


  

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)                      

за 2018 рік 

 

І. Загальні відомості 

1 Повне найменування емітента: 

Вищий навчальний заклад «Приватне 

акціонерне товариство «Львівський 

інститут менеджменту» 

2. Організаційно-правова форма:  Приватне акціонерне товариство  

3. Код за ЄДРПОУ:                            02037622  

4. Місцезнаходження:                       Львівська, Франківський, 79018, м. 

Львів, вул. Ліська, буд. 16 

5. Міжміський код, телефон  

та факс:                                            (032) 241-91-49; 241-90-50 

 

6. Електронна поштова адреса:      limlviv@gmail.com 

7. Дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річний 

звіт:    12.04.2019 року, протокол проведення загальних зборів акціонерів від 

12.04.2019 р. №1 

 

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній  

інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка  

провадить діяльність з оприлюднення регульованої  

інформації від імені учасників фондового ринку________________________  

                                                                                                             (дата) 

 

  

 

2. Річна інформація розміщена 

 на сторінці власного веб-cайту___www.lim.lviv.ua ______________________ 

(дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Зміст 
І. Загальні відомості 

1. Основні відомості про емітента. 

 

 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.              

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.   

 

5. Інформація про рейтингове агентство. 

 

 

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 

емітента. 

 

7. Судові справи емітента. 

 

8. Штрафні санкції емітента. 

 

9. Опис бізнесу. 

 

 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або 

учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): 

 

1) інформація про органи управління; 

 

2) інформація про посадових осіб емітента; 

 

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;  

 

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;         

 

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам 

емітента в разі їх звільнення;  

 

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). 

 

 

11. Звіт керівництва (звіт про управління): 

 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; 

        

2) інформація про розвиток емітента; 

 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану 

і доходів або витрат емітента: 

 

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування; 

 

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

4) звіт про корпоративне управління: 

 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; 

  

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший 

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати; 

 

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені 

законодавством вимоги; 

 

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); 

 

інформація про наглядову раду;  

 

інформація про виконавчий орган;  

 

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента; 

 

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; 

 

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на 

загальних зборах емітента; 

 

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; 

 

повноваження посадових осіб емітента. 

 

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, 

кількості, типу та/або класу належних їм акцій. 

 

 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає 

більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. 

 

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав 

за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. 

 

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з 

голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає 

більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. 

 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а 

також прав та обов’язків акціонерів (учасників). 

 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність 

публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до 

біржового реєстру: 

 

1) інформація про випуски акцій емітента;  

 

2) інформація про облігації емітента;  

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; 

 



  

 

4)  інформація про похідні цінні папери емітента;  

 

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;      

 

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду. 

 

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 

зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будівництва). 

 

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) 

такого емітента.  

 

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 

відсотка розміру статутного капіталу такого емітента. 

 

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі 

необхідність отримання від емітента або інших  власників цінних паперів згоди на 

відчуження таких цінних паперів. 

 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права 

голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за 

результатами обмеження таких прав передано іншій особі. 

 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.  

 

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;  

3) інформація про зобов’язання емітента; 

 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; 

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції;  

 

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. 

 

 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів. 

 

26. Інформація вчинення значних правочинів. 

 

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. 

 

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. 

 



  

 

29. Річна фінансова звітність.  

 

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової 

звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). 

 

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення 

випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо). 

 

32. Твердження щодо річної інформації. 

 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) 

такого емітента, яка наявна в емітента. 

 

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність 

осіб, які здійснюють контроль над емітентом. 

 

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 

виникала протягом звітного періоду. 

 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій. 

 

 

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

 

 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 

зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; 

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 

зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін 

іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; 

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 

іпотечних активів до складу іпотечного покриття; 

 

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних 

активів та інших активів на кінець звітного періоду; 

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, 

які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року. 

 

 

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено 

іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття. 

 

 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  

41. Основні відомості про ФОН.  



  

 

 

 

 

 

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  

45. Правила ФОН. 

46. Примітки 

Інформація по позиціях змісту 18; 36; 37; 38; 39; 40; 41, 42, 43, 44, 45 відсутня з причин не 

проведення зазначених заходів у звітному періоді 

 

 

 

 



 

 

ІІІ. Основні відомості про емітента  
 

1. Повне найменування:                                    Вищий навчальний заклад «Приватне акціонерне товариство «Львівський інститут менеджменту» 

2. Серія і номер свідоцтва  

    про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності):        АОО №378597 

3. Дата проведення державної реєстрації:                                          04.03.1994 

4. Територія (область)*:                                                                         Львівська 

5. Статутний капітал (грн):                                                                   2214461  

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі:              0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що 

    передано до статутного капіталу державного (національного)  

    акціонерного товариства та/або холдингової компанії:                          0 

8. Середня кількість працівників (осіб):                                                       31 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду 

    діяльності та коду за КВЕД:                                                              85.42 Вища освіта. 

                    85.59 Інші види освіти, н.в.і.у. 

  

 

10. Банки, що обслуговують емітента: 

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

ЦФ ПАТ «Кредобанк» 

2) МФО банку                                                                                     325365 

3) поточний рахунок                                                                          2600401949045 

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

відсутній 

5) МФО банку                                                                                         - 

6) поточний рахунок                                                                              - 

 

 

 



 

 

11. 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 

 Надання освітніх послуг навчальними закладами, пов’язаних з 

одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до 

бакалавра, спеціаліста, магістра: 

- підготовка бакалаврів: 

 1. Шифр галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», код 

напрямку підготовки 6.030507, найменування напрямку 

«Маркетинг»; 

 

2. Шифр галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», код 

напрямку підготовки 6.030601, найменування напрямку 

«Менеджмент»; 

 

 

 

- підготовка магістрів: 

1. Шифр галузі знань 1801 «Специфічні категорії», код напрямку 

підготовки 8.18010016, найменування напрямку «Бізнес-

адміністрування»; 

2. Шифр галузі 0306 «Менеджмент і адміністрування» , код 

напрямку підготовки 6.03060101, найменування напрямку 

«Менеджмент організацій і адміністрування (за видами 

економічної діяльності»; 

 

- підготовка бакалаврів: 

 1. Шифр галузі знань 07 «Управління та адміністрування», код 

спеціальності 075, назва спеціальності «Маркетинг»; 

 

2. Шифр галузі знань 07 «Управління і адміністрування», код 

спеціальності 073, назва спеціальності «Менеджмент»; 

 

- підготовка магістрів: 

1. Шифр галузі знань  07 «Управління і адміністрування», 

спеціальності 073, назва спеціальності «Менеджмент» 

Переоформлена 

ліцензія 

 

 

Протокол Акредитаційної комісії № 

114 від 27.01.2015 р. (наказ МОН від 

06.02.2015 р. № 133л) 

  

Протокол Акредитаційної комісії № 

114 від 27.01.2015 р. (наказ МОН від 

06.02.2015 р. № 133л) 

Рішення ДАК   від 30.06.2010 р. (наказ 

МОН від 10.06.2010 р. № 1611-Л) 

 

Рішення Акредитаційної комісії  

від 30.06.2015 р.  

протокол № 117 від 27.01.2015 р. (наказ 

МОН від 03.07.2015 р. №1683-Л) 

 

 

 

 

 

наказ МОН від 19.12.2016 р. №  1565 

 

 

 

наказ МОН від 19.12.2016 р. №  1565 

 

 

наказ МОН від 19.12.2016 р. №  1565 

 

Наказ  

від 22.05.2017 р. 

№103-Л 

Міністерство освіти і 

науки України 

 

Без терміну дії 

 

 

01.07.2022 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.07.2022 р. 

 

01.07.2022 р. 

 

 

 

 

Без терміну дії 

 

 

 

Без терміну дії 

 

 

Без терміну дії 

 

 



 

 

    Надання освітніх послуг у сфері  позашкільної освіти: 

- за науково-технічним напрямком (основи ведення бізнесу; логіка 

та математика; використання комп’ютерів у бізнесі): 

-за гуманітарним напрямом (тренінговий курс особистісного 

розвитку; основне про етикет, мову та правила спілкування; 

поглиблене вивчення ділової англійської та німецької мов) 

АЕ № 295755 28.04.2015 Департамент освіти і 

науки Львівської 

облдержадміністрації 

27.04.2020 

Опис За прогнозом основна діяльність емітента буде продовжуватися на підставі діючих ліцензій (дозволів) 

 

12. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 
1) найменування                        юридичних осіб емітентом не створювалось 

2) організаційно-правова форма                      дані відсутні 

3) код за ЄДРПОУ                                               дані відсутні 

4) місцезнаходження                                           дані відсутні 

5) опис    Емітентом самостійно юридичних осіб не створювалось, участі у створенні юридичних осіб не приймалось, акцій (часток, паїв) в  інших 

юридичних особах-не має, іншим юридичним особам акцій (часток, паїв)  не передавалось. 

13. 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 

Контактні дані: телефон та 

адреса електронної пошти 

корпоративного секретаря 

1 2 3 4 

- - - - 
Опис Посада корпоративного секретаря у емітента відсутня та у звітному періоді не вводилася 

 

14. Інформація про рейтингове агентство 
Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового 

агентства (уповноважене, 

міжнародне) 

Дата визначення або оновлення 

рейтингової оцінки емітента або 

цінних паперів емітента 

Рівень кредитного рейтингу емітента або 

цінних паперів емітента 

1 2 3 4 

 Товариство не замовляло у рейтинговому агентстві проведення у звітному періоді рейтингової оцінки емітента 

та цінних паперів товариства 



 

 

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента 

 

Товариство не має у своїй структурі створених філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів та у звітному періоді їх не 

створювало. 

 

 

16.  Судові справи емітента 

 

№ 

п/п 
Номер справи 

Найменування 

суду 
Позивач Відповідач Третя особа 

Позовні 

вимоги 

Стан розгляду 

справи 

- - - - - - - - 

Опис У звітному періоді товариство позивачем та відповідачем по судових справах не було 

 

 

17. Штрафні санкції емітента 

 

№ 

п/п 

Номер та дата рішення, яким 

накладено штрафну санкцію 
Орган, який наклав штрафну санкцію Вид стягнення 

Інформація про 

виконання 

1 Постанова № 921-ЗХ-1-Е  

від 28.11.2018 року  

 

Департамент Національної комісії  з 

цінних паперів та фондового ринку у 

Західному регіоні 

у вигляді штрафу в розмірі 20 

неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян 

оплачено штраф в сумі 

340,00 грн. в дохід 

Держбюджету 

2 Постанова № 922-ЗХ-1-Е 

від 28.11.2018 року 

 

Департамент Національної комісії  з 

цінних паперів та фондового ринку у 

Західному регіоні 

у вигляді штрафу в розмірі 10 

неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян 

оплачено штраф в сумі 

170,00 грн. в дохід 

Держбюджету 

3 Постанова № 924-ЗХ-1-Е 

від 28.11.2018 року 
Департамент Національної комісії  з 

цінних паперів та фондового ринку у 

Західному регіоні 

у вигляді штрафу в розмірі 30 

неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян 

оплачено штраф в сумі 

510,00 грн. в дохід 

Держбюджету 

4 Постанова № 923-ЗХ-1-Е від 

28.11.2018 року  

 

Департамент Національної комісії  з 

цінних паперів та фондового ринку у 

Західному регіоні 

попередження 

 

 



 

 

18.  Опис бізнесу. 

Вищий навчальний заклад «Приватне акціонерне товариство «Львівський інститут менеджменту» за звітний період жодних змін в 

організаційній структурі по відношенню до попередніх звітних періодів не проводив.  

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу – 31 особа. 

Середня чисельність працівників та осіб, які працюють по цивільно-правових договорах – 24 особи. Чисельність працівників, які працюють 

на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) – 16 осіб. 

Фонд оплати праці за 2018 рік склав 2061,00 тис. грн. Зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення у порівнянні з попереднім роком 

відбувалося через зміни розміру мінімальної заробітної плати у відповідності до законодавства України. Склад трудового колективу 

відповідає стандартам та вимогам чинного законодавства у сфері надання освітніх послуг, що є основним предметом діяльності товариства.  

Товариство у попередні роки та у звітному періоді не створювало відокремлених структурних підрозділів, дочірніх підприємств, філій, 

представництв та інших відокремлених структурних підрозділів.  

Товариство не належить до будь-яких об’єднань підприємств.  

Спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами товариство не проводить, внаслідок чого вклади у таку діяльність 

не здійснювалися та не отримувало від цього прибутків.  

Пропозиції щодо реорганізації товариства від третіх осіб протягом звітного періоду не надходили.  

Обрана товариством облікова політика (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості 

фінансових інвестицій тощо) проводиться відповідно до вимог норм Податкового кодексу України та Закону України «Про бухгалтерський 

облік».  

 

Головними завданнями Товариства є: 

- здійснення освітньої діяльності, згідно отриманих ліцензій, яка включає навчальну, виховну, наукову, культурну та методичну діяльність 

і забезпечує підготовку фахівців за відповідними ступенями підготовки і відповідає стандартам вищої освіти; 

- здійснення наукової і науково-технічної; творчої, мистецької; культурно-виховної, спортивної та оздоровчої діяльності;  

- забезпечення виконання угод на підготовку та перепідготовку фахівців з вищою освітою; 

- надання освітніх послуг у сфері позашкільної освіти – довузівська підготовка; 

- забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості і взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами та 

студентами; 

- вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку і сприяння працевлаштуванню випускників; 

- забезпечення виконання умов ліцензування та дотримання державних стандартів освіти; 



 

 

- підготовка молоді до самостійної наукової або викладацької діяльності; 

- перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів; 

- просвітницька діяльність. 

 

До основного виду діяльності товариства відноситься надання освітніх послуг з підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальностями 

«Менеджмент» та «Маркетинг», проведення навчальних програм у Малій Бізнес Школі та МВА, надання майна в оренду. За рахунок 

надання таких послуг товариство отримало у звітному періоді доходів у сумі 2035 тис.грн.  

Придбання або відчуження активів за останні п’ять років товариство не проводило. У подальшому товариство планує будівництво нового 

приміщення для забезпечення житлово-побутових та навчальних умов студентів і викладачів.  

Основні засоби емітента (будівля, офісна техніка, техніка для використання у навчальному процесі та ін.) знаходяться за юридичною 

адресою емітента. У 2018 р. проведено дооцінку будівлі, вартість якої приведено у відповідність до середньоринкових цін на нежитлову 

нерухомість.  

На діяльність емітента значною мірою впливають проблеми, пов’язані з частими змінами у законодавстві, законних та підзаконних актах, 

що стосуються освітньої діяльності, оплати праці, тарифів на споживання енергоресурсів. Особливу проблему створює тарифна політика 

щодо постачання енергоресурсів, зростання яких не є співмірними з регламентованими можливостями зростання цін на освітні послуги. 

Діяльність Товариства фінансується коштами фізичних та юридичних осіб за надані освітні послуги та послуги оренди. Дане фінансування 

не покриває фактичних витрат емітента. Протягом 2018 р. емітент користувався додатковими джерелами фінансування, а саме позиками 

акціонерів та кредитами банків.  

До укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду відносяться укладені договори на надання освітніх 

послуг, які, відповідно до навчального циклу, мають перехідний характер. Прибутків від їх виконання не очікується, оскільки доходи, 

отриманні від них, не покривають фактичних затрат. 

Стратегічним напрямком щодо подальшої діяльності емітента, щонайменше на рік, (щодо розширення виробництва, поліпшення 

фінансового стану) є: залучення інвестицій для реалізації реальних інвестиційних проектів; подальшої інституційної співпраці як з 

іноземними, так із українськими вищими навчальними закладами щодо можливого об’єднання зусиль для проведення навчального та 

наукового процесу. 

У звітному періоді науково-педагогічними працівниками у межах їх наукових досліджень та професійної компетенції, постійно 

проводилося дослідження ринку основного виду діяльності емітента – надання освітніх послуг. Дослідження проводилися без додаткових 

фінансових витрат.  

 

 



 

 

IV. Інформація про органи управління  
 

Орган управління Структура 
Персональний склад 

 

Загальні збори акціонерів  22 Згідно переліку акціонерів 

Наглядова рада  

 

3 Васюник І.В. 

Винничук М.Р. 

Николин І.Ю. 

Ректор  

 

1 проф. Янків М.Д. 

Ревізор 

 

1 Клименко Н.М. 

 

Вищим органом управління Інституту є Загальні збори акціонерів Інституту. 

Загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше як 50 відсотків 

голосуючих акцій. 

Для вирішення основних питань діяльності Інституту створюються колегіальні, робочі та контролюючі органи: 

Наглядова Рада – є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом України 

“Про акціонерні товариства” контролює та регулює діяльність виконавчого органу. 

Структура Інституту визначається Ректором відповідно до Законів України «Про вищу освіту» та «Про акціонерні товариства» 

Основними структурними підрозділами Інституту є: кафедри, бібліотека, центри та інші структури, що забезпечують освітню, наукову, 

консультаційну, виховну та методичну діяльність. 

Управління діяльністю Інституту здійснює Ректор, який діє на засаді єдиноначальності і призначається та звільняється з посади рішенням 

Наглядової ради Інституту відповідно до Закону України “Про вищу освіту”. 

Вчена рада Інституту – колегіальний орган, діяльність якого регламентується Законом України “Про вищу освіту”. 

Робочі органи – ректорат, приймальна комісія. Положення про робочі органи Інституту затверджуються наказом Ректора. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

 

Ректор. 

1) посада:  Ректор 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи: Янків Мирон Дмитрович, не акціонер 

3) ідентифікаційний код фізичної особи:         1883302415  

4) рік народження: 1951 

5) освіта: вища 

6) стаж роботи (років):  45 р. (24 з них на керівних посадах)  

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Міністерство закордонних справ України – Генеральний консул України у м. Гданську, 

Республіка Польща 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 04.03.2015, 5 років 

9) Повноваження та обов’язки ректора інституту визначені Статутом ВНЗ «ПрАТ «Львівський інститут менеджменту». Винагорода у грошовій та 

натуральній формі, крім заробітної плати, посадовій особі емітента не виплачувалася. Судимостей за корисливі та посадові правопорушення не має. 

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Інших змін у персональному складі посадових осіб емітента не було. 

 

 

 

Голова Наглядової ради 

1) посада:  Голова Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи:  Васюник Іван Васильович, акціонер 

3) ідентифікаційний код фізичної особи:          2137312033  

4) рік народження: 1959 

5) освіта: вища 

6) стаж роботи (років):  28 р. (27 з них на керівних посадах) 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Кабінет Міністрів  України – Віце-прем’єр-міністр України. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 30.04.2015  

9) Повноваження та обов’язки Голови Наглядової ради визначені Статутом ВНЗ «ПрАТ «Львівський інститут менеджменту». Судимостей за корисливі та 

посадові правопорушення не має. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було.  

 



 

 

Член Наглядової ради 
1) посада:  Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи:  Винничук Микола Романович, акціонер 

3) ідентифікаційний код фізичної особи:          2263208239   

4) рік народження: 1961 

5) освіта: вища 

6) стаж роботи (років):  25 (27 з них на керівних посадах) 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ТзОВ «Зірочка» - комерційний директор 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 30.04.2015  

9) Повноваження та обов’язки Члена Наглядової ради визначені Статутом ВНЗ «ПрАТ «Львівський інститут менеджменту». Судимостей за корисливі та 

посадові правопорушення не має. Змін у персональному складі посадових осіб Наглядової ради у звітному періоді не було.  

 

Член Наглядової ради 
1) посада:  Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи:  Николин Ігор Юрійович, акціонер 

3) ідентифікаційний код фізичної особи:            2218210159 

4) рік народження: 1960 

5) освіта: вища 

6) стаж роботи (років): 31 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Українське бюро винограду та вина – виконавчий директор 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 30.04.2015  

9) Повноваження та обов’язки Члена Наглядової ради визначені Статутом ВНЗ «ПрАТ «Львівський інститут менеджменту». Змін у персональному складі 

посадових осіб Наглядової ради не було. Судимостей за корисливі та посадові правопорушення не має. 

 

Ревізор інституту 

1) посада: Ревізор інституту 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи:  Клименко Надія Михайлівна, акціонер 

3) ідентифікаційний код фізичної особи:          2178412432  

4) рік народження: 1959 

5) освіта: вища 

6) стаж роботи (років): 16 (16 з них на керівних посадах) 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ЗРУ Банк «Фінанси та кредит» - начальник відділу супроводу карткових продуктів філії. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 22.03.2016 

9) Повноваження та обов’язки Ревізора інституту визначені Статутом ВНЗ «ПрАТ «Львівський інститут менеджменту». Судимостей за корисливі та 

посадові правопорушення не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Змін у персональному складі 

посадових осіб у звітному періоді не було.  



 

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

 

Посада 

Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 

Іденти- 

фікаційний 

код фізичної 

особи 

Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за типами акцій 

прості іменні 
привілейовані 

іменні 

1 2 3 4 5 6 7 

Голова 

Наглядової ради 
Васюник Іван Васильович 2137312033 19111 97.520028 19111 0 

Член 

Наглядової ради 
Винничук Микола Романович 2263206239 59 0,301066 59 0 

Член 

Наглядової ради 
Николин Ігор Юрійович 2218210159 103 0.525590 103 0 

Ректор  

інституту 
Янків Мирон Дмитрович 1883302415 0 0 0 0 

Ревізор  

інституту Клименко Надія Михайлівна 2178412432 10 0,051028 10 0 

Усього 19283 98,3977 19283 0 
 

 

 

 

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення 

 

Посадові особи емітента у звітному періоді не звільнялися і винагороди або компенсації за звільнення не виплачувалися. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв) 

 
Найменування юридичної особи 

засновника та/або учасника 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи засновника та/або учасника 

Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які 

належать засновнику та/або учаснику 

(від загальної кількості) 

- - - - 

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 

належать засновнику та/або учаснику 

(від загальної кількості) 

Васюник Іван Васильович   97,520028 

Винничук Микола Романович   0,301066 

Теплюх Галина Романівна   0,066336 

Іванів Наталія Миколаївна   0,224524 

Єнбаєв Вячеслав Миколайович   0,301066 

Михайляк Богдан Михайлович   0,168393 

Николин Ігор Юрійович   0,525590 

Осташевська Любов Іванівна   0,081645 

Сенишин Роксана Миронівна   0,127570 

Стельмах Юрій Ярославович   0,066336 

Яремчишин Ігор Богданович   0,219421 

Панчишин Михайло Васильович   0,061233 

Арсенюк Ольга Віталіївна   0,035719 

Гошко Богдан Мирославович   0,025514 

Маслова Анна Іванівна   0,035719 

Рак Оксана Іванівна   0,051028 

Якимович Андрій Володимирович   0,040822 

Мишко Юрій Сергійович   0,035719 

Клименко Надія Михайлівна   0,051028 

Белей Михайло Володимирович   0.005102 

Горбовий Артур Юліанович   0.005102 

Грубій Сергій Володимирович   0,051028 

Усього   100,000000 

Опис: Засновниками товариства є лише громадяни України та у його створені інші юридичні особи участі не приймали. У звітному періоді 

учасниками емітента були фізичні особи, зазначені вище. 



 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

 
1. Найвірогіднішими перспективами подальшого розвитку інституту є: 

продовження освітньо-виховної діяльності з підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальністю «Менеджмент» та «Маркетинг» 

відповідно до отриманих ліцензій та сертифікатів; 

організація діяльності бізнес-школи при інституті, оновлення та розширення освітньої діяльності малої бізнес-школи; 

залучення ефективних інвесторів для реалізації  реальних інвестиційних проектів; 

подальша інституційна співпраця як з іноземними, так із українськими вищими навчальними закладами щодо можливого об’єднання 

зусиль для проведення навчального та наукового процесу; 

будівництво житла для науково-педагогічних працівників. 

Однак, є кілька варіантів сценаріїв подальшого функціонування Львівського інституту менеджменту. 

1.1  Пошук стратегічного інвестора (партнера) для повноцінного функціонування ЛІМу. 

Даний варіант передбачає покупку стратегічним інвестором частини акцій (блокуючий або контрольний пакети чи 100% акцій) при умові 

взяття інвестором на себе інвестиційних зобов’язань, а саме вкладення коштів у стратегічні напрями подальшого функціонування ЛІМу як 

вищого навчального закладу: 

а) зміцнення кафедр висококваліфікованими кадрами (професорами, докторами, доцентами);  

б) відкриття нових конкурентних спеціальностей; 

в) впровадження мотиваційних механізмів для обслуговуючого персоналу, топ-менеджменту, а також науково-педагогічних працівників 

(премій, соціальних пакетів); 

г) відновлення роботи Малої Бізнес Школи, Бізнес Школи, Центру маркетингу та інформаційної діяльності, Аналітичного 

Консалтингового центру шляхом пошуку і прийняття висококваліфікованих менеджерів по даних напрямках, а також створення підрозділу 

щодо надання орендарям офісних приміщень та погодинної чи подобової здачі в оренду аудиторного фонду.  

1.2. Перетворення Інституту з організаційно-правової форми "Акціонерне Товариство" на "Товариство з обмеженою 

відповідальністю". Для зменшення адміністративних витрат та оптимізації роботи адміністративного персоналу розглянути доцільність 

перетворення Інституту з організаційно-правової форми "Акціонерне Товариство" на "Товариство з обмеженою відповідальністю". 

1.3. Припинення надання ліцензійних освітніх послуг у сфері вищої освіти і в перспективі можлива ліквідація ЛІМу. 

Такий варіант забезпечить функціонування ЛІМу з чинними статутом при скороченні всіх штатних викладачів, залишивши необхідний 

персонал для забезпечення життєдіяльності ЛІМу (керівник, заступник керівника, завгосп, охоронці, прибиральники). Можливе збереження 

(при належному інвестуванні) надання освітніх послуг у Малій Бізнес Школі (2-11 класи) та Бізнес Школі (організація круглих столів, 

тренінгів і т.п.), а також надання в оренду аудиторного фонду та офісних приміщень. Такий варіант дозволить зберегти бренд інституту та 

здійснювати пошук інвесторів для відновлення надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.  



 

 

При ліквідації ЛІМу необхідно буде пройти ряд етапів, зокрема прийняття рішення про ліквідацію на Загальних зборах акціонерів з 

доведенням його до Трудового колективу та студентів (до початку семестрових канікул) та надання пропозицій щодо їх переведення в інші 

ВНЗ, в яких будуть наявні ліцензійні місця. 

Всіх штатних працівників необхідно попередити про звільнення за 2 місяці та виплатити всю зарплату та значну заборгованість за 

невикористані відпустки за останні 10-15 років (попереднім керівництвом, з незрозумілих причин, більша частина відпусток не була надана 

практично усім працівникам).   

При повній ліквідації буде гостро стояти ряд питань щодо передачі багатого книжкового фонду (≈ 10 000 екземплярів), а також 

впорядкування і передача всієї необхідної документації, яка повинна зберігатися 50-75 років, до державного архіву. Це надзвичайно 

трудомісткий процес, що потребує тривалого часу.    

За такого варіанту, в штаті інституту залишається мінімальна кількість працівників (керівник, охоронці, прибиральники та ін.), які 

повинні займатися ліквідаційною процедурою та забезпечувати життєдіяльність ЛІМу. Виникне також ряд питань  щодо подальшої 

експлуатації будинку ЛІМу – його продажу чи передачі іншому користувачу. 

Згідно законодавства за експертними оцінками, при сприятливих умовах, ліквідація може тривати від 6 до 12 місяців. 

 

2. У звітному періоді представниками товариства було проведено ряд заходів як в Україні так і за кордоном щодо залучення інвесторів та 

партнерів для проведення спільних освітніх та наукових міжнародних програм.  

3. Емітентом у звітному періоді не укладалося деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, що впливало 

б на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента,  

1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками полягала, насамперед в тому, щоб уникати можливих незадовільних 

наслідків від проведення ризикових фінансових операцій. Разом з тим, обмеженість наявних фінансових ресурсів не дозволяла проводити 

фінансові операцій, лише пов’язаних з оплатою податків, комунальних послуг та виплатою заробітної плати. 

Страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, у звітному періоді не 

проводилося; 

2) емітент не схильний до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.  

 
4. Звіт про корпоративне управління 

Товариство власного Кодексу про корпоративне управління не має. Товариство здійснює свою діяльність у відповідності з чинним 

законодавством України, зокрема Законами «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», нормативно-правовими 

актами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та іншими законодавчими 

документами, а також власним Статутом.  



 

 

Зокрема сукупністю правил, якими Товариство керується при формуванні, забезпеченні функціонування та вдосконалення своєї 

системи корпоративного управління, в тому числі в процесі управління ризиками, що виникають в своїй діяльності, стратегічного 

управління та реалізації статутних завдань. 

Зокрема зазначена система полягає у представленні акціонерам Товариства інформації про систему корпоративного управління 

Товариства функціонування та принципи, на основі яких вона будується.  

Діюча система корпоративного управління Товариства враховує: 

- положення Законів України «Про вищу освіту», «Про акціонерні товариства»; 

- принципи корпоративного управління, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 липня 

2014 року № 955; 

- положення внутрішніх документів Товариства – Статуту.  

 

Основними принципами корпоративного управління Товариства є: 

1. Дотримання законодавства України та врахування досвіду з отримання вищої освіти. 

2.   Забезпечення захисту прав і законних інтересів акціонерів Товариства. 

      3.   Забезпечення розподілу обов`язків та повноважень між структурними підрозділами та органами управління Товариства. 

      4.  Забезпечення прозорості та своєчасності розкриття належної достовірної інформації. 

      5.  Запобігання конфліктам інтересів. 

      6.  Забезпечення лояльності та відповідальності перед заінтересованими особами. 

      7.  Забезпечення ефективного контролю за фінансовою діяльністю Товариства та управління ризиками 

      8. Принцип захисту і поваги прав та законних інтересів акціонерів є одним з визначальних в системі корпоративного управління                 

Товариства.  

      9. Усім акціонерам гарантується безперешкодна реалізація своїх прав, визначених законодавством України, Статутом та 

внутрішніми документами Товариства. 

    10. Право на участь в управлінні Товариством акціонери реалізують шляхом участі в Загальних зборах та голосуванні на них, а 

також через право обиратись до Наглядової Ради. У Загальних зборах мають право брати участь всі акціонери, незалежно від кількості 

та типу акцій, що їм належить, особисто або через представника. 

    11. Товариством на весь розмір статутного капіталу випущені прості іменні акції в бездокументарній формі.   

    12. Акціонери мають право бути поінформованими в межах чинного законодавства України про фінансово-господарський стан і 

результати діяльності Товариства, суттєві факти, що впливають або можуть впливати на вартість цінних паперів та/або доходу розмір 

доходу за ними, про додатковий випуск цінних паперів. 

 

Норми Статуту про Загальні збори акціонерів регламентують призначення, компетенцію, порядок скликання та проведення, порядок 

прийняття рішень та інші питання, пов’язані з діяльністю Товариства. 



 

 

Моніторинг фінансової діяльності Товариства здійснюється з врахуванням вимог законодавства України про запобігання легалізації 

(відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом.. 

Внутрішній контроль в Товаристві – це сукупність процедур, що спрямовані на попередження, виявлення і виправлення суттєвих 

помилок, а також забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації. Внутрішній контроль в 

Товаристві є невід`ємною частиною операційної діяльності та поєднує адміністративний і бухгалтерський контроль за активами та 

пасивами Товариства. 

 

Система внутрішнього контролю в Товаристві відповідає наступним критеріям: 

- операції здійснюються у відповідності із загальними й індивідуальними повноваженнями керівництва відповідних підрозділів; 

- операції відображені правильно, точно і вчасно; 

- здійснені операції відповідно до встановлених і описаних процедур можливо перевірити; 

- активи і резерви Товариства захищені; 

- існує адекватний розподіл обов`язків; 

- існує високий рівень контролю всіх рівнів; 

- інвентаризація активів та балансових зобов`язань проводиться з певною регулярністю, а виявлені недоліки усуваються належним 

чином. 

 

До органів, які здійснюють внутрішній контроль, належать: 

- наглядова Рада, яка своєчасно та доступними засобами розкриває повну і достовірну інформацію з усіх суттєвих питань, що 

стосується діяльності Товариства з метою надання можливості користувачам інформації (акціонерам, кредиторам, страхувальникам, 

потенційним інвесторам тощо) приймати виважені рішення. 

Прозорість та розкриття інформації є невід`ємною умовою ефективного корпоративного управління. Розкриття інформації має велике 

значення для підвищення ефективності діяльності самого Товариства, оскільки повна достовірна інформація надає можливість 

керівництву об`єктивно оцінити досягнення Товариства та розробляти стратегію її подальшого розвитку. 

 

До інформації, яка розкривається Товариством відноситься: 

1) фінансова звітність, яка складається та подається відповідно до законодавства; 

2) звіт про корпоративне управління, що складається відповідно до вимог встановлених чинним законодавством України, і подається 

акціонерам; 

органам, які відповідно до закону здійснюють нагляд за діяльністю відповідної фінансової установи, разом з річною звітністю; 

3) звітні дані (інші, ніж фінансова звітність), що складаються та подаються відповідно до вимог чинного законодавства України; 

4) інформацію, що надається клієнтам відповідно до статті 12 Закону України «Про фінансові послуги». 

5) інформацію, що розкривається емітентом відповідно до вимог законодавства про цінні папери. 



 

 

6) повне найменування, ідентифікаційний код та місцезнаходження Товариства; 

9) відомості про склад Наглядової ради та Правління Товариства; 

10) відомості про ліцензії та дозволи, видані Товариству; 

11) річну фінансову звітність; 

12) іншу інформацію, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства України. 

13) підтверджує у строки, передбачені законодавством, достовірність та повноту річної фінансової звітності та річних звітних даних 

висновком аудитора (аудиторської фірми), інформацію про якого (яку) внесена до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть 

проводити аудиторські перевірки; 

 

Високий рівень прозорості досягається шляхом відкриття доступу широкому загалу до відповідної інформації про Товариство через: 

- річні звіти з висновками зовнішніх аудиторів, інформацію аудитора щодо корпоративного управління а також інші звіти, що 

розміщуються на ВЕБ – сайті Товариства; 

- звітність, обов’язковість якої  визначена чинним законодавством України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Інформація про загальні збори акціонерів 
 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

х - 
Дата проведення 12.04.2019 

Кворум зборів 100,00 

 

Опис 

 

Порядок денний: 

 

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства. 

2. Про обрання Голови та секретаря загальних зборів Товариства. 

3. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 

4. Про звіт Виконавчого органу Товариства - Ректора інституту про діяльність за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його 

розгляду. 

5. Про розгляд висновку зовнішнього аудитора та затвердження заходів за результатами його розгляду. 

6. Про звіт Ревізора Товариства  про діяльність за 2018 рік та його затвердження. 

7. Про затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2018 рік. 

8. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2018 рік.  

9.   Про подальше функціонування Львівського інституту менеджменту. 

10. Про обрання Наглядової ради Товариства. 

 

Проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та дату їх проведення визначено Наглядовою радою Товариства (протокол засідання 

Наглядової ради від 08 лютого 2019 року № 1) 

За результатами проведення Загальних зборів вирішено: 

 

З питання №1 порядку денного (Про обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства). 

Вирішили: 

Обрати Лічильну комісію у наступному складі: 

Голова лічильної комісії –  Миронюк Василь Миколайович; 

Член лічильної комісії – Голуб Вячеслав Адамович 

 

З питання №2 порядку денного (Про обрання Голови та секретаря загальних зборів Товариства.). 

Вирішили: 

Затвердити рекомендованих Наглядовою радою Товариства: 

 -  головою Зборів - Винничука М.Р.; 

 -  секретарем Зборів - Клименко Н.М. 

 



 

 

З питання №3 порядку денного (Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2018 рік та затвердження заходів за результатами 

його розгляду). 

Вирішили: 

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду. 
 

З питання №4 порядку денного (Про звіт Виконавчого органу Товариства – Ректора інституту про діяльність за 2018 рік. та 

затвердження заходів за результатами його розгляду). 

Вирішили: 

Затвердити звіт Ректора інституту за 2018 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду   
 

З питання №5 порядку денного (Про розгляд висновку  зовнішнього аудитора та затвердження заходів за результатами його розгляду).  

Вирішили:  

Затвердити висновок аудитора щодо Звіту про корпоративне управління. 
 

З питання №6 порядку денного (Про звіт Ревізора Товариства  про діяльність за 2018 рік). 

Вирішили: 

Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2018 рік  
 

З питання №7 порядку денного (Про затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2018 рік). 
 

Вирішили:  

Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2018 рік. 
 

З питання №8 порядку денного (Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2018 рік). 

Вирішили:  

Розробити заходи щодо покриття збитку Товариства  у наступних фінансових роках.   
 

З питання №9 порядку денного (Про подальше функціонування Львівського інституту менеджменту) 

Вирішили: 

Доручити ректорату інституту опрацювати питання: 

- залучення інвестицій для реалізації заходів щодо подальшого функціонування ЛІМу; 

  подальшої інституційної співпраці як з українськими, так із іноземними вищими навчальними закладами, щодо можливого  

- об’єднання зусиль для проведення навчального та наукового процесу, чи реалізації інших перспективних проектів; 

- доцільності перетворення Інституту з організаційно-правової форми "Акціонерне Товариство" на "Товариство з обмеженою 

відповідальністю". 

Ректорату до кінця квітня подати пропозиції Голові Наглядової ради для прийняття остаточного рішення щодо подальшої 

діяльності ЛІМу.  
 

З питання №10 порядку денного (про обрання Наглядової ради Товариства) 

Вирішили: 

Обрати Наглядову раду Товариства у складі 3 осіб: Васюника І.В., Винничука М.Р., Николина І.Ю. 



 

 

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

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори х  

Акціонери  х 

Депозитарна установа  х 

Інше (запишіть)                        х 

 

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  х 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків х  

 

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

 Так* Ні* 

Підняттям карток  х 

Бюлетенями (таємне голосування) х  

Підняттям рук  х 

Інше (запишіть)                       х 

 



 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

 Так* Ні* 

Реорганізація  х 

Додатковий випуск акцій  х 

Унесення змін до статуту  х 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства х  

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  х 

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради  х 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу х х 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)  х 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  х 

Інше (запишіть)  

 

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

У звітному періоді позачергові загальні збори акціонерів не скликалися та не проводилися. 

4. Інформація про наглядову раду. Склад наглядової ради. 

 Кількість осіб 

членів наглядової ради – акціонерів 3 

членів наглядової ради – представників акціонерів - 

членів наглядової ради – незалежних директорів - 

 



 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності) 

 Так* Ні* 

З питань аудиту  х 

З питань призначень   х 

З винагород  х 

Інші (запишіть)  

У складі Наглядової ради товариства комітети не створено та у звітному періоді не створювалися.  

 

Персональний склад наглядової ради 

Прізвище, ім'я, по батькові Посада 

Незалежний член 

Так* Ні* 

Васюник Іван Васильович голова  х 

Винничук Микола Романович член  х 

Николин Ігор Юрійович член  х 

 

 

 



 

 

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

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі х  

Знання у сфері фінансів і менеджменту х  

Особисті якості (чесність, відповідальність) х  

Відсутність конфлікту інтересів х  

Граничний вік  х 

Відсутні будь-які вимоги  х 

Інші (запишіть)  х 

 

 

 

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 зі змістом внутрішніх документів акціонерного 

товариства 

 х 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його 

правами та обов'язками 

 х 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління 

або фінансового менеджменту) 

 х 

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

Інше (запишіть)  



 

 

 

Чи проводилися засідання наглядової ради та загальний опис прийнятих на них рішень?    Так 

Опис. На засіданні Наглядової ради ВНЗ «ПрАТ «Львівський інститут менеджменту» проведеного 08.02.2019 р. були присутні всі члени 

Наглядової ради. Було вирішено провести річні загальні збори акціонерів Товариства 12 квітня 2019 року о 18:00 годині за адресою: Україна, 

79018, м. Львів, вулиця Ліська 16, аудиторія №305 та затвердити порядок денний чергових загальних зборів акціонерів. Встановлено дату 

складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів – «15» лютого 2019 року та  

дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – «28» березня 2019 року. 

Для залучення аудитора, щодо надання інформації щодо звіту про корпоративне упоравління Товариства за 2018 рік обрано ТзОВ 

«Галаудитконсалтинг».  

Для здійснення реєстрації акціонерів на Зборах обрано реєстраційну комісію, Голову Загальних зборів – Винничука М.Р. та секретаря 

Загальних зборів Клименко Н.М. 

Відповідальним за організацію та проведення річних загальних зборів Товариства, а також, за забезпечення своєчасної розсилки письмових 

повідомлень акціонерам Товариства для прийняття участі в річних загальних зборах Товариства визначено Голуба В.А. 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою х  

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

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  х 

Члени наглядової ради не отримують винагороди   

Інші (запишіть) Голова Наглядової ради отримує винагороду у фіксованій сумі. Інші члени Наглядової ради     

винагороди не отримують. 

х  

 

 

 



 

 

Інформація про виконавчий орган 

Склад виконавчого 

органу 
Функціональні обов’язки 

Ректор Одноособовий виконавчий орган Інституту, керівник вищого навчального закладу 

Опис Ректор здійснює управління поточною діяльністю Інституту. До компетенції Ректора належить вирішення всіх питань, 

пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Інституту, крім питань, що належать до виключної компетенції 

Загальних зборів та Наглядової ради. 

Ректор обирається (призначається) та звільняється Наглядовою радою акціонерів строком на 5 років в порядку, 

визначеному Законом України “Про вищу освіту”.  

Ректор на вимогу органів та посадових осіб Інституту зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про 

діяльність Інституту в межах, встановлених законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Інституту.  

Ректор, вправі без довіреності діяти від імені Інституту, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини 

від імені Інституту, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Інституту.  

Повноваження Ректора припиняються за рішенням Наглядової ради.  

Ректор Інституту в межах своїх повноважень: 

- без доручення здійснює дії від імені Інституту, наділяє за дорученням цим правом інших посадових осіб (заступників, 

керівників структурних підрозділів, тощо); 

- затверджує структуру і штатний розпис Інституту; 

- видає накази і розпорядження, обов`язкові для виконання всіма працівниками і структурними підрозділами Інституту; 

- укладає угоди і відкриває банківські рахунки; 

- приймає та звільняє з роботи працівників Інституту; 

- створює робочі та дорадчі органи та визначає їх повноваження; 

- відраховує та поновлює на навчання осіб, які навчаються в Інституті; 

- представляє Інститут у державних та інших органах, відповідає за результати його діяльності перед вищим органом 

Інституту; 

- виконує кошторис; 

- забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку; 

- визначає функціональні обов`язки працівників; 

- формує контингент осіб, які навчаються в Інституті; 

- контролює виконання навчальних планів і програм; 

- контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни; 

- здійснює контроль за якістю роботи викладачів, організацією навчально-виховної та культурно-масової роботи, станом 

фізичного виховання і здоров`я, організовує побутове обслуговування учасників навчально-виховного процесу та 

інших працівників Інституту; 



 

 

- разом із профспілковими організаціями подає на затвердження вищому колегіальному органу громадського 

самоврядування Інституту правила внутрішнього розпорядку та колективний договір і після затвердження підписує 

його; 

- приймає рішення про вступ Інституту у неприбуткові організації (асоціації, громадські об`єднання та інше); 

- приймає рішення щодо відчуження основних фондів, інших матеріальних і нематеріальних активів на суму, яка не 

перевищує граничної суми затвердженої на поточний рік загальними зборами акціонерів, а також щодо користування 

банківськими кредитами та позиками на суму, що не перевищує 10% активів, з подальшим інформуванням загальних 

зборів акціонерів; 

- вчиняє інші дії, передбачені чинним законодавством. 

 

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента 

Внутрішній контроль і управління ризиками відбувається у формі постійного моніторингу за виконанням доручень. Щотижня на ректораті 

проводиться аналіз якості проведених за попередній тиждень заходів та вчинених правочинів та розглядаються завдання на наступний 

тиждень.  

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора?  

Так, введено посаду ревізора; 

У товаристві не створено ревізійної комісії, лише загальними зборами обирається  ревізор на строк до 3-ох років 

 

Відповідно до статуту 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 так так ні 

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

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або 

бюджету 

так так так ні 



 

 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

виконавчого органу 

так так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 

так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

ревізійної комісії 

так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

виконавчого органу 

ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради 

так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів виконавчого органу 

так так ні ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій 

так ні на ні 

Затвердження зовнішнього аудитора так так ні ні 

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

 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про 

укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства?    так 

Ректор приймає рішення щодо відчуження основних фондів, інших матеріальних і нематеріальних активів на суму, яка не перевищує 

граничної суми затвердженої на поточний рік загальними зборами акціонерів, а також щодо користування банківськими кредитами та 

позиками на суму, що не перевищує 10% активів, з подальшим інформуванням загальних зборів акціонерів; 

 

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?   ні 

 



 

 

Які документи існують у акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів Х  

Положення про наглядову раду Х  

Положення про виконавчий орган Х  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства Х  

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) Х  

Положення про акції акціонерного товариства Х  

Положення про порядок розподілу прибутку  Х 

Інше (запишіть)  

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність акціонерного товариства? 

Інформація про діяльність 

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 відсотками та 

більше статутного капіталу 

так так так ні так 

Інформація про склад органів 

управління товариства 
так так так ні так 

Статут та внутрішні документи так ні так ні так 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення 
так ні так ні ні 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства 
так ні ні ні ні 

 



 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності?   ні 
 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором 

(аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  Х 

Менше ніж раз на рік  Х 

Раз на рік Х  

Частіше ніж раз на рік  Х 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)? 

 Так* Ні* 

Загальні збори акціонерів  Х 

Наглядова рада Х  

Виконавчий орган  Х 

Інше (запишіть)  

 

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

 Так* Ні* 

З власної ініціативи  Х 

За дорученням загальних зборів  Х 

За дорученням наглядової ради Х  

За зверненням виконавчого органу  Х 

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

Інше (запишіть)  



 

 

6. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента 

 

 

 

 

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

Загальна кількість акцій Кількість акцій з обмеженнями 
Підстава виникнення 

обмеження 
Дата виникнення обмеження 

19597 простих іменних акцій 0 підстав не виникало - 

 

8. Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені 

посадовим особам емітента в разі їх звільнення за звітний період 

Посадові особи товариства обираються  та звільняються загальними зборами акціонерів товариства. 

У звітному періоді посадові особи товариства не звільнялись. 

 

 

9. Повноваження посадових осіб емітента  

Повноваження посадових осіб визначені Статутом товариства. 

 

№ п/п Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім’я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - власника 

(власників) значного пакета акцій 

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань (для юридичної особи - 

резидента), код/номер з торговельного, банківського чи 

судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого 

органу влади іноземної держави про реєстрацію 

юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) 

Розмір частки акціонера 

(власника) після зміни (у 

відсотках до статутного капіталу) 

1 Васюник Іван Васильович - 97,52 



 

 

10.  Інформація аудитора.  

Звіт щодо фінансової звітності. «Ми провели аудит фінансової звітності Вищого навчального закладу "Приватне акцiонерне 

товариство "Львiвський iнститут менеджменту" (далі – Товариство), що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2018 р., 

звіту про сукупний дохід, звіту про зміни у власному капіталі, звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, 

та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик та іншої пояснювальної інформації.  

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

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Національних 

стандартів фінансової звітності (Н(П)СБО) та  за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною 

для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.  

Відповідальність аудитора за огляд фінансової звітності. Нашою відповідальністю є формування висновку щодо фінансової звітності, 

яка додається. Ми провели огляд відповідно до Міжнародного стандарту завдання з огляду («МСЗО») 2400 (переглянутий) «Завдання з 

огляду історичної фінансової звітності». МСЗО 2400 (переглянутий) вимагає від нас дійти висновку, чи привернуло нашу увагу щось, 

що дало би підстави вважати, що фінансова звітність в цілому не складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосовної 

концептуальної основи фінансового звітування. Цей стандарт також вимагає від нас дотримання відповідних етичних вимог. Огляд 

фінансової звітності згідно з МСЗО 2400 (переглянутий) є завданням з надання обмеженої впевненості. Аудитор виконує процедури, що 

полягають переважно у розпитуванні управлінського персоналу та, якщо це доречно, інших осіб суб’єкта господарювання, а також у 

застосуванні аналітичних процедурах, та оцінює отримані докази. Процедури, що виконуються під час огляду, є значно меншими за 

обсяг процедури, які виконуються під час аудиту, що проводиться відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Відповідно ми не 

висловлюємо аудиторську думку щодо цієї фінансової звітності.  

Висновок. На основі нашого огляду ніщо не привернуло нашої уваги, що дало би нам підстави вважати, що фінансова звітність Вищого 

навчального закладу "Приватне акціонерне товариство "Львівський інститут менеджменту", що складається зі звіту про фінансовий стан 

на 31 грудня 2018 р., звіту про сукупний дохід, звіту про зміни у власному капіталі, звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився 



 

 

зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності,  не була складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог Національних 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку (Н(П)СБО) України та вимог  Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності.  

2. Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів. Відповідно до ст. 401 Закону України “Про цінні папери та фондовий 

ринок” від 23.02.2006 р. № 3480-IV під час проведення огляду фінансової звітності нами перевірено звіт про корпоративне управління 

Товариством у частині відповідності і повноти інформації щодо практики корпоративного управління Товариства; пояснень із сторони 

Товариства щодо відсутності кодексу корпоративного управління Товариством; інформація про проведені загальні збори акціонерів 

Товариства та загальний опис прийнятих на зборах рішень; персональний склад наглядової ради Товариства, інформації про проведені 

засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.  

Висловлення думки щодо інформації, зазначеної у звіті про корпоративне управління емітента відповідно до вимог с.40-1 ЗУ 

«Про цінні папери і фондовий ринок». В результаті виконання аудиторських процедур ми  висловлюємо думку,  що  інформація у звіті 

про корпоративне управління Товариством щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

Товариства; переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства; інформація про будь-які 

обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Товариства; порядку призначення та звільнення посадових осіб 

Товариства; повноваження посадових осіб Вищого навчального закладу "Приватне акціонерне товариство "Львівський інститут 

менеджменту" є достовірною і повною». 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

Найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи* 

Місцезнаходження Кількість 

акцій (шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

прості іменні привілейовані 

іменні 

- - - - - - - 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** Кількість 

акцій (шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

прості іменні привілейовані 

іменні 

Васюник Іван Васильович 19111 97,52 19111 - 

Усього 19111 97,52 19111 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним 

пороговому значенню пакета акцій/ Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за 

якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових 

інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає 

більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій 

1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому 

значенню пакета акцій 

№ 

з/п 

Дата отримання 

інформації від 

Центрального депозитарію 

цінних паперів або 

акціонера 

Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або 

найменування юридичної 

особи власника (власників) 

акцій 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи - резидента 

або код/номер з торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого органу 

влади іноземної держави про 

реєстрацію юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера до зміни 

(у відсотках до 

статутного капіталу) 

Розмір частки акціонера 

після зміни (у відсотках до 

статутного капіталу) 

1 2 3 4 5 6 

      

Зміст інформації: Загальна кількість акцій, персональна належність акцій акціонерам, частки акцій у статутному капіталі у звітному періоді 

порівняно з попередніми роками не змінювалася. 

 

 

 

 

 



 

 

2. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним 

пороговому значенню пакета акцій/ Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість 

прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є 

власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна 

кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій 

 

1. Зміст інформації  

- зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій у 

звітному періоді не здійснювалася ; 

- зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому 

значенню пакета акцій не проводилося; 

- зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна 

кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не проводилося. 

2. Відомості про особу, на яку поширюється обов’язок щодо подання повідомлення відповідно до статті 64-1Закону України «Про акціонерні 

товариства»: 

1.1. Щодо фізичної особи – прізвище, ім’я, по батькові:  

така особа у звітному періоді не визначалася; 

1.2. Щодо юридичної особи:  

така юридична особа не визначалася 

5. Детально про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню 

пакета акцій-зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції. У звітному періоді не відбулося 

Розмір пакета голосуючих акцій на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто: розмір пакета акцій становив 19111 акцій 

(97,52 %) з 2016 року 



 

 

6. Детально про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною 

пороговому значенню пакета акцій:  

зміни у звітному періоді не було 

7. Детально про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо 

сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій: 

Власник фінансових інструментів, який володіє пороговим значенням голосуючого пакету акцій 19111 акцій або 97,52 %, не приймав рішення 

у звітному періоді щодо відчуження основних фондів, інших матеріальних і нематеріальних активів на суму, яка не перевищує граничної суми 

затвердженої на поточний рік загальними зборами акціонерів, а також щодо користування банківськими кредитами та позиками на суму, що не 

перевищує 10% активів, з подальшим інформуванням загальних зборів акціонерів; 

7.1. Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто, стосовно фінансових інструментів, що на дату їх 

виконання надають своєму власнику право набути голосуючі акції шляхом їх поставки: Рішення щодо набуття інших голосуючих акцій 

шляхом їх поставки не приймалося 

Тип фінансового 

інструмента 

Дата виконання Дія (набуття або 

відчуження) 

Володіння (пряме або 

опосередковане) 

Кількість голосуючих акцій, які 

можуть бути набуті у разі 

виконання фінансових 

інструментів (шт.) 

Сумарна 

кількість прав за 

акціями (у 

відсотках) 

Акції - Набуття або 

відчуження не 

здійснювалося 

Пряме володіння 69 19180 

7.2. Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто, щодо фінансових інструментів, що на дату їх 

виконання не передбачають поставки акцій своєму власнику: Власнику порогового значення голосуючих акцій, яке було досягнуто, від дати 

його набуття та у звітному періоді поставки акцій не проводилося 

8. Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють 

спільно) здійснює розпорядження акціями 



 

 

Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або найменування 

юридичної особи 

Розмір пакета 

голосуючих акцій (у 

відсотках)** 

Кількість прав голосу за 

акціями (у відсотках)** 

Кількість прав голосу за 

акціями, пов’язаних із 

фінансовими інструментами (у 

відсотках)** 

Усього 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

- - - - - 

9. У випадку голосування на підставі отриманої довіреності зазначаються:  прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування та 

ідентифікаційний код юридичної особи – довірителя:  

Голосування по довіреності акціонера, володіючого правом голосу на загальних зборах Товариства не було 

10. Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію 

Тип фінансового 

інструмента 

Дата виконання Базовий актив 

(акції або 

право голосу) 

Дія (набуття або 

відчуження) 

Володіння (пряме або 

опосередковане) 

Розрахунок 

(грошовий або право 

голосу) 

Кількість голосів 

(шт.) 

Сумарна кількість 

прав за акціями (у 

відсотках) 

Акції  19180 акцій набуття пряме володіння 

 

 19180 97,87 

* Не враховується право голосу за акціями, якими володіє акціонер. 

** Якщо розмір дорівнює або перевищує порогове значення. 

 

 

 



  

 

X. Структура капіталу 
 

Тип та/або 

клас акцій 

Кількість 

акцій (шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 

Права та 

обов’язки  

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на 

фондовій біржі в частині 

включення до біржового реєстру 

Прості 

іменні акції 

19597 113  Публічної пропозиції не було 

 

 

 

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

 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифіка-

ційний номер 

Тип 

цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінал

ьна 

вартість 

(грн) 

Кіль-

кість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номіналь

на 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутно

му 

капіталі 

(у %) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

02.02.2016 09/1/2016 Національна 

комісія з 

цінних 

паперів та 

фондового 

ринку 

UA4000070684 Акція 

проста 

бездоку- 

ментарна 

іменна 

Бездоку- 

ментарні 

іменні 

113 19597 2214461 100 

Опис У звітному році емітентом викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій 

протягом звітного періоду не проводилося. 

 

 

2. Інформація про облігації емітента 

 
Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 
свідоцт

ва про 

реєстра
цію 

випуску 

Найменува
ння органу, 

що 

зареєстру-
вав випуск 

Міжнарод-
ний 

ідентифіка-

ційний номер 

Облігації 
(відсоткові, 

цільові, 

дисконтні) 

Номіналь-
на вартість 

(грн) 

Кількість у 
випуску 

(шт.) 

Форма 
існування 

та форма 

випуску 

Загальна 
номінальна 

вартість 

(грн) 

Процентна 
ставка за 

облігаці-

ями (%) 

Термін 
виплати 

% 

Сума 
виплаче-

ного 

процент-
ного 

доходу у 

звітному 
періоді 

(грн) 

Дата 
пога-

шення 

обліга
цій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

- - - - - - - - - - - - - 

Опис Товариством облігації у попередні роки та у звітному періоді не випускались 

 

3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 

 
Дата 

випуску 

Вид 

цінних 

паперів 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Обсяг  

випуску 

Обсяг 

розміщених 

цінних паперів 

на звітну дату 

(грн) 

Умови обігу 

та 

погашення 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

Опис Товариством інші цінні папери у попередні роки та у звітному періоді не випускались 

 

 

4. Інформація про похідні цінні папери емітента 



  

 
Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцт

ва про 

реє- 

страцію 

випуску 

Міжнарод-

ний 

ідентифікаці

йний номер 

Вид 

похід-

них 

цінних 

паперів 

Різновид 

похідних 

цінних 

паперів 

Серія Строк 

розміщ

ення 

Строк 

дії 

Строк 

(термін) 

виконан

ня 

Кількість 

похідних 

цінних 

паперів у 

випуску 

(шт.) 

Обсяг 

випуску 

(грн) 

Характе-

ристика 

базового 

активу 

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

- - - - - - - - - - - - 

Опис Товариством похідні цінні папери у попередні роки та у звітному періоді не випускались 

5. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 

 
Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Обсяг 

випуску 

(грн) 

Вид 

забезпечення 

(порука/страхува

ння/ гарантія) 

Найменування 

поручителя/ 

страховика/ 

гаранта 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Сума 

забезпече

ння 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - - - 

Опис  Товариством боргові цінні папери у попередні роки та у звітному періоді не випускались 

 

6. Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду  

 

№ 

п/п 

Дата 

зарахуван

ня/ 

списання 

акцій на 

рахунок/ 

з рахунку 

емітента 

Вид дії: 

викуп/ 

набуття 

іншим 

чином / 

продаж/ану

лювання 

Кількість 

акцій, що 

викуплено/ 

набуто 

іншим 

чином/ 

продано/ 

анульовано 

(шт.) 

Номінальн

а вартість 

(грн.) 

Дата 

реєстрації 

випуску 

акцій, що 

викуплено/ 

набутих 

іншим чином 

/продано/ 

анульовано 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску акцій, 

що викуплено/ 

набутих іншим 

чином/ 

продано/ 

анульовано 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск акцій, що 

викуплено/набути

х іншим чином / 

продано/ 

анульовано 

Частка від 

статутного 

капіталу (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 - - - - - - - - 

Опис: У звітному періоді товариствам або окремими акціонерами акції не продавалися та не викуплялися 

 

 

7. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 

акцій) такого емітента 
 

У власності працівників емітента цінних паперів відсутні цінні папери (крім акцій) 

 

 

 

 

 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

фізичної особи 

Найменування та 

ідентифікаційний код 

юридичної особи - 

емітента 

Тип цінних паперів Кількість 

цінних паперів 

(шт.) 

Від загальної кількості цінних 

паперів  

(у відсотках) 

1 2 3 4 5 
- - - - - 



  

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі 

емітента 

 

Прізвище, 

ім’я, по батькові 

фізичної особи 

Кількість 

акцій (шт.) 

Від загальної кількості 

акцій (у відсотках) 

Кількість за типами акцій 

прості іменні привілейовані іменні 

1 3 4 5 6 

Васюник 

Іван 

Васильович 

19111 97,52 19111 0 

Усього 19111 97,52 19111 0 

 

9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі 

необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на 

відчуження таких цінних паперів 

 
Дата 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Вид 

цінних 

паперів 

 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Найменування 

органу, 

 що наклав 

обмеження 

Характеристика 

обмеження 

Термін 

обмежен

ня 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

Опис  У звітному періоді Національним депозитарієм та іншими 

компетентними органами ніяких обмежень щодо акцій товариства не 

накладалися  

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, 

права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за 

якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі  

 
Дата 

реєстра-

ції 

випуску 

Номер 

свідоц-

тва про 

реєстра

цію 

випуску 

Міжнар

одний 

ідентиф

ікаційн

ий 

номер 

Кількість 

акцій у 

випуску 
(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Загальна 

кількість 

голосуючих 

акцій (шт.) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, права 

голосу за якими 

обмежено (шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - - - 

Опис  У звітному періоді Національним депозитарієм, судовими органами та іншими 

компетентними органами ніяких обмежень щодо акцій товариства не накладалися 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

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

звітному році 
 

 За результатами звітного періоду У звітному періоді 

за простими 

акціями 

за привілейованими 

акціями 

за простими 

акціями 

за привілейованими 

акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн - - - - 

Нараховані дивіденди на одну 

акцію, грн 
- - - - 

Сума виплачених/перерахованих 

дивідендів, грн* 
- - - - 

Дата прийняття уповноваженим 

органом акціонерного товариства 

рішення про встановлення дати 

складення переліку осіб, які мають 

право на отримання дивідендів 

- - - - 

Дата складення переліку осіб, які 

мають право на отримання 

дивідендів 

- - - - 

Спосіб виплати дивідендів  - - - - 

Дата (дати) перерахування 

дивідендів через депозитарну 

систему із зазначенням сум (грн) 

перерахованих дивідендів на 

відповідну дату ** 

- - - - 

Дата (дати) перерахування/ 

відправлення дивідендів 

безпосередньо акціонерам із 

зазначенням сум (грн) 

перерахованих/відправлених 

дивідендів на відповідну дату ** 

- - - - 

Опис У звітному періоді дивіденди акціонерам товариства не нараховувалися та не виплачувалися 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 
 

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

 
Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

всього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 

      

будівлі та споруди 567 31048     

машини та обладнання 30 28     

транспортні засоби 98 92     

земельні ділянки       

інші       

2. Невиробничого 

призначення: 

      

будівлі та споруди       

машини та обладнання       

транспортні засоби       

земельні ділянки       

інвестиційна нерухомість       

інші       

Усього 695 31168     

Опис Первісна вартість основних фондів на кінець звітного року становила 

33045 тис.грн., ступінь їх зносу – 78 %, ступінь використання – 80 %, сума 

нарахованого зносу – 787 тис.грн. 

 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

 

Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис. грн) 

31170 697 

Статутний капітал (тис. грн) 2215 2215 

Скоригований статутний капітал (тис. грн)   

Опис Вартість чистих активів товариства визначена шляхом вирахування боргових зобов’язань 

за звітний період з балансової вартості активів на кінець звітного року 

Висновок Вартість чистих активів товариства відповідає вимогам п.3 ст. 155 Цивільного кодексу 

України 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 
 

 

 

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

 
№ 

з/

п 

Основний 

вид 

продукції* 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у нату-ральній 

формі 

(фізична од. 

вим.**) 

у грошовій 

формі 

(тис. грн) 

у 

відсотках 

до всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі 

(фізична од. 

вим.**) 

у грошовій 

формі  

(тис. грн) 

у відсотках до 

всієї реалізо-

ваної 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Надання  

освітніх 

послуг 

    2035 100 

 

 

 

 
Види зобов’язань Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу     

(тис. грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку Х - Х Х 

у тому числі:  

     

Зобов’язання за цінними паперами Х - Х Х 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 

Х - Х Х 

     

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 

Х  Х Х 

     

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 

Х - 

 

Х Х 

     

за векселями (всього) Х  Х Х 

     

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними паперами) 

(за кожним видом): 

Х  Х Х 

     

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним видом): 

Х  Х Х 

   Х  

Податкові зобов’язання Х 76 Х Х 

     

Фінансова допомога на зворотній основі Х 1835 Х Х 

Інші зобов’язання та забезпечення Х 201 Х Х 

Усього зобов’язань та забезпечень Х 2112 Х Х 

Опис  



  

 

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

 

№ 

з/п Склад витрат* 

Відсоток від загальної 

собівартості реалізованої 

продукції (у відсотках) 

1 2 3 

 Оплата праці управлінського персоналу та праці викладачів 149,68 
 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи  
ПАТ Національний депозитарій України 

Організаційно-правова форма публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження м. Київ, вул. Тропініна, буд.7Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 
 

Назва державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 
 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

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

Факс  

Вид діяльності  

Опис  

 ПАТ «АКБ «Львів» 

Організаційно-правова форма акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 0981546 

Місцезнаходження м. Львів. вул. Сербська. буд. 1 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 
серія АЕ № 263485  

Назва державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 
НКЦПРФ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.11.2013 року 

Міжміський код та телефон (032) 245-64-21 

Факс (032) 245-64-21 

Вид діяльності проведення депозитарної діяльності Депозитарної 

установи 

Опис Зберігання цінних паперів акціонерів 

 Аудиторська фірма ТзОВ «Галаудитконсалтинг» 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою діяльністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 31658287 

Місцезнаходження м. Львів, вул. Володимира Великого, буд. 81, кв.36 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

Свідоцтво Аудиторської палати України від 26 

травня 2016 року №325/5 

Назва державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 
Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа Свідоцтво про внесення у реєстр суб’єктів 

аудиторської діяльності № 2757 (рішення АПУ від 

30.11.2001 р. № 104). Продовжено термін дії 

Свідоцтва рішенням АПУ № 332/3 від 27.10.2016 р. 

Міжміський код та телефон (032) 245-30-60 

Факс (032) 245-30-78 

Вид діяльності аудиторська діяльність 

Опис Аудиторська перевірка з огляду фінансової 

звітності 



  

ХIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення 

яких є заінтересованість (далі - правочинів із заінтересованістю), або про попереднє 

надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, 

заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 

обставини, існування яких створює заінтересованість. 

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів* 

№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноважено

го органу, що 

прийняв 

рішення 

Гранична 

сукупна 

вартість 

правочинів 

(тис.грн) 

Вартість активів 

емітента за 

даними останньої 

річної фінансової 

звітності (тис.грн) 

Співвідношення 

граничної 

сукупної вартості 

правочинів до 

вартості активів 

емітента за 

даними останньої 

річної фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Пред

мет 

право

чину 

Дата 

розміщення  

інформації в 

загальнодост

упній 

інформаційні

й базі даних 

Комісії або 

через особу, 

яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднен

ня 

регульованої 

інформації 

від імені 

учасників 

фондового 

ринку 

Адреса 

сторінки 

власного 

веб-сайту 

товариства, 

на якій 

розміщена 

інформація 

про 

прийняття 

рішення 

про 

попереднє 

надання 

згоди на 

вчинення 

значних 

правочинів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 - - - - - - - - 

Опис Виходячи з конкретних результатів фінансово-господарської 

діяльності емітента, ніяких згод на вчинення значних правочинів 

щодо майна, фінансових ресурсів, акцій тощо товариством не 

надавалося 

 

Інформація про вчинення значних правочинів* 

№ 

з/

п 

Дата 
прийнят-

тя 

рішення 

Наймену
вання 

уповнова

женого 
органу, 

що 

прийняв 
рішення 

Ринкова вартість 
майна або послуг, 

що є предметом 

правочину (тис. 
грн) 

Вартість 
активів 

емітента за 

даними 
останньої 

річної 

фінансової 
звітності (тис. 

грн) 

Співвідношення 
ринкової вартості 

майна або послуг, 

що є предметом 
правочину, до 

вартості активів 

емітента за даними 
останньої річної 

фінансової 

звітності 
(у відсотках) 

Предмет 
право-

чину 

Дата 
вчинен

ня 

правоч
ину 

Адреса сторінки 
(загальнодоступної 

інформаційної бази 

даних Комісії або 
через особу, яка 

провадить діяльність 

з оприлюднення 
регульованої 

інформації від імені 

учасників фондового 
ринку) на якій 

розміщена 

інформація про 
прийняття рішення 

про надання згоди 

на вчинення 
значних 

правочинів  

Адреса 
сторінки 

власного 

веб-сайту 
товариств

а, на якій 

розміщена 
інформаці

я про 

прийняття 
рішення 

про 

надання 
згоди на 

вчинення 

значних 
правочині

в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- - -- - - - - - - - 

Опис У звітному періоді значні правочини товариством не здійснювалися  

 



  

Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість 

 
№ 
з/п 

Дата 
прийняття 

рішення 

Найменув
ання 

уповнова

женого 
органу, 

що 

прийняв 
рішення 

Ринкова 
вартість майна 

або послуг, що 

є предметом 
правочину 

(тис. грн) 

Вартість активів 
емітента за 

даними 

останньої річної 
фінансової 

звітності (тис. 

грн) 

Співвідношення 
ринкової вартості 

майна або послуг, 

що є предметом 
правочину, до 

вартості активів 

емітента за даними 
останньої річної 

фінансової звітності 

(у відсотках) 

Предмет 
правочину 

Дата 
вчинення 

правочин

у 

Адреса сторінки 
(загальнодоступної 

інформаційної 

бази даних Комісії 
або через особу, 

яка провадить 

діяльність з 
оприлюднення 

регульованої 

інформації від 
імені учасників 

фондового ринку) 
на якій розміщена 

інформація про 

прийняття рішення 
про вчинення 

правочинів із 

заінтересованістю 

Адреса 
сторінки 

власного 

веб-сайту 
товариства, 

на якій 

розміщена 
інформація 

про 

прийняття 
рішення про 

вчинення 
правочинів 

із 

заінтересова
ністю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- - - - - - - - - - 

Опис Товариством у звітному періоді не вчинялись правочини із 

заінтересованістю.  

 

 

XV. Відомості для проведення незалежного аудиту діяльності Товариства 

 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

ТзОВ “Галаудитконсалтинг” 

2 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки* 

платника податків - фізичної особи) 

31658287 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

79053, м. Львів, вул. Володимира Великого, 

буд. 81, кв. 36 

4 Номер та дата включення до Реєстру 

аудиторів та суб’єктів аудиторської 

діяльності 

№2757, рішення АПУ №104 від 30.11.2001р. 

Рішенням Аудиторської палати України від 

27 жовтня 2016 року №332/3 термін дії 

Свідоцтва продовжено до 27.10.2021 року 

5 Номер та дата видачі свідоцтва про 

відповідність системи контролю якості, 

виданого Аудиторською палатою України 

рішення Аудиторської палати України від  

26 травня 2016 р., № 325/5 

6 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

2018 

7 Думка аудитора (01 - безумовно 

позитивна; 02 - із застереженням; 03 - 

негативна; 04 - відмова від висловлення 

думки) 

01 

8 Пояснювальний параграф (у разі 

наявності) 

 

9 Номер та дата договору на проведення 

аудиту 

№ 11-03\19-2 від 11.03.2019 р. 

10 Дата початку та дата закінчення аудиту 11-28.03.2019 р. 

11 Дата аудиторського висновку (звіту) 28.03.2019 р. 

12 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

5000 



  

13  Опис: Звіт щодо фінансової звітності. «Ми провели аудит фінансової звітності Вищого 

навчального закладу "Приватне акцiонерне товариство "Львiвський iнститут 

менеджменту" (далі – Товариство), що складається зі звіту про фінансовий стан на 

31.12.2018 р., звіту про сукупний дохід, звіту про зміни у власному капіталі, звіту про 

рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до 

фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик та іншої 

пояснювальної інформації.  

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 

повноваженнями, за фінансову звітність.  

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї 

фінансової звітності відповідно до Національних стандартів фінансової звітності 

(Н(П)СБО) та  за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал 

визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не 

містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.  

Відповідальність аудитора за огляд фінансової звітності. Нашою відповідальністю є 

формування висновку щодо фінансової звітності, яка додається. Ми провели огляд 

відповідно до Міжнародного стандарту завдання з огляду («МСЗО») 2400 

(переглянутий) «Завдання з огляду історичної фінансової звітності». МСЗО 2400 

(переглянутий) вимагає від нас дійти висновку, чи привернуло нашу увагу щось, що 

дало би підстави вважати, що фінансова звітність в цілому не складена в усіх суттєвих 

аспектах відповідно до застосовної концептуальної основи фінансового звітування. Цей 

стандарт також вимагає від нас дотримання відповідних етичних вимог. Огляд 

фінансової звітності згідно з МСЗО 2400 (переглянутий) є завданням з надання 

обмеженої впевненості. Аудитор виконує процедури, що полягають переважно у 

розпитуванні управлінського персоналу та, якщо це доречно, інших осіб суб’єкта 

господарювання, а також у застосуванні аналітичних процедурах, та оцінює отримані 

докази. Процедури, що виконуються під час огляду, є значно меншими за обсяг 

процедури, які виконуються під час аудиту, що проводиться відповідно до 

Міжнародних стандартів аудиту. Відповідно ми не висловлюємо аудиторську думку 

щодо цієї фінансової звітності.  

Висновок. На основі нашого огляду ніщо не привернуло нашої уваги, що дало би нам 

підстави вважати, що фінансова звітність Вищого навчального закладу "Приватне 

акціонерне товариство "Львівський інститут менеджменту", що складається зі звіту про 

фінансовий стан на 31 грудня 2018 р., звіту про сукупний дохід, звіту про зміни у 

власному капіталі, звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною 

датою, та приміток до фінансової звітності,  не була складена в усіх суттєвих аспектах 

відповідно до вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку 

(Н(П)СБО) України та вимог  Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності.  

2. Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів. Відповідно до ст. 401 

Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” від 23.02.2006 р. № 3480-IV під 

час проведення огляду фінансової звітності нами перевірено звіт про корпоративне 

управління Товариством у частині відповідності і повноти інформації щодо практики 

корпоративного управління Товариства; пояснень із сторони Товариства щодо 

відсутності кодексу корпоративного управління Товариством; інформація про 

проведені загальні збори акціонерів Товариства та загальний опис прийнятих на зборах 

рішень; персональний склад наглядової ради Товариства, інформації про проведені 

засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.  

Висловлення думки щодо інформації, зазначеної у звіті про корпоративне управління 

емітента відповідно до вимог с.40-1 ЗУ «Про цінні папери і фондовий ринок». В 

результаті виконання аудиторських процедур ми  висловлюємо думку,  що  інформація 

у звіті про корпоративне управління Товариством щодо опису основних характеристик 

систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства; переліку осіб, які 

прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства; інформація 

про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах 

Товариства; порядку призначення та звільнення посадових осіб Товариства; 

повноваження посадових осіб Вищого навчального закладу "Приватне акціонерне 

товариство "Львівський інститут менеджменту" є достовірною і повною». 



  

XVI. Твердження щодо річної інформації 

 
Посадові особи, Голова Наглядової ради Васюник І.В., Ректор інституту Янків М.Д. та 

Ревізор товариства Клименко Н.М., які здійснюють управлінські функції, підтверджують те, що, 

наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів 

бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік 

та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об’єктивне подання інформації про стан 

активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт 

керівництва включає достовірне та об’єктивне подання інформації про розвиток і здійснення 

господарської діяльності і стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з 

якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. 

 

XVII. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені 

акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента. 

Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичних 

осіб або 

найменування 

юридичних осіб, що 

є сторонами 

договору 

Дату укладення 

та дату набрання 

чинності 

договору 

Предмет 

договору 

Строк дії 

договору 

Кількість акцій 

(часток), що 

належать 

особам, які 

уклали договір, 

на дату його 

укладення 

Кількість простих акцій 

(часток) товариства, яка 

надає особі можливість 

розпоряджатися голосами 

на загальних зборах 

товариства, на дату 

виникнення обов’язку 

надіслати таке 

повідомлення 

- - - - - - 

Опис У звітному періоді акціонерні та корпоративні договори не укладалися 

 

XVIII. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких 

є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом. 

Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичних осіб або 

найменування юридичних 

осіб, що є сторонами 

договору та/або правочину 

Дату укладення та 

дату набрання 

чинності договору 

та/або дата вчинення 

правочину 

Предмет 

договору та/або 

правочину 

Ціна договору 

та/або 

правочину 

Строк дії договору 

та/або правочину 

- - - - - 

Опис: Договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність 

осіб, які здійснюють контроль над емітентом, у звітному році не 

укладались та правочини не здійснювалися. 
 

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом періоду 

 
Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у 

загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка 

провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасників фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

 У звітному періоді особливої інформації та інформації щодо іпотечних цінних паперів 

не виникало 
 


