнi папери та 



фондовий ринок", своєчасно оприлюднюється Товариством та надається користувачам 
звiтностi. 
Стан корпоративного управлiння 
             Метою дiяльностi Приватного акцiонерного товариства "КИЙ АВIА" є одержання 
прибутку шляхом надання послуг по забезпеченню усiх видiв зареєстрованої дiяльностi а саме: 
" Продаж авiаперевезень на мiжнароднi та внутрiшнi рейси авiакомпанiй свiту; 
" Туристичнi послуги - закордоннi тури та тури по Українi; 
" Бронювання готелiв за кордоном та в Українi; 
" Бронювання послуг з прокату автомобiлiв та трансферiв  за кордоном та в Українi; 
" Продаж залiзничних квиткiв по Українi та країнам СНД; 
" Продаж автобусних квиткiв; 
" Продаж страхових полiсiв; 
" Органiзацiя корпоративних заходiв. 
" Органiзацiя VIP-обслуговування в аеропортах. 
" Здiйснення  дiяльностi в межах, визначених чинним законодавством, лiцензiями на 
здiйснення  дiяльностi та Статутом Товариства. 
   Розмiр Статутного капiталу становить 3804100 грн. i подiляється на 76082 акцiй 
номiнальною вартiстю 50 грн.за акцiю. Всi акцiї розподiлено 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 балансу. 
№з/п Назва пiдроздiлу,данi про реєстрацiю Статуспiд роздiлу Мiсцезнаходження  
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 Фiлiя89600, м.Мукачево, вул. Пушкiна, 46, прим.2 
Зареєстрований Статутний капiтал сформований та сплачений повнiстю. 
Товариство не мало виконання    значних правочинiв, якi  вiдповiдно  до  ст. 70 Закону  
України  "Про акцiонернi  товариства"  визнано значними (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi 
активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) . 
         Протягом 2019 року факти вiдчуження Товариством активiв в обсязi, що перевищує 
встановлений розмiр у Статутi Товариства, вiдсутнi. 
           Протягом 2019 року угоди купiвлi-продажу активiв в обсязi, що перевищує 
встановлений розмiр у Статутi Товариства, не укладалися. 
В 2019 роцi вiдсутня наявнiсть скарг та  позовiв до суду стосовно надання  послуг  
Товариством . 
         Корпоративне управлiння Товариства здiйснюється згiдно вимогам чинного 
законодавства України та Статуту Товариства. Вищим органом управлiння є загальнi збори 
акцiонерiв. 
        Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується Статутом 
Емiтента.  По  Статуту  Приватного акцiонерного товариства  "КИЙ АВIА" передбачено  
органи корпоративного управлiння: 
-Загальнi збори акцiонерiв - вищий орган 
-Наглядова рада -  орган управлiння 
-Генеральний директор  - виконавчий орган 
-Ревiзiйна комiсiя - контролюючий орган. 
     Результати виконаних процедур пiдтверджують, що органи корпоративного управлiння в 
Товариствi створенi i дiють у вiдповiдностi до Статуту, та дiючого законодавства України. 
Товариство щорiчно проводить загальнi збори по результатах господарської дiяльностi за 
вiдповiдний рiк, на яких розглядаються пiдсумки виробничо-фiнансової дiяльностi, 
затвердження рiчного фiнансового звiту, розподiл прибуткiв та iншi питання, якi належать до їх 
компетенцiї. 
         Товариство проводить щорiчну аудиторську перевiрку за участю зовнiшнього 



аудитора. Про призначення зовнiшнього аудитора приймає рiшення Голова правлiння. 
Взаємовiдношення iз зацiкавленими особами здiйснюються згiдно з чинним законодавством. 
Щодо служби внутрiшнього аудиту - то вона  на  Товариствi не впроваджена. 
          Протягом 2019 року особовий склад Наглядової ради Товариства  не змiнювався. 
          Протягом 2019 року Наглядова рада Товариства не приймала рiшення про створення 
постiйних чи тимчасових комiсiй. 
         Протягом 2019 року фактiв порушення членами Наглядової ради та членами Правлiння 
внутрiшнiх правил ПрАТ "КИЙ АВIА", якi привели або могли би привести до заподiяння шкоди 
Товариству або його споживачам наданих послуг, не встановлено. 
           Протягом 2019 року органами державної влади до членiв Наглядової ради та 
Правлiння Товариства заходи впливу не застосовувалися. 
 На пiдставi Рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24 квiтня 2019р., протокол № 29  за 
рахунок прибутку, отриманого в 2018 роцi були нарахованi до виплати дивiденди  в  сумi 1 
521 640,00 грн. пропорцiйно  кiлькостi акцiй в статутному фондi товариства згiдно з реєстром 
акцiонерiв станом на 10.06.2019 року. 
Система управлiння ризиками Товариства базується на забезпеченнi надiйного та 
безперервного процесу виявлення, оцiнки, контролю та монiторингу ризикiв як на 
iндивiдуальнiй, так i на портфельнiй основi. 
До значних факторiв ризику, що впливали на дiяльнiсть Пiдприємства протягом року це 
внутрiшнi та зовнiшнi ризики. 
До внутрiшнiх факторiв належать: 
-забезпеченiсть ресурсами та ефективнiсть їх використання: 
-втрати обсягiв реалiзацiї; 
-персонал та їх мотивацiя; 
-якiсть та конкурентоспроможнiсть продукцiї та послуг: 
-коливання курсiв валют; 
-технологiчний стан та автоматизацiя бiзнес-процесiв пiдприємства; 
-маркетинговi ризики. 
До зовнiшнiх факторiв належать: 
-законодавча полiтика держави з регулювання господарської дiяльностi: 
-податкова система; 
-вiдносини з партнерами; 
-конкуренцiя; 
-економiчна ситуацiя в галузi, країнi та свiтi. 
 Ключовими характеристиками системи управлiння ризиками є: 
1) формування чiтких критерiїв дiяльностi Товариства. З метою зменшення ризикiв дiяльностi 
Товариства створено Реєстр ризикiв в якому визначено заходи щодо зниження ризикiв 
Товариства. Карта ризикiв вiдображає розташування одного ризику вiдносно iнших  та межi їх 
терпимостi до ризику. 
2) встановлення нормативiв та лiмiтiв. З метою контролю та управлiння ризиками встановленi 
лiмiти на суми ризикiв, якi Товариство може прийняти. Контроль ризикiв, пов'язаних з такими 
лiмiтами, здiйснюється на постiйнiй основi. 
3) оцiнка ризикiв. З метою оцiнки ризикiв впроваджено Модуль розрахунку ризикiв. Модуль 
розрахунку, як автономний компонент системи управлiння ризиками, застосовується до всiх 
ризикiв Товариства, зокрема: андерайтингового, ринкового, ризику дефолту контрагента, 
операцiйного  ризику. 
4) контроль страхового ризику. Для зменшення ризикiв в Товариствi дiють обмеження, якi 
доведенi до виконавцiв за допомогою внутрiшнiх нормативних документiв. Обмеження є 
дiєвими iнструментами управлiння, якi уточнюються у разi змiни умов або рiвня прийнятностi 
ризикiв; 
5) монiторинг ризикiв. Для забезпечення своєчасного реагування та прийняття адекватних 



заходiв щодо зменшення ризикiв, Товариством здiйснюється їх монiторинг. 
Заключення 
По результатам дослiдження  аудитори пiдтверджують, що протягом 2019 року ПрАТ "КИЙ 
АВIА" дотримувалось вимог Статуту, Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 
Положення про Наглядову раду , Положення про Правлiння,  чинне законодавство України 
щодо корпоративного управлiння та  з питань регулювання дiяльностi акцiонерних товариств. 
Наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою 
iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до комiсiї разом з 
фiнансової звiтнiстю (МСА 720   "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в 
документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть") не встановлено. 
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму 
 Повна назва: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Київ-Аудит 
2000"; 
Код ЄДРПОУ: 21642796; 
Мiсцезнаходження: Київ, вул. Раїси Окiпної,2, оф 308, тел/факс 0685533779; 
Дата реєстрацiї : 14 вересня 1994 року Печерською районною Радою народних депутатiв м. 
Києва, номер запису про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДР 1 070 120 0000 
004130, свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи серiя А00 № 028118; 
Вид дiяльностi за КВЕД-2010: 69.20 - Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту; 
консультацiї з питань оподаткування; 
Фiрма знаходиться на загальнiй системi оподаткування, облiку та звiтностi, та не є платником 
ПДВ. 
 Свiдоцтво АПУ про включення в реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв № 0355 вiд 23 лютого 
2001 року. 
Cвiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0558 вiд 29.10.2015 року, затверджене 
Рiшенням Аудиторської палати України №316/4 та дiйсне до 31.12.2020 року. 
 Звiтний перiод, за який проведено аудит фiнансової звiтностi з 01.01.2019р. по 31.12.2019р. 
Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - iз застереженням; 03 - негативна; 04 - вiдмова 
вiд висловлення думки)   - 01. 
Пояснювальний параграф (у разi наявностi) д/н 
Номер та дата договору на проведення аудиту №04/02-20 вiд 03 березня 2020 року 
Дата початку та дата закiнчення аудиту з 17.03.2020р. по 26.03.2020р. 
Дата аудиторського висновку (звiту) 26.03.2020 р. 
Керiвник ТОВ"Аудиторська фiрма "Київ-Аудит2000"                Давидюк А.С. 
                   Сертифiкат серiї А № 007313, виданий рiшенням Аудиторської палати 
України 24.12.2015 року. 

 
 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Керiвництво Товариства, що здiйснює управлiнськi функцiї та пiдписує рiчну iнформацiю 
емiтента, стверджує про те, що, наскiльки це їм вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена 
вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України 
"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне 
подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i 
юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої фiнансової 
звiтностi, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання 
iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента i юридичних осiб, 
якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої звiтностi разом з описом основних 
ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. 
 



XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 
папери, що виникала протягом 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 
01.04.2019 01.04.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
24.04.2019 24.04.2019 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів 
24.04.2019 24.04.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
15.05.2019 15.05.2019 Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів 

 


