
Титульний аркуш

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

Генеральний
директор    Савюк Сергiй Володимирович

(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника)

М.П.
24.04.2015

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство «Київське агентство повiтряний сполучень «КИЙ АВIА»

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

01130578

4. Місцезнаходження

м. Київ , Шевченкiвський, 01054, м. Київ, вул. Дмитрiвська, буд.1

5. Міжміський код, телефон та факс

8 (044) 2795259 8 (044) 2796533

6. Електронна поштова адреса

veretelnikova@kiyavia.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2015
(дата)

2. Річна інформація опублікована у Бюлютень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" №79  27.04.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання)  (дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://www.kiyavia.com/ru/o-kompanii/about.htm в мережі Інтернет 27.04.2015

 (адреса сторінки)  (дата)



Зміст

1. Основні відомості про емітента X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря X

5. Інформація про рейтингове агентство

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

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X

9. Інформація про загальні збори акціонерів X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X

12. Відомості про цінні папери емітента:

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

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X

3) інформація про зобов'язання емітента X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного
періоду

17. Інформація про стан корпоративного управління X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. 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 за станом на кінець звітного року

20. 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

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X



32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими
здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

Товариство послугами рейтингового агентства не користується: в статутному капiталi товариства державна частка вiдсутня,
стратегiчне значення для економiки i безпеки держави товариство не представляє, "домiнуюче"становище не займає. Iнформацiя
про засновникiв вiдсутня,тому що Товариство було засновано ранiше звiтного року. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня у
зв`язку з тим, що за звiтнiй перiод дивiденди Товариством не нараховувались i не виплачувались. Iнформацiя про облiгацi,
похiднi цiнннi папери та iншi цiннi папери вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски облiгацiй, похiдних
цiнних паперiв та iнших цiнних папер. Протягом звiтного перiоду товариство не здiйснювало викуп власних акцiй. Iнформацiя
про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку тим, що товариство не займається видами
дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та
води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з
тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво
та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про забезпечення
випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски боргових цiнних паперiв.
Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду вiдсутнi,
в зв'язку тим, що пiдприємство не здiйснювало випуску iпотечних цiнних паперiв, та не мало особливої iнформацiї. Iпотечнi
облiгацiї, iпотечнi сертифiкати, сертифiкати ФОН емiтент не випускав. Головний бухгалтер Коляда О.В. акцiями товариства не
володiє. Аудиторська фiрмаТОВ АФ "Ратекс-Аудит" не має свiдоцтвапро внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть
проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв. 
Зобов'язаннь емiтента (за кожним кредитом), (за кожним випуском облiгацiй), (за iпотечними цiнними паперами ), (за iншими
цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами), (за сертифiкатами ФОН) та (за фiнансовими iнвестицiями в
корпоративнi права) немає.
Еметент складає фiнансову звiтнiсть за прямим методом, звiтнiсть за непрямим методом не передбачена.



III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство «Київське агентство повiтряний сполучень «КИЙ АВIА»

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А 01 №795252

3. Дата проведення державної реєстрації

03.08.1994

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

3804100.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить 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)

594

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

79.12 Дiяльнiсть туристичних операторiв дiяльнiсть

79.11 Дiяльнiсть туристичних агенств

79.90 Надання iнших послуг iз бронювання та повязана з цим дiяльнiсть

10. Органи управління підприємства

Управлiння товариством здiйснюють: - загальнi збори Товариства; - наглядова рада Товариства; - генеральний директор; - ревiзiйна комiсiя Товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "ВТБ Банк"

2) МФО банку

321767

3) поточний рахунок

26005301000114

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ «Банк «Київська Русь»

5) МФО банку

319092

6) поточний рахунок

2600848855001

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1 2 3 4 5

На право продажу авiацiйних
перевезень Сертифiкат АА№013138 23.06.2013 Державна авiацiйна служба України 23.06.2015

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): Емiтент планує продовжити термiн дiї виданого сертифiкату на продаж
авiацiйних перевезень.

 

Туроператорська дiяльнiсть Лiцензiя АЕ №185891 26.06.2013 Державне агенство з туризму та курортiв Необмежена

Опис Термiн дiї лiцензiї необмежаний, тому прогноз щодо продовження дїї лiцензiї - позитивний.

 



13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування

ДП "Туристичне агентство "КИЙ АВIА"

2) організаційно-правова форма

160

3) код за ЄДРПОУ

24916560

4) місцезнаходження

01135, м. Київ-135, пр.Перемоги, 2

5) опис

ПАТ "КИЙ АВIА" є засновником (участником) товариства. Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi складає 100%

1) найменування

ТОВ «Чарiвна подорож»

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

21400249

4) місцезнаходження

04070,м.Київ, вул. Iльїньська, буд.18

5) опис

ПАТ "КИЙ АВIА" є засновником (участником) товариства. Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi складає 70%

1) найменування

ДП "КИЙ АВIА ТЕКС"

2) організаційно-правова форма

160

3) код за ЄДРПОУ

30212710

4) місцезнаходження

Київська область, Бородянський район, смт. Клавдiєво-Тарасове, вул. К. Маркса,44

5) опис

ПАТ "КИЙ АВIА" є засновником (участником) товариства. Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi складає 100%

1) найменування

ТОВ “КИЙ АВIА ВЕСТ”

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

33285650

4) місцезнаходження

79008, м.Львiв, пр.Шевченко, 11

5) опис

ПАТ "КИЙ АВIА" є засновником (участником) товариства. Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi складає 80%

1) найменування

ДП ТОВ “Авiатур”

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

21497542

4) місцезнаходження

01135, Київ, Златоустовская 2/4

5) опис

ПАТ "КИЙ АВIА" є засновником (участником) товариства. Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi складає 65,62%

1) найменування

ДП ПАТ СК «КИЙ АВIА Гарант»

2) організаційно-правова форма

111

3) код за ЄДРПОУ



30383799

4) місцезнаходження

01001, Киев, вул. Малая Житомирская, 7

5) опис

ПАТ "КИЙ АВIА" є акцiонером товариства. Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi складає 65,52%

1) найменування

ДП ТОВ “ТОВ ТIКЕТС.ЮЕЙ"

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

36027535

4) місцезнаходження

79035 м. Львiв, вул. Зелена,186

5) опис

ПАТ "КИЙ АВIА" є засновником (участником) товариства. Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi складає 51%

1) найменування

"КИЙ АВИА"

2) організаційно-правова форма

170

3) код за ЄДРПОУ

190611989

4) місцезнаходження

Республика Беларусь, г. Минск, ул. К. Маркса, д. 25, каб. 39

5) опис

ПАТ "КИЙ АВIА" є засновником (участником) товариства. Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi складає 100%

1) найменування

ТОВ “КИЙ АВIА Крим”

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

25146006

4) місцезнаходження

95050, Автономна республiка Крим, м. Семферополь, вул. Київська, буд.133

5) опис

ПАТ "КИЙ АВIА" є засновником (участником) товариства. Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi складає 31,581%

1) найменування

ЗАТ “Ламiтек-Укрiзолiт”

2) організаційно-правова форма

232

3) код за ЄДРПОУ

33710647

4) місцезнаходження

07850, Київська обл., Бородянський р-н, смт. Клавдiєво-Тарасове, вул. Маркса, 44

5) опис

ПАТ "КИЙ АВIА" є засновником (участником) товариства. Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi складає 25%

1) найменування

ТОВ «КИЙ АВIА Iвано-Франкiвськ»

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

30474812

4) місцезнаходження

76018, м. Iвано-Франкiвськ, вул. Коновальця, 46

5) опис

ПАТ "КИЙ АВIА" є засновником (участником) товариства. Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi складає 20%

1) найменування

ТОВ «КИЙ АВIА Тернопiль»



2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

30903379

4) місцезнаходження

46001, мiсто Тернопiль, вул. Руська вул., буд. 11

5) опис

ПАТ "КИЙ АВIА" є засновником (участником) товариства. Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi складає 20%

1) найменування

ТОВ «КИЙ АВIА Закарпаття»

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

31624656

4) місцезнаходження

88018, Закарпатська обл. Ужгород, Толстого Л. вул., 33

5) опис

ПАТ "КИЙ АВIА" є засновником (участником) товариства. Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi складає 20%

1) найменування

ТОВ «КИЙ АВIА Експрес»

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

30370493

4) місцезнаходження

01001,м. Київ, вул. Станiславського, 3

5) опис

ПАТ "КИЙ АВIА" є засновником (участником) товариства. Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi складає 21,82%

1) найменування

ТОВ «Транспортал»

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

38578507

4) місцезнаходження

03151, м. Київ, пр-т Повiтрофлотський, буд. 76-В

5) опис

ПАТ "КИЙ АВIА" є засновником (участником) товариства. Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi складає 59%

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)
Дата введення

посади
корпоративного

секретаря

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря

1 2 3

27.04.2010 27.04.2010 Веретельникова Свiтлана Василiвна

Опис Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав: помiчник президента Концерн «КИЙ АВIА». Досвiду роботи корпоративним секретарем не мала. На
засiданнi Наглядової ради прийнято рiшення про обрання корпоративним секретарем Веретельникову С. В. За даними ПАТ «КИЙ АВIА», непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини особа не має. Обмежень щодо обiймання посади секретаря корпоративного«КИЙ АВIА», передбачених Статутом та законодавством,

нема.

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Савюк Сергiй Володимирович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи



4) рік народження**

1955

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

35

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "КИЙ АВIА", Перший заступник Голови правлiння

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.02.2013 3 роки

9) 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), включаючи пiдготовку та подання на розгляд i затвердження Наглядової ради
Товариства звiтiв про виконання зазначених бiзнес-планiв Товариства (у тому числi звiтiв про 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. 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.
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах - 3,2% чистого сукупного прибутку ПАТ "КИЙ АВIА".
Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не вiдбувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи (рокiв) - 35.
Попереднi посади: ЗАТ КАПС "КИЙ АВIА" - Регiональний директор-представник президента в Захiдному регiонi, ЗАТ КАПС "КИЙ АВIА"; Перший
заступник Голови правлiння. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шпак Володимир Антонович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1939

5) освіта**

Вища в 1962 роцi закiнчив Київський iнститут цивiльного повiтряного флоту

6) стаж роботи (років)**

52

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "КИЙ АВIА", Голова Правлiння - Президент.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.03.2010 5 рокiв

9) Опис



Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства.
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.
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах - 3,5% чистого сукупного прибутку ПАТ "КИЙ АВIА".
Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа
емiтента не має.
Загальний стаж роботи (рокiв) - 52.
Попереднi посади: Голова Правлiння - Президент ЗАТ "КИЙ АВIА", ЗАТ КАПС "КИЙ АВIА" - Президент, ЗАТ КАПС "КИЙ АВIА" - Генеральний
директор.
Посадова особа обiймає посади на iнших пiдприємствах, займає посаду - Президент в Концернi «Кий Авiа» масцезнаходження пiдприємства: 01054, м.
Київ, вул. Дмитрiвська,1
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник Голови Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бутова Галина Сафронiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1949

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

45

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Концерн "КИЙ АВIА" - Головний фiнансовий контролер - головний бухгалтер, ЗАТ КАПС "КИЙ АВIА" - Вiце-президент по фiнансам, ЗАТ КАПС
"КИЙ АВIА" - Головний бухгалтер.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.03.2010 5 рокiв

9) Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства. Обов`язки виконує
колегiально у складi Наглядової ради, вiдповiдно до статуту товариства. У разi тимчасової неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх
повноважень його повноваження здiйснює Заступник Голови Наглядової ради.
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах - 3,4% чистого сукупного прибутку ПАТ "КИЙ АВIА".
Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не вiдбувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи (рокiв) - 45.
Попереднi посади: Концерн "КИЙ АВIА" - Головний фiнансовий контролер - головний бухгалтер, ЗАТ КАПС "КИЙ АВIА" - Вiце-президент по
фiнансам, ЗАТ КАПС "КИЙ АВIА" - Головний бухгалтер.
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.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Новак Вiктор Арсентiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1955

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

34

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Концерн "КИЙ АВIА" - Головний спецiалiст, ЗАТ КАПС "КИЙ АВIА" - Вiце-президент по кадрам, ЗАТ КАПС "КИЙ АВIА" - начальник служби
контролiнгу.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.03.2010 5 рокiв

9) Опис



Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства. Обов`язки виконує
колегiально у складi Наглядової ради, вiдповiдно до статуту товариства.
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах - 3,2% чистого сукупного прибутку ПАТ "КИЙ АВIА".
Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не вiдбувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи (рокiв) - 34.
Попереднi посади: Концерн "КИЙ АВIА" - Головний спецiалiст, ЗАТ КАПС "КИЙ АВIА" - Вiце-президент по кадрам, ЗАТ КАПС "КИЙ АВIА" -
начальник служби контролiнгу.
Посадова особа обiймає посади на iнших пiдприємствах:
- ТОВ "Авiа-Сервiс", 69063 м. Запорiжжя, вулиця Артема, буд. 1 - Директор;
- ТОВ "Донбас Авiа-Сервiс", 83050 м. Донецьк, проспект Миру, буд. 11 - Директор.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Синьоокий Вiктор Васильович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1948

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

44

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Концерн "КИЙ АВIА" - Головний спецiалiст, ЗАТ КАПС "КИЙ АВIА" - Заступник генерального директора.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.03.2010 5 рокiв

9) Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства. Обов`язки виконує
колегiально у складi Наглядової ради, вiдповiдно до статуту товариства.
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах - 3,2% чистого сукупного прибутку ПАТ "КИЙ АВIА".
Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не вiдбувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи (рокiв) - 44.
Попереднi посади: Концерн "КИЙ АВIА" - Головний спецiалiст, ЗАТ КАПС "КИЙ АВIА" - Заступник генерального директора.
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.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кривицький Олексiй Iполiтович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1947

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

44

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ КАПС "КИЙ АВIА" Директор комерцiйного директорату, Директор ТОВ "КИЙ АВIА ЕКСПРЕС" ЗАТ "КИЙ АВIА" - начальник планово-
економiчного вiддiлу.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.03.2010 5 рокiв

9) Опис



Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства,
Положенням про Наглядову раду Товариства. Обов`язки виконує колегiально у складi Наглядової ради, вiдповiдно до статуту товариства. Винагорода
в грошовiй та в натуральнiй формах - 3,2% чистого сукупного прибутку ПАТ "КИЙ АВIА". Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний
перiод не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи 44 рокiв.
Попередня посада протягом останiх п'яти рокiв ЗАТ "КИЙ АВIА", начальник планово-економiчного вiддiлу. Попереднi посади: ЗАТ КАПС "КИЙ
АВIА" Директор комерцiйного директорату, Директор ТОВ "КИЙ АВIА ЕКСПРЕС" ЗАТ "КИЙ АВIА" - начальник планово-економiчного вiддiлу.
Посадова особа обiймає посади на iнших пiдприємствах а саме: 
ТОВ "КИЙ АВIА - ЕКСПРЕС" - директор, 01001, м.Київ, вул. Станiславського, будинок 3.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Льовiн Валерiй Михайлович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1948

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

41

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ «КИЙ АВIА» Заступник Голови правлiння.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.03.2010 5 рокiв

9) Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства,
Положенням про Наглядову раду Товариства. Обов`язки виконує колегiально у складi Наглядової ради, вiдповiдно до статуту товариства. Винагорода
в грошовiй та в натуральнiй формах - 3,2% чистого сукупного прибутку ПАТ "КИЙ АВIА". Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний
перiод не вiдбувалось.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 
Загальний стаж роботи (рокiв) - 41.
Попередня посада протягом останiх п'яти рокiв ПАТ «КИЙ АВIА», ЗАТ "КИЙ АВIА", Заступник Голови правлiння. Попереднi посади: ЗАТ КАПС
"КИЙ АВIА" - Заступник Голови правлiння, ЗАТ КАПС "КИЙ АВIА" - Директор директорату розвитку, ЗАТ СК "КИЙ АВIА ГАРАНТ" - Голова
правлiння. Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Коляда Олена Володимирiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1966

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

26

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "КИЙ АВIА", Заступник головного бухгалтера.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

14.01.2010 6 рокiв

9) 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. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах - 1,9% чистого сукупного
прибутку ПАТ "КИЙ АВIА". Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 26.
Попередня посада протягом останiх п'яти рокiв ЗАТ "КИЙ АВIА", Заступник головного бухгалтера. Попереднi посади: ЗАТ КАПС "КИЙ АВIА" -
старший бухгалтер, ЗАТ КАПС "КИЙ АВIА" - старший бухгалтер Регiонального вiддiлення Запорiзької фiлiї, ЗАТ КАПС "КИЙ АВIА" - Заступник
головного бухгалтера.
Посадова особа обiймає посади на iнших пiдприємствах а саме:
ТОВ "Сюїта", 01054, м. Київ, вул. Дмитрiвська,1- бухгалтер;
ТОВ "Реєстр-Iнком", 01001, м.Київ, вул. Станiславського, буд.3 -Директор.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Єршова Олена Ярославiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1973

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

23

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ «КИЙ АВIА», заступник начальника вiддiлу аудиту та контроллiнгу.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.04.2013 3 роки

9) 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 23 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. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах
посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа
не обiймає посади на iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ляпунова Янiна Петрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1976

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "КИЙ АВIА" Керiвник групи оперативного управлiння продажами вiддiла управлiння прибутками.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.04.2013 3 роки

9) 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 16 рокiв.
Попередня посада протягом останiх п'яти рокiв ПАТ "КИЙ АВIА" Керiвник групи оперативного управлiння продажами вiддiла управлiння
прибутками, ПАТ "КИЙ АВIА", провiдний технолог Директорату розвитку, ПАТ "КИЙ АВIА", заступник начальника вiддiлу управлiння прибутками.
Обов`язки виконує колегiально у складi ревiзiйної комiсiї, вiдповiдно до статуту товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах
посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа
не обiймає посади на iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Морозенко Марiя Iванiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1960

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

32

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "КИЙ АВIА", начальник вiдiлу персонал

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.04.2013 3 роки

9) 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 32 роки.
Попередня посада протягом останiх п'яти рокiв ЗАТ "КИЙ АВIА", начальник вiдiлу персоналу. Обов`язки виконує колегiально у складi ревiзiйної
комiсiї, вiдповiдно до статуту товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада
Прізвище, ім'я, по батькові
посадової особи або повне

найменування юридичної особи

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

або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість
акцій

(штук)

Від загальної
кількості акцій

(у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на

пред'явника

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Генеральний
директор Савюк Сергiй Володимирович 320 0.42060000000 320 0 0 0

Голова
Наглядової

Ради
Шпак Володимир Антонович 5387 7.08050000000 5387 0 0 0

Заступник
Голови

Наглядової
ради

Бутова Галина Сафронiвна 1829 2.40400000000 1829 0 0 0

Член
Наглядової

ради
Новак Вiкто Арсентiйович 1664 2.18710000000 1664 0 0 0

Член
Наглядової

ради
Синьоокий Вiктор Васильович 1576 2.07140000000 1576 0 0 0

Член
Наглядової

ради
Льовiн Валерiй Михайлович 1519 1.99650000000 1519 0 0 0

Член
Наглядової

ради
Кривицький Олексiй Iполiтович 1278 1.67980000000 1278 0 0 0

Член
ревiзiйної

комiсiї
Єршова Олена Ярославiвна 267 0.35100000000 267 0 0 0

Голова
ревiзiйної

комiсiї
Морозенко Марiя Iванiвна 43 0.05650000000 43 0 0 0

Член
ревiзiйної

комiсiї
Ляпунова Янiна Петрiвна 40 0.05260000000 40 0 0 0

Головний
бухгалтер Коляда Олена Володимирiвна 0 0.00000000000 0 0 0 0

Усього 13923 18.3 13923 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.



VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної
особи

Код за
ЄДРПОУ Місцезнаходження

Кількість
акцій

(штук)

Від загальної кількості
акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на

пред'явника

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Кий Авiа

Лiзинг"
31282024 01054 Україна м. Київ Шевченкiвський

м. Київ вулиця Дмитрiвська, 1, 31165 40.9624 31165 0 0 0

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "С.Л.В." 30184757 01001 Україна м. Київ Шевченкiвський

м. Київ вулиця Мала Житомирська, 7 16878 22.1840 16878 0 0 0

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи*

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

Кількість
акцій

(штук)

Від загальної кількості
акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на

пред'явника

Усього 48043 63.1464 48043 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові. 
** Заповненювати необов'язково.



VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних
зборів*

чергові позачергові

X

Дата проведення 15.04.2014

Кворум зборів** 88.96

Опис

Питання, внесенi до порядку денного загальних зборiв:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї. 
2. Звiт генерального директора про результати фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк. Визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства на 2014
рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту генерального директора.
3. Звiт Наглядової ради за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 
4.Звiт ревiзiйної комiсiї товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї.
5.Затвердження рiчного звiту товариства за 2013 рiк.
6.Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2013 рiк.
7.Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв.
8.Затвердження змiн до Положення про Наглядову раду. 
1. З першого питання порядку денного: Голова загальних зборiв Шпак В.А. запропонував обрати лiчильну комiсiю у складi: голова комiсiї – Чикиндюк С.Г., члени комiсiї:
Лiхолєтов С.Б., Макарчук Т.В. термiном на два роки та винiс на голосування проект рiшення з першого питання порядку денного. Голосування проведено бюлетенем № 1.
Результати голосування: ЗА - 67685 (100%), ПРОТИ - 0. УТРИМАЛИСЯ - 0, НЕДIЙСНI ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ - 0.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах акцiонерiв.
Вирiшили: 1. Обрати лiчильну комiсiю у складi: голова комiсiї – Чикиндюк С.Г., члени комiсiї: Лiхолєтов С.Б., Макарчук Т.В. термiном на два роки.
2. В другого питання порядку денного: Слухали: Генерального директора товариства Савюка С.В. (звiт – Додаток №1, основнi напрямки – Додаток №2). Голова загальних
зборiв Шпак В.А. запропонував затвердити звiт генерального директора про результати фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк, основнi напрямки
дiяльностi товариства на 2014 рiк та винiс на голосування проект рiшення з другого питання порядку денного. Голосування проведено бюлетенем № 2. Результати
голосування: ЗА - 60536 (89,44%), ПРОТИ - 7149 (10.56%), УТРИМАЛИСЯ - 0, НЕДIЙСНI ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ - 0.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах акцiонерiв.
Вирiшили: 1. Затвердити звiт генерального директора про результати фiнансово- господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк (додається). 2. Затвердити запропонованi
генеральним директором основнi напрямки дiяльностi товариства на 2014 рiк (додаються). 3. Генеральному директору забезпечити виконання визначених основних
напрямкiв дiяльностi товариства.
3. З третього питання порядку денного: Слухали: Голову Наглядової ради Шпака В.А. (Звiт Наглядової ради – Додаток №3). Голова загальних зборiв Шпак В.А.
запропонував затвердити звiт голови Наглядової ради та винiс на голосування проект рiшення з третього питання порядку денного. Голосування проведено бюлетенем № 3.
Результати голосування: ЗА - 60536 (89,44%), ПРОТИ - 7149 (10.56%), УТРИМАЛИСЯ - 0, НЕДIЙСНI ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ - 0.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах акцiонерiв.
Вирiшили: 1. Затвердити звiт голови Наглядової ради за 2013 рiк (додається).
4. З четвертого питання порядку денного: Слухали: Голову ревiзiйної комiсiї Морозенко М.I. (звiт та висновки РК – Додаток № 4). Голова загальних зборiв Шпак В.А.
запропонував затвердити звiт та висновки ревiзiйної комiсiї та винiс на голосування проект рiшення з четвертого питання порядку денного. Голосування проведено
бюлетенем № 4 Результати голосування: ЗА - 60536 (89,44%), ПРОТИ - 7149 (10.56%), УТРИМАЛИСЯ - 0, НЕДIЙСНI ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ - 0.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах акцiонерiв.
Вирiшили: 1. Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк (додається). 2. Затвердити висновки ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк (додаються). 
5. З п»ятого питання порядку денного: Слухали: Голову загальних зборiв Шпака В.А., який доповiв, що бухгалтерська звiтнiсть товариства за 2013 рiк складена у
вiдповiдностi до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. (Баланс товариства станом на 31.12.2013 року,звiт про фiнансовi результати за 2013 рiк, звiт про рух
грошових коштiв за 2013 рiк, звiт про власний капiтал за 2013 рiк, примiтки до фiнансової звiтностi за 2013 рiк – додаються). Голова загальних зборiв Шпак В.А.
запропонував затвердити рiчний звiт товариства за 2013 рiк та винiс на голосування проект рiшення з п»ятого питання порядку денного. 
Голосування проведено бюлетенем № 5. Результати голосування: ЗА - 60536 (89,44%), ПРОТИ - 7149 (10.56%), УТРИМАЛИСЯ - 0, НЕДIЙСНI ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ
- 0.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах акцiонерiв.
Вирiшили: 1. Затвердити рiчний звiт товариства за 2013 рiк (додається).
6. З шостого питання порядку денного: Слухали: Голову загальних зборiв Шпака В.А., який доповiв, що чистий прибуток вiд господарської дiяльностi товариства за 2013
рiк склав 6 406 тис. гривень, запропонував направити його на розвиток товариства та винiс на голосування проект рiшення з шостого питання порядку денного. 
Голосування проведено бюлетенем № 6. Результати голосування: ЗА - 60536 (89,44%), ПРОТИ - 7149 (10.56%), УТРИМАЛИСЯ - 0, НЕДIЙСНI ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ
- 0.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах акцiонерiв.
Вирiшили: 1. Прибуток товариства за пiдсумками 2013 року направити на розвиток товариства.
7. З сьомого питання порядку денного: Слухали: Бутову Г.С., яка запропонувала виплату дивiдендiв за 2013 рiк не проводити. Голова загальних зборiв Шпак В.А. винiс на
голосування проект рiшення з сьомого питання порядку денного: Голосування проведено бюлетенем № 7. Результати голосування: ЗА - 60536 (89,44%), ПРОТИ - 7149
(10.56%), УТРИМАЛИСЯ - 0, НЕДIЙСНI ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ - 0.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах акцiонерiв.
Вирiшили: 1. Виплату дивiдендiв за 2013 рiк не проводити.
8. З восьмого питання порядку денного: Слухали: Голову загальних зборiв Шпака В.А., який запропонував затвердити змiни до Положення про Наглядову раду та винiс на
голосування проект рiшення з восьмого питання порядку денного: Голосування проведено бюлетенем № 8. Результати голосування: ЗА - 60536 (89,44%), ПРОТИ - 7149
(10.56%), УТРИМАЛИСЯ - 0, НЕДIЙСНI ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ - 0.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах акцiонерiв.
Вирiшили:1. Затвердити змiни до Положення про Наглядову раду (додаються).
Голова загальних зборiв В.А. Шпак
Секретар С.В. Веретельникова



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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

Публiчне акцiонерне товариство «Банк «Київська Русь»

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ 24214088

Місцезнаходження 04071 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ вулиця Хорива, будинок 11-А

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 263363

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.09.2013

Міжміський код та телефон (044)467-69-43

Факс (044)467-69-43

Вид діяльності Здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку – депозитарної дiяльностi депозитарної установи

Опис Емiтент не веде самостiйно реєстр. Укладено договiр №14/11/Ю провiдкриття рахунку у цiнних паперах.
Iнформацiя щодо виду послуг, якi надає особа: емiтент користується послугами щодо вiдкриття та
обслуговування рахунку у цiнних паперах, проведення депозитарних операцiй за рахунком у цiнних паперах
та iншi послуги на пiдставi укладеного договору.

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

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй України"

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ 30370711

Місцезнаходження 04071 Україна м. Київ Подiльскiй Киев вулиця Нижнiй Вал, будинок 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2092

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013

Міжміський код та телефон (044) 591-04-00

Факс (044) 482-52-14

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю

Опис Емiтент не веде самостiйно реєстр. Укладено договiр №Е-8387/п про обслуговування емiсiї цiнних паперiв, та
заява №ОВ-7410 про приєднання до Умов Договору про обслуговування цiнних паперiв.
Iнформацiя про види послуг, якi надає послуги: емiтент користується послугами вiдповiдно до умов договору
на обслуговування випускiв цiнних паперiв, послуги з вiдкриття рахунку у цiнних паперах, депозитарного
обслуговування випускiв цiнних паперiв та корпоративних операцiй емiтента, надання реєстрiв власникiв
iменних цiнних паперiв, послуи з надання електронного цифрового пiдпису.

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "РАТЕКС-АУДИТ"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ 30489200

Місцезнаходження 01033 Україна Подiльскiй м. Київ вул. Саксаганського, буд. 44В

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4489

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.12.2011

Міжміський код та телефон (044) 550-72-16

Факс (044) 550-72-16

Вид діяльності Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає аудиторськi послуги

Опис Свiдоцтво про включення до реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi №4489. Термiн дiї до 22.12.2016 року.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "РАТЕКС-АУДИТ" виконало аудит
консолiдованого балансу ПАТ "КИЙ АВIА" та його фiлiй, вiдокремлених стукткрних пiдроздiлiв, що не мають
статусу юридичної особи та самостiйного балансу, станом на 31 грудня 2014 року, i вiдповiдних йому
консолiдованих звiтiв про прибутки та збитки, звiтiв про рух грошових коштiв, звiтiв про змiни у власному
капiталi за рiк, що закiнчився на зазначену дату.



X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію

випуску

Найменування органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікаційний

номер

Тип цінного
паперу

Форма
існування та

форма випуску

Номінальна
вартість

акцій (грн)

Кількість
акцій

(штук)

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

бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні 50 76082 3804100 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.

 



XI. Опис бізнесу

ПАТ "КИЙ АВIА" - лiдируюча компанiя України в областi продажiв транспортних i туристичних послуг. Етапи розвитку Емiтента: У 1994 роцi
створено орендне пiдприємство "Київське зональне агентство повiтряних сполучень "КИЙ АВIА". У 1995 роцi створено Закрите акцiонерне
товариство "Київське агентство повiтряних сполучень "КИЙ АВIА". У 2011 роцi пiдприємство змiнило назву на Публiчне акцiонерне товариство
"Київське агентство повiтряних сполучень "КИЙ АВIА". Публiчне акцiонерне товариство "Київське агентство повiтряних сполучень "КИЙ АВIА"
(iдентифiкацiйний код 01130578) є новим найменуванням Закритого акцiонерного товариства "Київське агентство повiтряних сполучень "КИЙ АВIА"
(iдентифiкацiйний код 01130578) вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". Товариство є правонаступником орендного
пiдприємства "Київське Зональне агентство повiтряних сполучень "КИЙ АВIА", зареєстрованого виконавчим комiтетом Старокиївської районної ради
народних депутатiв м. Києва. Державний реєстрацiйний номер № 01130578 вiд 03.08.94 р. Важливих подiй розвитку (в тому числi злиття, подiл,
приєднання, перетворення, видiл) у звiтному роцi не вiдбувалось.

 

На кiнець 2013 року органiзацiйна структура ПАТ "КИЙ АВIА" включає - такi дочiрнi пiдприємства: ДП "Туристичне агентство "КИЙ АВIА"
(мiсцезнаходження: м. Київ-135, пр.Перемоги, 2, ДП "КИЙ АВIА ТЕКС" (мiсцезнаходження: Київська область, Бородянський район, смт. Клавдiєво-
Тарасове, вул. К. Маркса,44), Иностранное частное унитарное предприятие по оказанию услуг "КИЙ АВИА" (мiсцезнаходження: Республика
Беларусь, г. Минск, ул. К. Маркса, д. 25, каб. 39), ТОВ “КИЙ АВIА ВЕСТ” (79008 м.Львiв пр.Шевченко,11), ДП ТОВ «Чарiвна подорож»
(04070,м.Київ, вул. Iльїньська, буд.18), ДП ТОВ “Авiатур” (01135, Київ, Златоустовская 2/4); ДП ПАТ СК «КИЙ АВIА Гарант» (01001, Киев, вул.
Малая Житомирская, 7), ДП ТОВ “ТОВ ТIКЕТС.ЮЕЙ" (79035 м. Львiв, вул. Зелена,186).
Пiдприємство має фiлiї: Рiвненська фiлiя ПАТ "КИЙ АВIА" (33013, м. Рiвне, пр-т Миру,8); Луцька фiлiя ПАТ "КИЙ АВIА" (43000, м. Луцьк, пр-т
Волi,7); Черкаська фiлiя ПАТ "КИЙ АВIА" (18000, м. Черкаси, Соснiвський район, вул. О. Дашкевича,30); Одеська фiлiя ПАТ "КИЙ АВIА" (65025, м.
Одеса, Приморський район, вул. Преображенська, будинок 15); Чернiгiвська фiлiя ПАТ "КИЙ АВIА" (14000 м. Чернiгiв, Новозаводський район, пр-т
Перемоги,58); Сумська фiлiя ПАТ "КИЙ АВIА" (40030, м. Суми, Залiзничний район, вул. Петропавлiвська,76); Житомирська фiлiя ПАТ "КИЙ АВIА"
(10014, м. Житомир, Богунський район, майдан Перемоги,5); Львiвська фiлiя ПАТ "КИЙ АВIА" (79005, м. Львiв, Галицький район, пр-т Шевченка,11);
Миколаївська фiлiя ПАТ "КИЙ АВIА" (54017, м. Миколаїв, Центральний район, пр-т Ленiна,71); Полтавська фiлiя ПАТ "КИЙ АВIА" (36020, м.
Полтава, Октябрський район, вул. Ленiна,7); Днiпропетровська фiлiя ПАТ "КИЙ АВIА" (49000, м. Днiпропетровськ, Бабушкiнський район, вул.
Ширшова,10); Запорiзька фiлiя ПАТ "КИЙ АВIА" (69063, м. Запорiжжя, Жовтневий район, пр-т Ленiна,29 к.18); Харкiвська фiлiя ПАТ "КИЙ АВIА"
(61003 м. Харкiв, Червонозаводський район, Набережна Червоношкiльна,18); Донецька фiлiя ПАТ "КИЙ АВIА" (83050, м. Донецьк, Ворошилiвський
район, пр-т Миру,11); Кiровоградська фiлiя ПАТ "КИЙ АВIА" (25006, м. Кiровоград, Ленiнський район, вул. Острiвська,2); Луганська фiлiя ПАТ
"КИЙ АВIА" (91022, м. Луганськ, Ленiнський район, вул. Радянська, 57/1); Херсонська фiлiя ПАТ "КИЙ АВIА" (73000, м. Херсон, Суворовський
район, пр-т Ушакова,34, к.5); Вiнницька фiлiя ПАТ "КИЙ АВIА" (21001, м. Вiнниця, Ленiнський район, вул. Соборна,101); Хмельницька фiлiя ПАТ
"КИЙ АВIА" (29000, м. Хмельницький, вул. Камянецька,82, квартира 2); Чернiвецька фiлiя ПАТ "КИЙ АВIА" (58000 м. Чернiвцi, Шевченкiвський
район, вул. Головна,96); Криворiзька фiлiя ПАТ "КИЙ АВIА" (50000, Днiпропетровська обл. м. Кривий Рiг, Саксаганський район, пр-т Миру,31; Iвано-
Франкiвська фiлiя ПАТ “КИЙ АВIА” 76018,м.Iвано-Франковск,вул. Сiчевих Стрiльцiв, 10/2. ПАТ «КИЙ АВIА» IПН 9909120686/КПП 774751001
акредитовану на територiї Росiйської Федерацiї , яка знаходиться за адресою: 125167, Росiйська Федерацiя , м. Москва, Ленiнградськiй проспект буд.
37 корп. 3 та здiйснює господарську дiяльнiсть в Росiйської Федерацiї. Також пiдприємство має фiлiї, вiдокремленi структурнi пiдроздiли, що не
мають статусу юридичної особи и самостiйного балансу. Протягом звiтного перiоду в органiзацiйнiй структурi Публiчного акцiонерного товариства
"Київське агентство повiтряних сполучень "КИЙ АВIА" не вiдбулось змiн.

 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб), - 353, позаштатних працiвникiв на пiдприемствi немає, за сумiсництвом
працює одна особа, на умовах неповного робочого часу працює -7 осiб. Фонд оплати працi - 30011,1 тис. грн., фонд оплати працi за 2014 рiк
зменшився на 5,2% вiдносно попереднього року (31660,5 тис. грн.).
Складне економiчне становище у країнi призвело до спаду продажу авiаквиткiв та супутнiх послуг, а також до застосування на пiдприємствi
скороченого графiку режиму роботи у перiод сiчень-квiтень 2014р., та грудень 2014р. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня
квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента: Для забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв на пiдприємствi проводяться стажування
при прийомi на роботу, рiчна планова перепiдготовка персоналу на пiдприємствi з метою пiдвищення професiйних навичок та знань. Крiм того
працiвники, по запиту безпосереднього керiвника та за рахунок пiдприємства мають можливiсть навчатись на спецiалiзованих курсах по профiлю своєї
дiяльностi, а також постiйно приймають участь в iнформацiйних та рекламних турах закордон. Обслуговування клiєнтiв здiйснюється в 68 офiсах
продажу, розташованих по всiй територiї України. Агенти з обслуговування та продажу мають дипломи IATA (Мiжнародної асоцiацiї повiтряного
транспорту) та сертифiкати на право продажу авiацiйних перевезень i роботу в системах бронювання. Агенти з продажу туристичних послуг
систематично беруть участь в ознайомчо-iнформацiйних турах для пiдвищення рiвня своєї квалiфiкацiї та знань в тенденцiях розвитку туристичної
сфери.

 

Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

 

Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами та установами.

 

Протягом звiтного року пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб не надходило.

 



Органiзацiя i методологiя бухгалтерського облiку Товариства вiдповiдає вимогам чинного законодавства України, Мiжнародним стандартам
фiнансової звiтностi та Положенням "Про облiкову полiтику "КИЙ АВИА", затвердженою наказом №1 вiд 30.12.2011р. Нематерiальнi активи
облiковується вiдповiдно до МСБО № 38 за вибраною моделлю iсторичної собiвартостi, з нарахуванням амортизацiї прямолiнiйним методом. Основнi
засоби облiковуються у вiдповiдностi до Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку (МСБО) №16 «Основнi засоби». Iнвестицiйна нерухомiсть
облiковується вiдповiдно до МСБО № 40 за вибраною моделлю iсторичної собiвартостi, з нарахуванням амортизацiї прямолiнiйним методом. Облiк
фiнансових iнвестицiй здiйснюється вiдповiдно до МСБО № 5,9,27,28,32,39. Облiк запасiв, придбаних Товариством, здiйснюється згiдно МСБО № 2 як
активи, якi iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання при наданнi послуг. Облiк дебiторської заборгованостi здiйснюється
згiдно з мiжнародними стандартами:
- МСФЗ № 1 "Подання фiнансових звiтiв",
- МСБО № 32 "Фiнансовi iнструменти: розкриття та подання",
- МСБО № 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка".
Фiнансовi активи, якi згiдно з якими виникає 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. Товариство визнає дебiторську заборгованiсть у балансi, як сторона контрактних зобов'язань внаслiдок яких воно має юридичне право
отримувати грошовi або iншi цiнностi. Чиста вартiсть реалiзацiї дебiторської заборгованостi оцiнюється з урахуванням наданих знижок, повернень
товарiв i безнадiйної заборгованостi.Облiк грошових коштiв регулюються мiжнародними стандартами:
- МСБО 7 «Звiт про рух грошових коштiв»
- МСБО 21 «Облiк впливу змiн валютних курсiв»
Облiк i визнання зобов'язань i резервiв у Пiдприємства здiйснюється вiдповiдно до МСБЗ № 37.Витрати з податку на прибуток визначаються й
вiдбиваються у фiнансовiй звiтностi Пiдприємства вiдповiдно до МСБО №12 .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 вiдповiдно до
МСБО №18.

 

Основнi види продукцiї або послуг що виробляє чи надає емiтент.
Послуги, що надає пiдприємство:
1. Продаж авiаквиткiв на мiжнароднi та внутрiшнi авiалiнiї.
2. Туристичнi послуги - закордоннi тури та тури по Українi.
3. Бронювання готелiв за кордоном та в Українi.
4. Бронювання прокату автомобiлiв за кордоном та в Українi.
5. Продаж залiзничних квиткiв по Українi та країнам СНД.
6. Послуги страхування.
ПАТ "КИЙ АВIА" у своїй роботi використовує такi GDS, як Amadeus та Sirena, має прямий доступ до веб-сайтiв low-cost авiакомпанiй Wizz Air, Air
Arabia, Pegasus, UM Air, Fly Dubai.
Товариством пiдписано бiльше нiж 200 агентських договорiв з авiакомпанiями, i завдяки трьохстороннiм угодам (КЛIЄНТ, КИЙ АВIА, Авiакомпанiя)
має можливiсть надавати клiєнтам- органiзацiям ексклюзивнi конфiденцiйнi тарифи на авiаквитки за прiорiтетними напрямками. ПАТ "КИЙ АВIА" є
учасником систем взаєморозрахункiв BSP Україна (приблизно 100 прямих угод з авiаперевiзниками) та BSP Росiя (приблизно 100 прямих агентських
угод). Також ПАТ "КИЙ АВIА" є членом ТКП Росiя. ПАТ "КИЙ АВIА" має змогу пропонувати корпоративнi тарифи на рейси мiжнародних та
українських перевiзникiв в залежностi вiд об'єму закупiвель. Також система корпоративних тарифiв застосовується при бронюваннi готелiв України та
за кордоном. ПАТ "КИЙ АВIА" надає повний комплекс послуг у сферi business travel i туризму. Додатково можуть надаватися послуги з оформлення
VIP-послуг аеропортiв, оформлення залiзничних квиткiв , оформлення автобусних квиткiв по Українi, надання чартерних перевезень, послуг
конференц-сервiсу, дiлового туризму. Продаж залiзничних перевезень територiєю Росiйської федерацiї, вiдбувається згiдно договору з ТКП. Обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразi), та загальна суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязi продажiв не надаються,
так як емiтент не займається виробництвом. Перспективнiсть надання послуг залежiть вiд полiпшення фiнансового та полiтичного стану країни та
подалання фiнансової кризи. Залежнiсть вiд сезонних змiн - Товариство має залежнiсть вiд сезонних змiн. Про основнi ринки збуту та основних
клiєнтiв - основними клiєнтами Товариства є фiзичнi та юридичнi особи, якi мають потребу у послугах що надає Товариство. Основнi ризики в
дiяльностi емiтента: Загальноекономiчнi (зниження дiлової активностi i зменшення потреб у зв"язку з кризою у Європi та Українi). Збiльшення
кiлькостi конкурентiв. Цiновий демпiнг у сферi надання послуг. Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi: - використання
механiзмiв закрiплення договiрних умов у стосунках партнерiв на прогнозний перiод з метою пiдстраховки обох сторiн, що домовляються, вiд
негативних змiн у кон'юнктурi ринку в майбутньому;- планування та створення фiнансових ресурсiв. Заходи емiтента щодо розширення виробництва
та ринкiв збуту - виробництвом товарiв Товариство не займається; В умовах кризи, Товариство не проводить заходи щодо розширення ринкiв збуту.
Про канали збуту й методи продажу, якi використовує емiтент - Товариство виробництвом не займається. Про джерела сировини, їх доступнiсть та
динамiку цiн - Товариство не займається виробництвом, яке потребує сировини, тому сировину не постачає та не має iнформацiї щодо iї доступностi
та динамiки цiн.
Iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент - Товариство не займається виробництвом. Рiвень
впровадження нових технологiй, нових товарiв. В звiтному роцi товариство спрямовувало грошовi кошти на розробки i впровадження ERP на базi IС-
ПРО; на розробку i вдосконалення онлайн продажу на модернiзацiю технологiй (ТIНА, ТIТ-БIТ). Iнформацiя про конкуренцiю в галузi - конкурентами
Товариства є пiдприємства та органiзацiї, якi надають такi ж самi послуги. Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що
займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання - Товариство не використовуває сировину та матерiали. У дiяльностi (Росiя та Бiлорусiя),
емiтентом не отримано 10 або бiльше вiдсоткiв вiд загальної суми доходiв за звiтний рiк.

 

За останнi 5 рокiв за перiод з 2010 по 2014 рiк було здiйснено наступнi iнвестицiї:
Придбання: - в основнi активи на загальну суму 7937405,00 грн.; - iнвестицiї за методом участi у капiталi на суму 1265064,49 грн.
Вiдчуження: - основних активiв – 3648534,00 грн.; - корпоративних прав – 1308191,49 грн.
Пiдприємство в майбутньому не планує значних iнвестицiй.

 

Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами, зокрема всi правочини,
укладенi мiж емiтентом або його дочiрнiми/залежними пiдприємствами, вiдокремленими пiдроздiлами, з одного боку, i власниками iстотної участi,
членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з iншого боку протягом звiтного року не було.

 



Всi основнi засоби, що знаходяться на балансi товариства, є його власнiстю. Виробництвом товариство не займається та виробничих потужностей i
обладнання не має. Фiлiї товариства розташованi, як у власних, так i в орендованих примiщеннях. Метод фiнансування основних засобiв- за рахунок
власних коштiв. Єкологiчнi питання не впливають на використання активiв емiтента. Планiв щодо капiтального будiвництва немає. 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. Обмежень на використання майна емiтента немає.

 

Iстотних проблем якi критично впливають на дiяльнiсть Пiдприємства не має. На дiяльнiсть Товариства негативний вплив потенцiйно може мати
складний загальний фiнансовiий стан пiдприемств України, низький рiвень платоспроможностi напселення та полiтична нестабiльнiсть в країнi. Також
впливають фактори, пов'язанi з проблемами податкової системи та її тиск на пiдприємство, собiвартiсть перевезення та змiна кiлькости рейсiв
авiаперевiзникiв.

 

За 2014 рiк виплати штрафних санкцiй складають: 
300681,40 грн. - податок на прибуток; 2038,32 грн. - податок на доходи фiзичних осiб; 47 грн. - податок на дадану вартiсть (ПДВ); 1700,00 грн. -
порушення валютного законодавства; 22,83 грн. - податок на нерухоме майно. Всього 304489,55 грн.

 

Обрана Емiтентом полiтика фiнансування дiяльностi базується на власних коштах. Обсяг робочого капiталу оптимально забезпечує поточнi виробничi
потреби Емiтента - у перiоди збiльшення потреби в обiгових коштах можливе залучення додаткових коштiв.

 

На кiнець звiтного перiоду Емiтент не має невиконаних договорiв, всi договори виконанi в повному обсязi. Всi укладенi договори виконуються
Емiтентом в термiни, що передбаченi їх умовами.

 

Стратегiчна мета ПАТ "КИЙ АВIА" - комплексний пiдхiд до процесу обслуговування клiєнтiв, вдосконалення системи управлiння дiяльнiстю
Пiдприємства з метою досягнення максимальної ефективностi надання послуг; 
- створення та змiцнення позитивного iмiджу Пiдприємства;
- збереження своїх позицiй як лiдируючої компанiї України в областi продажiв транспортних i туристичних послуг майбутьньому роцi;
- оптимiзацiя витрат на утримання персоналу;
- удосконалювати засоби управлiння виробництвом;
- створювати новi туристичнi продукти;
- збiльшувати Iнтернет-продажi послуг;
- продовжувати змiцнювати стратегiчне партнерство з провiдними українськими та закордонними авiакомпанiями та провайдерами туристичних i
транспортних послуг;
Стратегiчне партнерство дозволяє "КИЙ АВIА" отримувати ексклюзивнi умови при реалiзацiї послуг клiєнтам i дає можливiсть надавати послуги
високої якостi за нижчими цiнами, забезпечувати обслуговування клiєнтiв на рiвнi свiтових стандартiв. Ми ставимося з однаковою увагою i повагою до
всiх наших клiєнтiв. У своїй роботi ми застосовуємо iндивiдуальний пiдхiд до кожного клiєнта. У "КИЙ АВIА" Ви знайдете найрiзноманiтнiшi
туристичнi пропозицiї - вiд економiчних варiантiв подорожi до ексклюзивних видiв вiдпочинку. На веб-сайтi www.kiyavia.com клiєнти можуть
забронювати квитки, замовити тур або екскурсiю, трансфер, номер в готелi, прокат автомобiля, здiйснити оплату за замовленi послуги в режимi on-line.
Новi впровадженi технологiї та автоматизованi системи, дозволяють ефективно контролювати витрати, полiпшувати виробничi та економiчнi
показники. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є збiльшення iнфляцiї, зростання цiн, що негативно
вплине на дiяльнiсть Емiтента.

 

Основними засадами полiтики пiдприємства в галузi дослiджень та розробок є постiйний пошук, дослiдження, використання та поширення
iнновацiйних технологiй сферi бронювання та онлайн технологiй продажу авiа квиткiв.

 

Судових справ, за якими розглядаються позивнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв ПАТ "КИЙ АВIА" або дочiрнього
пiдприємства станом на початок 2014 року, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства, або судовi справи, стороною в яких
виступвють посадовi особи емiтента вiдсутнi.

 

Iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента розмiщена у Загальнодостунiй
iнформацiйнiй базi НКЦПФР та на офiцiальному сайтi пiдприемства.



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування
основних

засобів

Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду

1. Виробничого
призначення: 21587 27530 0 0 21587 27530

будівлі та
споруди 12508 17789 0 0 12508 17789

машини та
обладнання 2679 3644 0 0 2679 3644

транспортні
засоби 2096 1618 0 0 2096 1618

інші 4304 4479 0 0 4304 4479

2.
Невиробничого
призначення:

5960 6075 0 0 5960 6075

будівлі та
споруди 5951 5956 0 0 5951 5956

машини та
обладнання 7 14 0 0 7 14

транспортні
засоби 0 0 0 0 0 0

інші 2 105 0 0 2 105

Усього 27547 33605 0 0 27547 33605

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
2014 року -37531 тис.грн., залишок на кiнець 2014р. - 45562 тис.грн.)
Ступiнь зносу основних засобiв: 26,24%. 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 31.12.2014 р. складає 11957 тис. грн. Нараховано амортизацiї за рiк - 4658 тис.грн. В 2014р. В 2014 роцi на
пiдприємствi була проведена дооцiнка основних засобiв на суму 1201 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)

67116 63108

Статутний капітал
(тис. грн.) 3804 3804

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

3804 3804

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 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
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 6737 X X

Фінансова
допомога на
зворотній основі

X 0 X X

Інші зобов'язання X 133375 X X

Усього зобов'язань X 140112 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 - 2636 тис.грн., вiдсроченi податковi зобов"язання - 4101 тис.грн. Iншi зобов"язання
складаються iз:- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 118711 тис.грн.;- зi розрахунками зi страхування - 
4 тис.грн.; - iз розрахунками з оплати працi - 268 тис.грн.; - iз одержаних авансiв – 5010 тис.грн., - iз розрахунками з учасниками - 615 тис.грн.; - за страховою
дiяльнiстю - 56 тис. грн.; - iншi поточнi зобов'язання - 8711 тис.грн.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Аудиторська фiрма "Ратекс-Аудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 30489200

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 44-В

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України 4489 22.12.2011

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** немає немає немає 22.12.2016

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2014

Думка аудитора*** умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Аудиторська фiрма "Ратекс-Аудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 30489200

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 44-В

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України 4489 22.12.2011

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** немає немає немає 22.12.2016

Текст аудиторського висновку (звіту)

ТОВ «Аудиторська фiрма «Ратекс-Аудит», код за ЄДРПОУ 30489200, свiдоцтво про включення до реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 4489, термiном дiї до 22.12.2016р.
виконали аудит консолiдованого балансу Публiчного акцiонерного товариства “Київське агент-ство повiтряних сполучень «Кий Авiа» (надалi - Товариство) та його фiлiй,

вiдокремлених структурних пiдроздiлiв , що не мають статусу юридичної особи та самостiйного балансу, станом на 31 грудня 2014 року, i вiдповiдних йому консолiдованих звiтiв про
прибутки та збитки, звiтiв про рух грошових коштiв, звiтiв про змiни у власному капiталi за рiк, що закiнчився на зазначену дату. Консолiдована фiнансова звiтнiсть включає всi

iнвестицiї в дочiрнi компанiї, що перевищують 51% власностi. Ця консолiдована звiтнiсть складається з звiтностi головної компанiї, до якої входить 23 вiдокремленi пiдроздiли, якi не
мають статусу юридичної особи, та 8 дочiрнiх компанiй, засновником яких є Товариство. Виконанi процедури консолiдацiї фiнансових звiтiв материнської компанiї та дочiрнiх
пiдприємств вiдповiдають вимогам МСБО 27 «Консолiдованi фiнансовi звiти та облiк iнвестицiй у дочiрнi пiдприємства», тому що до складу консолiдованого фiнансового звiту

включенi всi пiдприємства, що їх контролює материнська компанiя.
Аудит проводився на пiдставi:

Закону України «Про господарськi товариства» вiд 9 вересня 1991 року № 1576-XII, iз змiнами та доповненнями;
Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 р. №

996-XW, iз змiнами та доповненнями;
Iнструкцiї по застосуванню плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй, затвердженої Наказом

Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999 р. № 291, iз змiнами та доповненнями;
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ);

Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» № 3125-ХII вiд 22 квiтня 1993 року, зi змiнами та доповненнями;
Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, видання 2010 року, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту

вiдповiдно до Рiшення Аудиторської Палати України № 229/7 вiд 31 березня 2011 року;
Iнших законодавчих та нормативних актiв України.

Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть та повноту даних, вiдображених в зазначенiй консолiдованiй фiнансовiй звiтностi несе управлiнський персонал Товариства. Вiдповiдальнiсть
управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання систем облiку i внутрiшнього контролю, якi забезпечують пiдготовку та достовiрне представлення
фiнансових звiтiв, вiдсутнiсть в них суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок для

вiдповiдних обста-вин.
В нашi обов'язки входить надання висновку щодо цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi на пiдставi проведеного нами аудиту.

Аудитор вiдповiдає за надання висновку щодо перевiрених фiнансових звiтiв на основi результатiв проведеної ним аудиторської перевiрки. Перевiрка проведена вiдповiдно до Станда-
ртiв аудиту та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв. Цi стандарти вимагають вiд Аудитора дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки з
метою отримання достатньої впевненостi у тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Процес аудиту передбачає виконання аудиторських процедур з метою отримання
аудиторських доказiв стосовно сум та статей у фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд судження ау-дитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень

фiнансових звiтiв вна-слiдок шахрайства або помилок. Аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, якi стосу-ються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з
метою оцiнити наведенi ризики, i не ставить цiллю висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю То-вариства. Також аудит включає оцiнку вiдповiдностi використаної

облiкової полiтики, прийнят-нiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фi-нансових звiтiв. 
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту 700 „Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фiнансових звiтiв загального призначення ”, 701

„Модифiкацiя висновку незалежного аудитора ”, ”710 «Порiвняльнi данi”, 720 “Iнша iнформацiя в документах, що мiстять перевiренi фiнансовi звiти ”, МСА 705"Модифiкацiя думки у
звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", iнших мiжнародних стандартiв та практики аудиту в

Українi, а також у вiдповiдностi до Вимог до аудиторського висновку, якi подаються до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами
та професiйними учасниками фондового ринку, затвердженi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.06р. №1528, зареєстровано в Мiнiстерствi

юстицiї України 23.01.07р. №53/13320.
Цi стандарти вимагають, щоб ми спланували та провели аудит з метою отримання достатнiх доказiв того, що консолiдована фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих помилок. Ау-дит
включає перевiрку, на основi тестiв, iнформацiї, яка пiдтверджує суми та розкриття, наве-денi у цiй консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. Аудит також включає оцiнку застосованих

принципiв облiку та суттєвих припущень, зроблених керiвництвом, а також оцiнку загального представлення консолiдованої фiнансової звiтностi. На нашу думку, проведений аудит є
розумною пiдставою для формулювання нашого аудиторського висновку. 

Перша консолiдована фiнансова звiтнiсть Товариства, виконана вiдповiдно до вимог МСФЗ, складена за 2012 р. 



Органiзацiя i методологiя бухгалтерського облiку Товариства вiдповiдає вимогам чинно-го законодавства України, Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi та Наказу про облiкову
полiтику Товариства. 

Аудит фiнансової звiтностi Товариства за перiод 01.01.2014 р. - 31.12.2014 р. проведений вибiрковим порядком, тобто до уваги приймались лише суттєвi викривлення (помилки).
В ходi аудиту не проводився заглиблений аналiз якостi ведення бухгалтерського облiку.

При визначення рiвня суттєвостi використовувався наступний метод розрахунку: 
Можливi значення Рiвень (межа, границя) Межа

базового показника, в тис. грн. суттєвостi, у % суттєвої помилки, в тис. грн.
0 - 25 5 0 - 1,25

25 - 50 4,67 1,17 - 2,34
50 - 100 4,37 2,19 - 4,37

100 - 500 3,07 3,07 - 15,35 
500 - 2 000 3,77 18,85 - 75,4

2 000 - 5 000 2,27 45,4 - 113,5
5 000 - 10 000 2,17 108,5 - 217

10 000 - 100 000 й вище 2,0 200 - 2000 й вище
Як основа для розрахунку рiвня суттєвостi, брався показник фiнансової звiтностi - валюта Балансу (Звiту про фiнансовий стан) Товариства станом на 31.12.2014 р.

Отже, станом на 31.12.2014 р. валюта Балансу (Звiту про фiнансовий стан) Товариства становила 209755 тис. грн., вiдповiдно - рiвень (межа, границя) суттєвостi визначена на рiвнi
4195,1 тис. грн. Це означає, що всi можливi випадки допустимих помилок в сумi 4195,1 тис. грн. i вище розглядались як суттєвi.

Перелiк перевiрених фiнансових звiтiв Товариства:
•Консолiдований баланс (Звiт про фiнансовий стан) за формою № 1 станом на 31 грудня 2014 року

•Консолiдований звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за формою № 2 за 2014 рiк 
•Консолiдований звiт про рух грошових коштiв(за прямим методом) за 2014 рiк.

•Консолiдований звiт про власний капiтал за 2014 рiк. 
•Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2014 рiк.

Концептуальна основа фiнансової звiтностi
Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства за перiод з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р. є бухгалтерськi полiтики, що базуються на вимогах Мiжнародних стандартiв фi-

нансової звiтностi (МСФЗ).
Фiнансова звiтнiсть складена з урахуванням вимог Порядку подання фiнансової звiтностi, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України № 419 вiд 28.02.2000р., Нацiонального

положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi», за-твердженого наказом МФУ № 73 вiд 07.02.2013р.
Вiдповiдно Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» № 996-ХIУ вiд 16.07.99 р. пiдприємство самостiйно визначає облiкову полiтику.

Iнформацiйною базою для ознайомлення зi змiстом облiкової полiтики Товариства є На-каз про облiкову полiтику пiдприємства № 1 вiд 27.12.2011р.
Протягом 2014 року облiкова полiтика Товариства не змiнювалась. Облiкова полiтика на Товариства вiдповiдає Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в

Українi» вiд 16.07.99 р. № 996-ХIУ, Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi, Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку, iншим нормативним актам.
Iнформацiя, що мiститься у цьому звiтi, базується на даних бухгалтерського облiку,звiтностi та документах Товариства, що були наданi аудитору керiвниками та працiвниками Компанiї,

яка вважається надiйною та достовiрною.
Бухгалтерський облiк Компанiї вiдповiдає вимогам вищезазначених нормативних актiв. Всi активи i пасиви Компанiї облiкованi i вiдображенi у фiнансовiй звiтностi. Статтi балансу

вiдповiдають плану рахункiв бухгалтерського облiку та даним синтетичного облiку.
За 2014 рiк данi синтетичного облiку вiдповiдають даним звiтних форм.

Нематерiальнi активи облiковується вiдповiдно до МСБО № 38 за вибраною моделлю iсторичної собiвартостi, з нарахуванням амортизацiї прямолiнiйним методом. Нематерiальнi активи
вiдображенi в Примiтках № 3 до консолiдованої фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2014 року. 

Як зазначено у Примiтцi № 4 до консолiдованої фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2014 року облiковi записи стосовно основних засобiв призначенi для того, щоб забезпечити їх
облiк у вiдповiдностi до Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку (МСБО) №16 «Основ-нi засоби». Через достатнiсть iнформацiї,. необхiдної для застосування стандарту

бухгалтерського облiку (МСБО) №16 «Основнi засоби», ми отримали достатньо доказiв для формулювання висновку щодо коректностi вiдображення балансової вартостi основних
засобiв станом на 31 грудня 2014 року, а вiдповiдно - амортизацiйних вiдрахувань за 2014 рiк згiдно з вимогами Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi (МСФЗ). 

Iнвестицiйна нерухомiсть облiковується вiдповiдно до МСБО № 40 за вибраною модел-лю iсторичної собiвартостi, з нарахуванням амортизацiї прямолiнiйним методом. Iнвестицiйна
нерухомiсть вiдображена в Примiтках № 5 до консолiдованої фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2014 року. 

Облiк фiнансових iнвестицiй здiйснюється вiдповiдно до МСБО № 5,9,27,28,32,39.
В облiку Товариства фiнансовi iнвестицiї враховуються групою, як утримуванi до повного погашення з метою отримання процентного доходу. Оцiнка фiнансових iнвестицiй

здiйснюється за собiвартiстю придбання, яка включає всi прямi витрати по угодам.
Перелiк пiдприємств, засновником( учасником) яких є Товариство, наведено в таблицi в Примiтках № 6 до консолiдованої фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2014 року. 

Облiк запасiв, придбаних Товариством, здiйснюється згiдно МСБО № 2 як активи, якi iс-нують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання при наданнi послуг. Перелiк
запасiв наведено в Примiтках № 7 до консолiдованої фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2014 року. 

Облiк дебiторської заборгованостi здiйснюється згiдно з мiжнародними стандартами: 
- МСФЗ № 1 "Подання фiнансових звiтiв",

- МСБО № 32 "Фiнансовi iнструменти: розкриття та подання", 
- МСБО № 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка".

Фiнансовi активи, якi згiдно з якими виникає контрактне право отримувати грошовi кош-ти в майбутньому, та вiдповiдних фiнансових зобов’язань, якi являють собою контрактне зо-
бов’язання сплачувати грошовi кошти в майбутньому вiдображується в облiку, як дебiторська чи кредиторська заборгованiсть. 

Товариство визнає дебiторську заборгованiсть у балансi, як сторона контрактних зобов'я-зань внаслiдок яких воно має юридичне право отримувати грошовi або iншi цiнностi. Чиста вар-
тiсть реалiзацiї дебiторської заборгованостi оцiнюється з урахуванням наданих знижок, повер-нень товарiв i безнадiйної заборгованостi.

Товариство створювало та використовувало резерв сумнiвних боргiв в 2014 роцi. Також визначено резерв на сумнiвну заборгованiсть на 2015 рiк. Вартiсть та склад дебiторської
заборгованостi вiдображено в Примiтках № 8 до консолiдованої фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2014 року. 

Облiк грошових коштiв регулюються мiжнародними стандартами: 
- МСБО 7 «Звiт про рух грошових коштiв» 

- МСБО 21 «Облiк впливу змiн валютних курсiв»
Статутний капiтал, мiстить у собi внески акцiонерiв. Розмiр статутного капiталу стано-вить 3804 тис.грн., i подiляється на 76082 акцiй. Номiнальна вартiсть - 50 грн. за акцiю. Всi акцiї

розподiлено мiж акцiонерами. Кiлькiсть акцiонерiв – 146 ( фiзичнi особи-144 та юридичнi особи-2). ТОВ “ КИЙ АВIА ЛIЗИНГ” володiє 31165 акцiями, або 40,9624% статутного
капiталу, та ТОВ “С.Л.В.” вiдповiдно володiє 16878 акцiями, або 22,1840% статутного капiталу. Фiзичнi особи володiють 28039 акцiями, що складає 36,8536% статутного капiталу.

Пiдприємство визнає та вiдображає в облiку резервний фонд у складi власного капiталу, сформований вiдповiдно до Статуту пiдприємства. Розмiр резервного капiталу вiдповiдає даним
балансу та складає 951 тис.грн.

В статтi « капiтал у дооцiнках» вiдображений результат дооцiнки основних засобiв за справед-ливою вартiстю станом на 31.12.2014 року.
Облiк i визнання зобов'язань i резервiв у Пiдприємства здiйснюється вiдповiдно до МСБЗ № 37.

Зобов'язання Товариства облiковуються як довгостроковi (строк погашення понад 12 мi-сяцi) 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 перенесення 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 має поточнiй характер. 
Витрати з податку на прибуток визначаються й вiдбиваються у фiнансовiй звiтностi Пiд-приємства 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’язань по вiдкладеному податку на прибуток за 2014 рiк здiйснено по балансовому методу i вiдображено в п.12 Примiток до фiнансовою звiтностi.

Доходи Пiдприємства визнаються на основi принципу нарахування, коли iснує впевне-нiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигiд, а сума доходу може
бути достовiрно оцiнена.

Визнання доходу вiд операцiйної дiяльностi Товариства -це доходи вiд реалiзацiї послуг бронювання та продажу авiаперевезень, бронювання готелiв, туристичних послуг та iнших. Ви-
знання доходу вiдбувається за одночасно з реалiзацiєю , тобто в момент оформлення перевiзно-го документа, туристичного ваучера, полiса страхування, тощо, тобто коли присутнiй факт

передачi права використання послуги, 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) тобто дохiд вiдповiдає всiм критерiям визнання вiдповiдно до МСБО №18.

Розмiр сервiсних зборiв регламентується наказом по Пiдприємству, який затверджується Генеральним директором. Розмiр комiсiйної винагороди, яку Пiдприємства отримує вiд поста-
чальникiв послуг визначається в агентських угодах з авiаперевiзниками, туристичними операто-рами, iншими постачальниками послуг.

Витрати, пов'язанi з одержанням доходу, визнаються одночасно з вiдповiдним доходом.
Чистий прибуток Товариства, який належить власникам компанiї за 2014 рiк становить 3443 тис.грн.

Сума чистого прибутку, який належить неконтрольованiй частцi власникiв, за 2014 рiк стано-вить 885 тис.грн. 
На нашу думку, результати проведеної перевiрки є достатньо вагомою пiдставою для висловлення обґрунтованої думки щодо консолiдованої фiнансової звiтностi. Отже, аудиторський

висновок було модифiковано вiдповiдним чином на пiдставi МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора».
Консолiдована фiнансова звiтнiсть ПАТ «Київське агентство повiтряних сполучень «Кий Авiа», станом на 31 грудня 2014 року, надана 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 капi-талi, за рiк що

закiнчився, з зазначеною датою, яка складена згiдно до вимог Мiжнарод-них стандартiв фiнансової звiтностi. 
Звiт

щодо iнформацiї, висловлення думки, обов’язковiсть якої передбачена “Вимогами до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв
облiгацiй мiсцевої позики)”, затвердженими рiшенням ДКЦПФР №1360 вiд 29.09.2011р. 

Вартiсть чистих активiв вiдповiдають вимогам чинного законодавства України. 
Пiд вартiстю чистих активiв Товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до



розрахунку.
Вартiсть чистих активiв станом на 31 грудня 2014 року становить 73744,00 тис.грн. 

Статутний капiтал визначений в сумi 3804,00 тис.грн. Вимоги ст.155 ЦКУ “Статутний капiтал товариства ” виконуються в повному обсязi. 
Вiдповiднiсть мiж iнформацiєю, викладеною в фiнансовiй звiтностi, та i iншою iнформацiєю, що подається разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720). 

Проведеним тестуванням вiдповiдностi iнформацiї, що розкривається Товариством та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю, та iнформацiєю, розкритою в фiнансовiй
звiтностi, яка перевiрена аудитором, невiдповiдностей не виявлено. 

Вiдповiднiсть чинному законодавству України, операцiй, пов’язаних з здiйсненням значних правочинiв( 10 i бiльше вiдсоткiв вiд вартостi активiв Товариства за даними фiнансової
звiтностi на 31 грудня 2014 року). 

Здiйснення правочинiв, якi перевищують 10 вiдсоткiв вiд вартостi активiв Товариства за даними останньої фiнансової звiтностi не вiдбувалось. 
Стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту. 

Результати виконаних процедур пiдтверджують, що органи корпоративного управлiння в Това-риствi створенi i дiють у вiдповiдностi до Статуту, та дiючого законодавства України. 
Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансовової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240). 

Виконаними аудиторськими процедурами в процесi аудиту фiнансової звiтностi викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства не встановлено. 
Вiдомостi про аудиторську фiрму – Виконавця

Повна назва: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма “Ратекс-Аудит”.
Код за ЄДРПОУ: 30489200.

Данi про реєстрацiю:
Свiдоцтво про включення до реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 4489. Термiн дiї до 22.12.2016 року

Юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського,44-В.
Телефон: (044) 550-72-16. 

Аудит консолiдованої фiнансової звiтностi проведено згiдно умов договору № 04/2015 вiд 02.03.2015р.
12.03.2015р. Директор ТОВ “АФ Ратекс-Аудит” Мазур М. Ю. 

(Сертифiкат аудитора серiя А № 02822, дiйсний до 2 липня 2015 року)

Текст аудиторського звiту вказан повнiстю

Текст аудиторського звiту вказан повнiстю

Текст аудиторського звiту вказан повнiстю



Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1 2014 1 0

2 2012 1 0

3 2011 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X

Акціонери X

Депозитарна установа X

Інше (запишіть): Iнша iнформацiя вiдсутня Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності
контролю)?

Так Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні

Підняттям карток X

Бюлетенями (таємне голосування) X

Підняттям рук X

Інше (запишіть): Iнша iнформацiя вiдсутня Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні

Реорганізація X

Додатковий випуск акцій X

Унесення змін до статуту X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X

Прийняття рішення про зменьшення 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 (запишіть): Позачергових зборiв в звiтному роцi не було Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради 6

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 6

Кількість представників держави 0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 6

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 48

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні

Стратегічного планування X



Аудиторський X

З питань призначень і винагород X

Інвестиційний X

Інші (запишіть) Комiтет по координацiї виробничо-господарської
дiяльностi

Інші (запишіть) Iнша iнформацiя вiдсутня

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні

Винагорода є фіксованою сумою X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X

Члени наглядової ради не отримують винагороди X

Інше (запишіть) Iнша iнформацiя вiдсутня

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі X

Знання у сфері фінансів і менеджменту X

Особисті якості (чесність, відповідальність) X

Відсутність конфлікту інтересів X

Граничний вік X

Відсутні будь-які вимоги X

Інше (запишіть): Iнша iнформацiя вiдсутня X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X

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

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

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

Інше (запишіть) Усiх членiв Наглядової ради було обрано на загальних
зборах акцiонерiв 30.03.2010 р., де вони мали

можливiсть самостiйно ознайомиться зi своїми
правами та обов'язками.

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 відбувалося 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?

Загальні збори
акціонерів Наглядова рада Виконавчий

орган

Не належить до
компетенції жодного

органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні 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 Ні 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 Ні 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 додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні



Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні 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) Ні

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 акції акціонерного товариства X

Положення про порядок розподілу прибутку X

Інше (запишіть): Iншi документи вiдсутнi

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

Інформація
розповсюджується

на загальних
зборах

Публікується у пресі,
оприлюднюється в
загальнодоступній

інформаційній базі даних
НКЦПФР про ринок цінних

паперів

Документи надаються
для ознайомлення

безпосередньо в
акціонерному

товаристві

Копії
документів

надаються на
запит акціонера

Інформація
розміщується на власній

інтернет-сторінці
акціонерного
товариства

Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так

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

Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так

Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх
проведення Так Так Так Так Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного
товариства Так Так Так Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох
років?

Так Ні

Не проводились взагалі X

Менше ніж раз на рік X

Раз на рік X

Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні

Загальні збори акціонерів X

Наглядова рада X

Виконавчий орган X

Інше (запишіть) Iнша iнформацiя вiдсутня

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні

Не задовольняв професійний рівень X

Не задовольняли умови договору з аудитором X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X

Інше (запишіть) Причини вiдсутнi. Товариство не змiнювало аудитора
протягом останнiх трьох рокiв.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні



Ревізійна комісія (ревізор) X

Наглядова рада X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X

Стороння компанія або сторонній консультант X

Перевірки не проводились X

Інше (запишіть) Iнша iнформацiя вiдсутня

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні

З власної ініціативи X

За дорученням загальних зборів X

За дорученням наглядової ради X

За зверненням виконавчого органу X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X

Інше (запишіть) Iнша iнформацiя вiдсутня

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

Так Ні

Випуск акцій X

Випуск депозитарних розписок X

Випуск облігацій X

Кредити банків X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів X

Інше (запишіть): Товариство не планує протягом наступних трьох рокiв звлучати iнвестицiї у виглядi кредитiв, випуску акцiй,
облiгацiй, депозитарних розписок або фiнансування з бюджетiв. 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X

Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не
визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох
років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким
органом управління прийнятий: Товариство не має кодексу корпаративного управлiння.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні;
укажіть яким чином його оприлюднено: Iнша фнформацiя вiдсутня

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з
посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Iнша фнформацiя вiдсутня



КОДИ

Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство «Київське агентство повiтряний
сполучень «КИЙ АВIА» за ЄДРПОУ 01130578

Територія за КОАТУУ 8039100000

Організаційно-правова
форма господарювання за КОПФГ 234

Вид економічної діяльності за КВЕД 79.11

Середня кількість
працівників 391

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса 01054, м. Київ, вулиця Дмитрiвська, буд.1

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.

Актив Код рядка На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

На дату переходу на
міжнародні стандарти
фінансової звітності

1 2 3 4 5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи: 1000 1200 1041 0

первісна вартість 1001 1768 1847 0

накопичена амортизація 1002 568 806 0

Незавершені капітальні інвестиції 1005 619 731 0

Основні засоби: 1010 21635 20971 0

первісна вартість 1011 29866 29473 0

знос 1012 8231 8502 0

Інвестиційна нерухомість: 1015 3941 1502 0

первісна вартість 1016 4267 1737 0

знос 1017 326 235 0

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0

первісна вартість 1021 0 0 0

накопичена амортизація 1022 0 0 0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 16979 17128 0

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0

Гудвіл 1050 0 0 0

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0

Інші необоротні активи 1090 0 0 0

Усього за розділом I 1095 44374 41373 0

II. Оборотні активи

Запаси 1100 542 492 0

Виробничі запаси 1101 369 348 0

Незавершене виробництво 1102 0 0 0

Готова продукція 1103 0 0 0

Товари 1104 173 144 0

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0

Депозити перестрахування 1115 0 0 0

Векселі одержані 1120 0 0 0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 18019 17214 0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130 1583 1783 0

з бюджетом 1135 200 263 0

у тому числі з податку на прибуток 1136 194 149 0

з нарахованих доходів 1140 0 0 0

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 6998 10502 0



Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0

Гроші та їх еквіваленти 1165 33203 45849 0

Готівка 1166 743 862 0

Рахунки в банках 1167 32460 43724 0

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 0

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0

резервах незароблених премій 1183 0 0 0

інших страхових резервах 1184 0 0 0

Інші оборотні активи 1190 1380 61 0

Усього за розділом II 1195 61925 76164 0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0

Баланс 1300 106299 117537 0

Пасив Код рядка На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

На дату переходу на
міжнародні стандарти
фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 3804 3804 0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0

Капітал у дооцінках 1405 10876 9748 0

Додатковий капітал 1410 0 0 0

Емісійний дохід 1411 0 0 0

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0

Резервний капітал 1415 951 951 0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 36592 39217 0

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

Інші резерви 1435 0 0 0

Усього за розділом I 1495 52223 53720 0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 3251 4101 0

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0

Цільове фінансування 1525 0 0 0

Благодійна допомога 1526 0 0 0

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0

Призовий фонд 1540 0 0 0

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0

Усього за розділом II 1595 3251 4101 0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0

Векселі видані 1605 0 0 0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 0

за товари, роботи, послуги 1615 41499 46804 0

за розрахунками з бюджетом 1620 1293 1394 0

за у тому числі з податку на прибуток 1621 671 0 0

за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0

за розрахунками з оплати праці 1630 121 238 0

за одержаними авансами 1635 6099 5010 0

за розрахунками з учасниками 1640 188 188 0

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0

за страховою діяльністю 1650 0 0 0

Поточні забезпечення 1660 0 0 0



Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0

Інші поточні зобов’язання 1690 1625 6082 0

Усього за розділом IІІ 1695 50825 59716 0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для
продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0

Баланс 1900 106299 117537 0

Примітки

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.

Керівник Савюк С.В.

Головний бухгалтер Коляда О.В.
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Підприємство Публiчне акцiонерне товариство «Київське агентство повiтряний
сполучень «КИЙ АВIА» за ЄДРПОУ 01130578

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період
попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 105556 110575

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 ( 84178 ) ( 71855 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )

Валовий:
 прибуток 2090 21378 38720

 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 9455 3802

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

Адміністративні витрати 2130 ( 32686 ) ( 34168 )

Витрати на збут 2150 ( 5802 ) ( 2348 )

Інші операційні витрати 2180 ( 2763 ) ( 499 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток 2190 0 5507

 збиток 2195 ( 10418 ) ( 0 )

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0

Інші фінансові доходи 2220 30413 5593

Інші доходи 2240 0 0

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0

Фінансові витрати 2250 ( 16655 ) ( 4217 )

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 3340 6883

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 1474 1171

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток 2350 1866 5712

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період
попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 9 3

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 9 3

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0



Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 9 3

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 1875 5715

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 956 1127

Витрати на оплату праці 2505 30011 31660

Відрахування на соціальні заходи 2510 9634 10184

Амортизація 2515 1849 1812

Інші операційні витрати 2520 82979 64087

Разом 2550 125429 108870

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 76082 76082

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 76082 76082

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 24.52617 75.07689

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 24.52617 75.07689

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Примiток немає

Керівник Савюк С.В.

Головний бухгалтер Коляда О.В,



КОДИ

Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство «Київське агентство повiтряний
сполучень «КИЙ АВIА» за ЄДРПОУ 01130578

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.

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 126667 132690

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 392 1104

Надходження від повернення авансів 3020 0 0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 684 1347

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 1

Надходження від операційної оренди 3040 2985 2552

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 20 20

Надходження від страхових премій 3050 0 0

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0

Інші надходження 3095 1214928 952069

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 54940 ) ( 58148 )

Праці 3105 ( 22073 ) ( 22074 )

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 10926 ) ( 11341 )

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 13762 ) ( 14626 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 956 ) ( 1644 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 7690 ) ( 8077 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 5116 ) ( 4905 )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 2372 ) ( 3281 )

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 ( 1247894 ) ( 962146 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -6291 18167

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200 0 0

необоротних активів 3205 2492 80

Надходження від отриманих:
відсотків 3215 2199 1120

дивідендів 3220 598 361

Надходження від деривативів 3225 0 0

Надходження від погашення позик 3230 4008 4375

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0

Інші надходження 3250 23 23

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 564 )

необоротних активів 3260 ( 1260 ) ( 1758 )

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на надання позик 3275 ( 4226 ) ( 4287 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 3834 -650

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу 3300 0 0



Отримання позик 3305 21435 30593

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 21435 30593

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 113 )

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 -113

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -2457 17404

Залишок коштів на початок року 3405 33203 15563

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 15103 236

Залишок коштів на кінець року 3415 45849 33203

Примітки Примiток не має

Керівник Савюк С.В.

Головний бухгалтер Коляда О.В.



КОДИ

Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство «Київське агентство повiтряний
сполучень «КИЙ АВIА» за ЄДРПОУ 01130578

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2014 р.

Стаття Код рядка
За звітний період За аналогічний період попереднього року

надходження видаток надходження 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 X 0 X

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 негрошових 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 X 0 X 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

Грошові кошти від операційної діяльності 3570 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

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 X 0 X

Надходження від отриманих:
відсотків 3215 0 X 0 X

дивідендів 3220 0 X 0 X

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X

Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X

Інші надходження 3250 0 X 0 X



Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 X 0 X ( 0 )

необоротних активів 3260 X 00 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 X 0 X

Отримання позик 3305 0 X 0 X

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві 3310 0 X 0 X

Інші надходження 3340 0 X 0 X

Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 X 0 X 0

Погашення позик 3350 X 0 X 0

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової
оренди 3365 X 0 X 0

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві 3370 X 0 X 0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0

Інші платежі 3390 X 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 X 0 X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Примiток немає

Керівник 0

Головний бухгалтер 0



КОДИ

Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство «Київське агентство повiтряний
сполучень «КИЙ АВIА» за ЄДРПОУ 01130578

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2014 р.

Стаття Код рядка Зареєстрований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток

(непокритий
збиток)

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Залишок на
початок року 4000 3804 10876 0 951 36592 0 0 52223

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 3804 10876 0 951 36592 0 0 52223

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100 0 0 0 0 1866 0 0 1866

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
(дивіденди)

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
(часток)

4260 0 0 0 0 0 0 0 0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265 0 0 0 0 0 0 0 0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

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 1137 0 0 759 0 0 378

Придбання
(продаж)
неконтрольованої
частки в
дочірньому
підприємстві

4291 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом змін у
капіталі 4295 0 1128 0 0 2625 0 0 1497

Залишок на
кінець року 4300 3804 9748 0 951 39217 0 0 53720

Примітки Примiток немає

Керівник Савюк С.В.

Головний бухгалтер Коляда О.В.



КОДИ

Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство «Київське агентство повiтряний
сполучень «КИЙ АВIА» за ЄДРПОУ 01130578

Територія за КОАТУУ 8039100000

Організаційно-правова
форма господарювання за КОПФГ 234

Вид економічної діяльності за КВЕД 79,11

Середня кількість
працівників 594

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса м. Київ,01054, вулиця Дмитрiвська, будинок 1

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 31.12.2014 р.

Актив Код рядка На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

На дату переходу на
міжнародні стандарти
фінансової звітності

1 2 3 4 5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи: 1000 3043 5739 0

 первісна вартість 1001 3931 8327 0

 накопичена амортизація 1002 888 2588 0

Незавершені капітальні інвестиції 1005 831 1062 0

Основні засоби: 1010 27547 33605 0

 первісна вартість 1011 37531 45562 0

 знос 1012 9984 11957 0

Інвестиційна нерухомість: 1015 3941 1502 0

 первісна вартість 1016 4267 1737 0

 знос 1017 326 235 0

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0

 первісна вартість 1021 0 0 0

 накопичена амортизація 1022 0 0 0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 6068 6068 0

інші фінансові інвестиції 1035 6382 6382 0

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0

Гудвіл 1050 0 0 0

Гудвіл при консолідації 1055 0 0 0

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0

Інші необоротні активи 1090 0 0 0

Усього за розділом I 1095 47812 54358 0

II. Оборотні активи

Запаси 1100 888 695 0

Виробничі запаси 1101 623 462 0

Незавершене виробництво 1102 0 0 0

Готова продукція 1103 41 41 0

Товари 1104 224 192 0

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0

Депозити перестрахування 1115 0 0 0

Векселі одержані 1120 0 0 0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 60422 62880 0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
 за виданими авансами 1130 1649 1867 0

 з бюджетом 1135 280 344 0

 у тому числі з податку на прибуток 1136 194 166 0

 з нарахованих доходів 1140 0 0 0

 із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0



Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 4766 22247 0

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0

Гроші та їх еквіваленти 1165 56436 66142 0

Готівка 1166 843 1021 0

Рахунки в банках 1167 55593 59255 0

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 306 662 0

у тому числі в:
 резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 0

 резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0

 резервах незароблених премій 1183 0 0 0

 інших страхових резервах 1184 0 0 0

Інші оборотні активи 1190 1460 560 0

Усього за розділом II 1195 126207 155397 0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0

Баланс 1300 174019 209755 0

Пасив Код рядка На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

На дату переходу на
міжнародні стандарти
фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 3804 3804 0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0

Капітал у дооцінках 1405 10876 10940 0

Додатковий капітал 1410 -117 -2798 0

Емісійний дохід 1411 0 0 0

Накопичені курсові різниці 1412 -117 -2798 0

Резервний капітал 1415 951 951 0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 41240 46108 0

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

Інші резерви 1435 0 0 0

Неконтрольована частка 1490 6354 8111 0

Усього за розділом I 1495 63108 67116 0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 3251 4101 0

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0

Довгострокові забезпечення 1520 41 73 0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 41 73 0

Цільове фінансування 1525 0 0 0

Благодійна допомога 1526 0 0 0

Страхові резерви, у тому числі: 1530 2105 2454 0

 резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 0

 резерв збитків або резерв належних виплат 1532 177 269 0

 резерв незароблених премій 1533 1928 2185 0

 інші страхові резерви 1534 0 0 0

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0

Призовий фонд 1540 0 0 0

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0

Усього за розділом II 1595 5397 6628 0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0

Векселі видані 1605 0 0 0

Поточна кредиторська заборгованість:
 за довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 0

 за товари, роботи, послуги 1615 93203 118711 0

 за розрахунками з бюджетом 1620 3315 2636 0

 у тому числі з податку на прибуток 1621 2420 773 0

 за розрахунками зі страхування 1625 4 4 0

 за розрахунками з оплати праці 1630 128 268 0

 за одержаними авансами 1635 6121 5010 0

 за розрахунками з учасниками 1640 604 615 0

 із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0



 за страховою діяльністю 1650 153 56 0

Поточні забезпечення 1660 0 0 0

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0

Інші поточні зобов’язання 1690 1986 8711 0

Усього за розділом IІІ 1695 105514 136011 0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для
продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0

Баланс 1900 174019 209755 0

Примітки Примiток немає

Керівник Савюк С.В.

Головний бухгалтер Коляда О.В.



КОДИ

Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство «Київське агентство повiтряний
сполучень «КИЙ АВIА» за ЄДРПОУ 01130578

(найменування)

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період
попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 124479 140661

Чисті зароблені страхові премії 2010 5155 5029

Премії підписані, валова сума 2011 6840 5982

Премії, передані у перестрахування 2012 1784 913

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 257 93

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 356 53

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 89964 90872

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0

Валовий:
 прибуток 2090 39670 54818

 збиток 2095 0 0

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 91 65

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0

Інші операційні доходи 2120 33513 16700

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

Адміністративні витрати 2130 ( 44258 ) ( 44944 )

Витрати на збут 2150 ( 33761 ) ( 12140 )

Інші операційні витрати 2180 ( 14383 ) ( 3532 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток 2190 0 10837

 збиток 2195 ( 19310 ) ( 0 )

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0

Інші фінансові доходи 2220 44323 6025

Інші доходи 2240 0 0

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0

Фінансові витрати 2250 ( 18389 ) ( 5215 )

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 6624 11647

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 3497 3064

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток 2350 3127 8583

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період
попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 1201 3

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 1201 3

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0



Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 1201 3

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 4328 8586

Чистий прибуток (збиток), що належить:
 власникам материнської компанії 2470 3443 6406

 неконтрольованій частці 2475 885 2180

Сукупний дохід, що належить:
 власникам материнської компанії 2480 0 0

неконтрольованій частці 2485 0 0

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 3336 2252

Витрати на оплату праці 2505 37350 36630

Відрахування на соціальні заходи 2510 12353 11983

Амортизація 2515 4658 2408

Інші операційні витрати 2520 124669 98215

Разом 2550 182366 151488

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 76082 76082

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 76082 76082

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 41.10039 112.81249

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 41.10039 112.81249

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Примiток немає

Керівник Савюк С.В.

Головний бухгалтер Коляда О.В.



КОДИ

Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство «Київське агентство повiтряний
сполучень «КИЙ АВIА» за ЄДРПОУ 01130578

(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.

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 1048532 800716

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 467 1104

Надходження від повернення авансів 3020 0 0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 704 1364

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 1 16

Надходження від операційної оренди 3040 3253 2767

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 20 20

Надходження від страхових премій 3050 6911 3076

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0

Інші надходження 3095 1216213 958675

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 953242 ) ( 703151 )

Праці 3105 ( 28090 ) ( 26132 )

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 13928 ) ( 13132 )

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 24111 ) ( 19834 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 3941 ) ( 1992 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 13512 ) ( 9685 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 6263 ) ( 5362 )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 2823 ) ( 5349 )

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 389 ) ( 564 )

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )

Інші витрачання 3190 ( 1255585 ) ( 970737 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -2067 28839

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200 0 0

необоротних активів 3205 2492 80

Надходження від отриманих:
відсотків 3215 2345 1505

дивідендів 3220 598 361

Надходження від деривативів 3225 0 0

Надходження від погашення позик 3230 4008 4375

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0

Інші надходження 3250 23 23

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 564 )

необоротних активів 3260 ( 8508 ) ( 3085 )

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на надання позик 3275 ( 4226 ) ( 4287 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -3268 -1592

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу 3300 0 0



Отримання позик 3305 32457 30593

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 32457 30593

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 470 )

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 -470

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -5335 26777

Залишок коштів на початок року 3405 56436 29331

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 15041 328

Залишок коштів на кінець року 3415 66142 56436

Примітки

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 рух грошових коштiв складається вiдповiдно до

МСБО 7 прямим методом.

Керівник Савюк С. В.

Головний бухгалтер Коляда О.В.



КОДИ

Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство «Київське агентство повiтряний
сполучень «КИЙ АВIА» за ЄДРПОУ 01130578

(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2014 р.

Стаття Код рядка
За звітний період За аналогічний період попереднього року

надходження видаток надходження 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 X 0 X

 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 негрошових 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 X 0 X 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

Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської
заборгованості:
 за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0

 за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0

 за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0

 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

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 X 0 X

Надходження від отриманих:
 відсотків 3215 0 X 0 X

 дивідендів 3220 0 X 0 X

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X

Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X

Інші надходження 3250 0 X 0 X

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 X 0 X

Отримання позик 3305 0 X 0 X

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві 3310 0 X 0 X

Інші надходження 3340 0 X 0 X

Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 X 0 X 0

Погашення позик 3350 X 0 X 0

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової
оренди 3365 X 0 X 0

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві 3370 X 0 X 0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0

Інші платежі 3390 X 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 X 0 X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Пiдприемство не складає звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом.

Керівник Савюк С.В.

Головний бухгалтер Коляда О.В.



КОДИ

Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство «Київське агентство повiтряний
сполучень «КИЙ АВIА» за ЄДРПОУ 01130578

(найменування)

Консолідований звіт про власний капітал
за 12 місяців 2014 р.

Стаття Код
рядка

Належить власникам материнської компанії
Неконтрольована

частка Разомзареєстрований
капітал

капітал у
дооцінках

додатковий
капітал

резервний
капітал

нерозподілений
прибуток

(непокритий збиток)

неоплачений
капітал

вилучений
капітал всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Залишок на початок року 4000 3804 10876 -117 951 41240 0 0 56754 6354 63108

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 3804 10876 -117 951 41240 0 0 56754 6354 63108

Чистий прибуток (збиток) за
звітний період 4100 0 0 0 0 2242 0 0 2242 885 3127

Інший сукупний дохід за
звітний період 4110 0 1201 0 0 0 0 0 1201 627 1828

Дооцінка (уцінка) необоротних
активів 4111 0 1201 0 0 0 0 0 1201 627 1828

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
(дивіденди)

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 -182 -182

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 (часток) 4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Перепродаж викуплених акцій
(часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Анулювання викуплених акцій
(часток) 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 -1137 -2681 0 2626 0 0 1192 427 -765

Придбання (продаж)
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом змін у капіталі 4295 0 64 -2681 0 4868 0 0 2251 1757 4008

Залишок на кінець року 4300 3804 10940 -2798 951 46108 0 0 59005 8111 67116



Примітки

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 змiни у власному капiталi представляється в

розгорнутому форматi. Статутний капiтал, мiстить у собi внески акцiонерiв.
Пiдприємство визнає та вiдображує в облiку резервний капiтал у складi власного

капiталу, сформований вiдповiдно до Статуту пiдприємства. Розмiр резервного капiталу
станом на 31.12.2014р. становить 951 тис.грн.

Керівник Савюк С.В.

Головний бухгалтер Коляда О.В.



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

Текст приміток

Примiтки до консолiдованої фiнансової звiтностi Публiчного Акцiонерного Товариства “Київське агентство повiтряних сполучень” “КИЙ АВIА” За
2014р.
Київ 2015р.
ЗМIСТ
1. Загальна iнформацiя про ПАТ «КИЙ АВIА»
2. Загальнi положення о веденнi бухгалтерського облiку в ПАТ «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 ПАТ «КИЙ АВIА»
Повна назва: Публiчне акцiонерне товариство «Київське агентство повiтряних сполучень “КИЙ АВIА” » (надалi – Пiдприємство).
Код за ЄДРПОУ: 01130578.
Данi про реєстрацiю:
03.08.1994 р., 1 074 105 0029 008149 номер запису про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДР, видане Шевченкiвською районною у м.
Києвi державною адмiнiстрацiєю.
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.
Галузь: авiацiйний транспорт.
Банкiвськi реквiзити: 
п/р 26005301000114, валюта рахунку - мультивалютний, в ПАТ „ВТБ Банк” , 
МФО 321767.
п/р 2600848855001.980, п/р 2600948855002.840, п/р 2600048855003.978,
п/р 2600148855004.643 ,в ПАТ Банк «Київська Русь», МФО 319092.
п/р 26000010303737, валюта рахунку – мультивалютний, в ПАТ «МIБ»,МФО 380582.
п/р 2600616190.980 , ПАТ Райффайзен банк АВАЛЬ, МФО 300335
Розмiр Статутного капiталу становить 3804100 грн. i подiляється на 76082 акцiй номiнальною вартiстю 50грн.за акцiю.. Всi акцiї розподiлено мiж
акцiонерами.
Кiлькiсть акцiонерiв – 146( фiзичнi особи – 144, 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 фiлiю ПАТ «КИЙ АВIА» IПН 9909120686/КПП 774751001 акредитовану на територiї Росiйської Федерацiї , яка знаходиться за
адресою: 125167, Росiйська Федерацiя , м. Москва, Ленiнградськiй проспект буд. 37 корп. 3 та здiйснює господарську дiяльнiсть в Росiйської
Федерацiї.
Твкож пiдприємство має фiлiї, вiдокремленi структурнi пiдроздiли , що не мають статусу юридичної особи и самостiйного балансу.
Перелiк структурних пiдроздiлiв пiдприємств, якi не мають статусу юридичної особи:
Рiвненська фiлiя ПАТ "КИЙ АВIА" (33013, м. Рiвне, пр-т Миру,8); Луцька фiлiя ПАТ "КИЙ АВIА" (43000, м. Луцьк, пр-т Волi,7); Черкаська фiлiя
ПАТ "КИЙ АВIА" (18000, м. Черкаси, Соснiвський район, вул. О. Дашкевича,30); Одеська фiлiя ПАТ "КИЙ АВIА" (65025, м. Одеса, Приморський
район, вул. Преображенська, будинок 15); Чернiгiвська фiлiя ПАТ "КИЙ АВIА" (14000 м. Чернiгiв, Новозаводський район, пр-т Перемоги,58); Сумська
фiлiя ПАТ "КИЙ АВIА" (40030, м. Суми, Залiзничний район, вул. Петропавлiвська,76); Житомирська фiлiя ПАТ "КИЙ АВIА" (10014, м. Житомир,
Богунський район, майдан Перемоги,5); Львiвська фiлiя ПАТ "КИЙ АВIА" (79005, м. Львiв, Галицький район, пр-т Шевченка,11); Миколаївська фiлiя
ПАТ "КИЙ АВIА" (54017, м. Миколаїв, Центральний район, пр-т Ленiна,71); Полтавська фiлiя ПАТ "КИЙ АВIА" (36020, м. Полтава, Октябрський
район, вул. Ленiна,7); Днiпропетровська фiлiя ПАТ "КИЙ АВIА" (49000, м. Днiпропетровськ, Бабушкiнський район, вул. Ширшова,10); Запорiзька
фiлiя ПАТ "КИЙ АВIА" (69063, м. Запорiжжя, Жовтневий район, пр-т Ленiна,29 к.18); Харкiвська фiлiя ПАТ "КИЙ АВIА" (61003 м. Харкiв,
Червонозаводський район, Набережна Червоношкiльна,18); Донецька фiлiя ПАТ "КИЙ АВIА" (83050, м. Донецьк, Ворошилiвський район, пр-т
Миру,11); Кiровоградська фiлiя ПАТ "КИЙ АВIА" (25006, м. Кiровоград, Ленiнський район, вул. Острiвська,2); Луганська фiлiя ПАТ "КИЙ АВIА"
(91022, м. Луганськ, Ленiнський район, вул. Радянська, 57/1); Херсонська фiлiя ПАТ "КИЙ АВIА" (73000, м. Херсон, Суворовський район, пр-т
Ушакова,34, к.5); Вiнницька фiлiя ПАТ "КИЙ АВIА" (21001, м. Вiнниця, Ленiнський район, вул. Соборна,101); Хмельницька фiлiя ПАТ "КИЙ АВIА"
(29000, м. Хмельницький, вул. Камянецька,82, квартира 2); Чернiвецька фiлiя ПАТ "КИЙ АВIА" (58000 м. Чернiвцi, Шевченкiвський район, вул.
Головна,96); Криворiзька фiлiя ПАТ "КИЙ АВIА" (50000, Днiпропетровська обл. м. Кривий Рiг, Саксаганський район, пр-т Миру,31; Iвано-
Франкiвська фiлiя ПАТ “КИЙ АВIА” 76018,м.Iвано-Франковск,вул. Сiчевих Стрiльцiв, 10/2. 
2. Загальнi положення о веденнi бухгалтерського облiку в ПАТ «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 ПАТ «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.
Пiдприємство обробляє первиннi документи за допомогою комп'ютерної програми бухгалтерського облiку „ИС-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: Туристичне агентство «КИЙ АВIА», ДП «КИЙ АВIА ТЕКС»,Iноземне ПП
«КИЙ АВIА» м.Мiнськ, ТОВ «КИЙ АВIА- ВЕСТ»,ТОВ «Чарiвна подорож», ТОВ «АВIАТУР», ПАТ СК «КИЙ АВIА ГАРАНТ» , ТОВ «Тiкетс.Юей» i
складає консолiдовану фiнансову звiтнiсть за 2014рiк, 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 31.12.14р. становить 8327,00 тис.грн.
Накопичений знос НА станом на 31.12.14р. становить 2588,00 тис.грн.
Залишкова вартiсть НА станом на 31.12.14р. становить 5739,00 тис.грн.
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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.
Нарахована амортизацiя основних засобiв за 2014р.складає 4658,00 тис.грн.
Протягом року, по повнiстю з амортизованим основним засобам, комiсiєю по пiдприємство проводилась дооцiнка основних засобiв. Загальна сума
дооцiнки становить 1201 тис. грн. Дооцiнка активiв за справедливою вартiстю, була вiднесена безпосередньо на збiльшення капiталу – додатковий
неоплачений капiтал вiд переоцiнки ОЗ. 
Первiсна вартiсть ОЗ станом на 31.12.14р. становить 45562,00 тис.грн.
Знос ОЗ станом на 31.12.14р. становить 11957,00 тис.грн.
Залишкова вартiсть ОЗ станом на 31.12.14р. становить 33605,00 тис.грн.
5.Iнвестицiйна нерухомiсть
Iнвестицiйна нерухомiсть оцiнюється та вiдображається в облiку за моделлю собiвартостi, вiдповiдно до МСБО 40 п.п.56
Амортизацiя iнвестицiйної нерухомостi розраховується прямолiнiйним методом протягом встановленого строку корисного використання нерухомостi .
Нарахована амортизацiя iнвестицiйної нерухомостi за 2014р.складає 85,00 тис.грн.
Первiсна вартiсть IН станом на 31.12.14р. становить 1737,00 тис.грн.
Знос IН станом на 31.12.14р. становить 235,00 тис.грн.
Залишкова вартiсть IН станом на 31.12.14р. становить 1502,00 тис.грн.
25.12.14р. ПАТ "КИЙ АВIА" було продано нежиле примiщення за адресою: м. Київ, вул. Кудряшова,б.20.
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). 
ПАТ "КИЙ АВIА" є засновником (участником) акционером iнших суб'єктiв господарювання, перелiк яких наведено (Назва пiдприємства, код за
ЄДРПОУ, доля у статутному фондi,%): 
ТОВ «Чарiвна подорож» (24100249) - 70%; ДП «Турагентство КИЙ АВIА» (24916560) - 100%; ДП «КИЙ АВIА ТЕКС» (30212710) - 100%; ТОВ «КИЙ
АВIА Експрес» (30370439) - 21,82%; ПАТ СК «КИЙ АВIА Гарант» (30383799) - 65,52%; ТОВ «КИЙ АВIА Iвано-Франкiвськ» (30474812) - 20%; ТОВ
«КИI АВIА Тернопiль» (30903379) - 20%; ТОВ «КИЙ АВIА Закарпаття» (31624656) - 20%; ТОВ “КИЙ АВIА -Вест” (33285650) - 80%; ТОВ
“Авiатур”(21497542) - 65,62%; ТОВ “КИЙ АВIА Крим” (25146006) - 31,581%; ЗАТ “Ламiтек-Укрiзолiт”(33710647) - 25%; Iноземне ПП по наданню
послуг КИЙ АВIА” м. Мiнськ (190611989) - 100%; ТОВ “ ТОВ"ТIКЕТС.ЮЕЙ" (36027535) - 51%; ТОВ «Транспортал» (38578507) - 59%.
На дату балансу фiнансовi iнвестицiї оцiнюються за собiвартiстю мiнус збитки вiд знецiнення. 
31.10.2014р. ПАТ "КИЙ АВIА" вийшло зi складу учасникiв товариства «КИЙ АВИА- Вояж».
Станом на 31.12.14р. вартiсть довгострокових фiнансових iнвестицiй становить 6068,00 тис.грн.
Станом на 31.12.2014р. на балансi пiдприємства вiдображенi iншi фiнансовi iнвестицiї на суму 6382 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 6130 тис.грн. та ТОВ
“Авiатур” в корпоративнi права ТОВ «Авiатур» код ЄДРПОУ 24272246 – 252 тис.грн.
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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 31.12.14р. вартiсть запасiв становить 695,00 тис.грн., в том числi:
- Виробничi запаси 462,00 тис.грн.;
- Готова продукцiя 41,00 тис.грн.;
- Товари 192,00 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 2014р. и використовувало:
Най-ня резерву З-к коштiв на 01.01.2014р., грн. Використання резерву в 2014р., грн. Нарахування резерву на 2015р., грн. З-к коштiв на 01.01.2015р.,
грн.
Резерви 
по безнадiйної 38079,85 16966,80 5277,80 грн. 26390,85
дебiторської заборг-тi(клiєнти)
Резерви 
по безнадiйної
дебiторської заборгованостi 93126,78 2749,64 41166,84 грн. 143049,42
господарськi договори

Резерви по 81825,50 56442,86 58055,80 грн. 83438,44
нарахуванням агентiв
Резерви по _______ ________ ____________ __________
рискам по неповерненню депозитiв
Резерви по 
рискам по недоотриманої 159633,35 276661,76 138278,36 грн 21249,95
виручки вiд продажу послуг 

Резерви по 
рискам по недоотриманої _________ __________ 5044375,00 5044375,00 
фiнвнсової допомоги
Разом 372665,48 352821,06 5287153,80 5318503,66

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 середньоарифметичне значення за три перiоди. Резерв по рискам по неповерненню депозитiв, на 2015р. не створюється. 
Розрахунок резерву на сумнiвну заборгованiсть на 2015 р.
2012р.Грн. % 2013р.Грн. % 2014р.Грн. % Середньоарефметичне,%
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Дебiторська 
заборгованiсть --------- ---------- 16966,80 0,016 0,005
- клiєнти
Господарськi 101466,13 0,11 7004,27 0,006 2749,64 0,003 0,039



договори
Нарахування 44199,32 0,048 71156,97 0,064 56442,86 0,053 0,055
агентiв
Неповернення депозиту --------- 505000 --------- 

Резерв по 276661,76 0,262 0,131
рискам по недотриманої 
виручки вiд продажу послуг
Доход вiд 91927000 100 110575000 100 105556000 100% 
операцiйної дiяльностi
Нарахування резервiв на 2015 рiк :
670/11 Резерви по безнадiйної дебiторської заборгованостi(клiєнти) - 5277,80 грн.;
670/12 Резерви по безнадiйної дебiторської заборгованостi – господарськi договори - 41166,84 грн.;
670/13 Резерви по нарахуванням агентiв - 58055,80 грн.;
670/15 Резерви по рискам по недоотриманої виручки вiд продажу послуг - 138278,36 грн.;
670/16 Резерви по рискам по недоотриманої фiнансової допомоги - 5044375,00 грн.;
Всього - 5287153,80 грн.
На 2015 рiк був створений новий резерв – «Резерви по рискам по недоотриманої фiнансової допомоги » на 5044375,00 грн., оскiльки є велика
вiрогiднiсть недоотримання фiнансової допомоги вiд ТОВ «ЗАЦ». 
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»
Залишок коштiв на 31.12.2014р.
Каса - 1021,00; Грошовi кошти у банках - 59255,00; Грошовi коштi в дорозi - 5698,00; Грошовi еквiваленти - 168,00; Разом - 66142,00.
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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 31.12.2013р. становить 951,00 тис.грн.
В статтi «Капiтал у дооцiнках» показан результат дооцiнки основних засобiв за справедливою вартiстю, який на 31.12.2014р. становить 10940,00
тис.грн.
11.Кредиторська заборгованiсть
Облiк i визнання зобов'язань i резервiв у Пiдприємства здiйснюється вiдповiдно до МСБЗ 37.
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 31.12.2014р. становить 118711,00 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 2015 рiк по балансовому методу Данi на 31.12.2014р., тис.грн.
Стаття Балансова вартiсть Податкова вартiсть Податкова тимчасова рiзниця 
бух-го балансу
Основнi засобi 20971.00 4288,00 16683,00
( стр.1010) 
Нематерiальнi активи 1041,00 257,00 784,00
( стр.1000)
Резерв на 
на сумнiвну 5318,00 5318,00
заборгованiсть 

ИТОГО 27330,00 4545,00 22785,00

Розраховуємо вiдкладене зобов'язання по податку на прибуток : 
Тимчасова рiзниця оподаткування * ставка податку на прибуток в 2015г.
22785,00* 18% = 4101,00 тис.грн.
4101,00 тис.грн. – вiдкладене зобов'язання по податку на прибуток за 2015 рiк 
Сальдо на 01.01.14р. 688/11 3251,00 тис.грн.
Сальдо на 31.12.14р. 688/11 4101,00 тис.грн.
4101,00-3251,00=850,00 тис.грн.
У 2012 року на пiдприємствi була зроблена дооцiнка ОЗ.
На 31.12.14р.
К 702/11 Додатковий неоплачений капiтал от переоцiнки ОЗ складав 10126,00 тис.грн. 
10126,00 * 18% = 1823,00 тис.грн.- за рахунок резерву по переоцiнцi ОЗ в капiталi 
4101,00 – 1823,00 = 2278,00 тис.грн., що складає : 1823/4101*100%=44.5%*850=378,00
100-44.5=55,5%, 850-378=472,00
На 31.12.14 оку зробленi проводки :
Д 980/003 Витрати по податку на прибуток ОНО 472,00 тис.грн.
К 688/11 Зобов’язання по вiдкладеному податку на прибуток 472,00 тис.грн.
Д 702/11 Додатковий неоплачений капiтал от переоцiнки ОЗ 378,00 тис.грн.
К 688/11 Зобов’язання по вiдкладеному податку на прибуток 378,00 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» - реалiзацiї 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
Пiдприємства 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 2014рiк склав 3443,00 тис.грн.
Чистий прибуток, що належить неконтрольованiй частцi за 2014 рiк склав 885 тис.грн. 
Генеральний директор Савюк С.В.

Головний бухгалтер Коляда О.В.
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