


Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

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

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 X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим 
особам емітента в разі їх звільнення X 

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

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 
фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 
для якої використовуються операції хеджування X 

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 
ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 
застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 
ризиками емітент X 

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

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

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 

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

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 
пакета акцій  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 
включення до біржового реєстру X 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

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

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

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 
0,1 відсотка розміру статутного капіталу X 

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 
на відчуження таких цінних паперів  

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі  

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

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

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

26. Інформація про вчинення значних правочинів  

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

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 
фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 
окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

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

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 
протягом звітного періоду  

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

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 
 



ІІІ. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

Вищий навчальний заклад "Приватне акцiонерне товариство "Львiвський iнститут 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 обл. 
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) 
 28 

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

 85.42 - Вища освiта 

 85.59 - Iншi види освiти, н.в.i.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 
5) МФО банку 

6) Поточний рахунок 

  

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності Номер ліцензії 
(дозволу) 

Дата 
видачі 

Орган державної 
влади, що видав 

ліцензію 

Дата закінчення 
дії ліцензії 

(дозволу) (за 
наявності) 

1 2 3 4 5 

Надання освiтнiх послуг 
навчальними закладами, 
пов'язаних з одержанням 

вищої освiти на рiвнi 
квалiфiкацiйних вимог до 

бакалавра, магiстра 

103-Л 22.05.2017 Мiнiстерство освiти i 
науки України 

 

Опис 
Лiцензiя на надання освiтнiх послуг, пов'язаних з одержанням вищої освiти 
на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до бакалавра, магiстра є безтермiновою. 

Надання освiтнiх послуг у 
сферi  позашкiльної освiти 

АЕ №295755 28.04.2015 Департамент освiти i 
науки Львiвської 

облдержадмiнiстрацiї 

27.04.2020 

Опис 

За прогнозом основна дiяльнiсть емiтента буде продовжуватися на пiдставi 
дiючої лiцензiї (дозволу) та переоформлення лiцензiї на надання освiтнiх 
послуг у сферi позашкiльної освiти на наступний перiод. 



 

XI. Опис бізнесу 

 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Вищий навчальний заклад "Приватне акцiонерне товариство "Львiвський iнститут менеджменту" 
за звiтний перiод жодних змiн в органiзацiйнiй структурi по вiдношенню до попереднiх звiтних 
перiодiв не проводив. 
 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 
операційним потребам емітента 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 28 осiб. Сумiсникiв не 
звiтний перiод не було. Середня чисельнiсть працiвникiв та осiб, якi працюють по цивiльно-

правових договорах - 18 осiб. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного 
робочого часу (дня, тижня) - 16 осiб. 
Фонд оплати працi за 2019 рiк склав 1876,00 тис. грн. Змiни розмiру фонду оплати працi, його 
зменшення у порiвняннi з попереднiм роком вiдбувалося через зменшення кiлькостi працiвникiв 
та введення гнучкого графiку роботи частини працiвникiв. Склад трудового колективу вiдповiдає 
стандартам та вимогам чинного законодавства у сферi надання освiтнiх послуг, що є основним 
предметом дiяльностi товариства.  

   

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 
місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

Товариство у попереднi роки та у звiтному перiодi не створювало вiдокремлених структурних 
пiдроздiлiв, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних 
пiдроздiлiв.  

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

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності 
Спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами товариство не 
проводить, внаслiдок чого вклади у таку дiяльнiсть не здiйснювалися та не отримувало вiд цього 
прибуткiв.  

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 

Пропозицiї щодо реорганiзацiї товариства вiд третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходили.  

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
Обрана товариством облiкова полiтика (метод нарахування амортизацiї, метод оцiнки вартостi 
запасiв, метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй тощо) проводиться вiдповiдно до 
вимог норм Податкового кодексу України та Закону України "Про бухгалтерський облiк". 



 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

Головними завданнями Товариства є: 
- здiйснення освiтньої дiяльностi, згiдно отриманих лiцензiй, яка включає навчальну, виховну, 
наукову, культурну та методичну дiяльнiсть i забезпечує пiдготовку фахiвцiв за вiдповiдними 
ступенями пiдготовки i вiдповiдає стандартам вищої освiти; 
- здiйснення наукової i науково-технiчної; творчої, мистецької; культурно-виховної, спортивної 
та оздоровчої дiяльностi;  

- забезпечення виконання угод на пiдготовку та перепiдготовку фахiвцiв з вищою освiтою; 
- надання освiтнiх послуг у сферi позашкiльної освiти - довузiвська пiдготовка; 
- забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливостi i взаємної поваги у стосунках 
мiж працiвниками, викладачами та студентами; 
- вивчення попиту на окремi спецiальностi на ринку i сприяння працевлаштуванню випускникiв; 
- забезпечення виконання умов лiцензування та дотримання державних стандартiв освiти; 
- пiдготовка молодi до самостiйної наукової або викладацької дiяльностi; 
- перепiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв; 
- просвiтницька дiяльнiсть. 
 

До основного виду дiяльностi товариства вiдноситься надання освiтнiх послуг з пiдготовки 
бакалаврiв та магiстрiв за спецiальностями "Менеджмент" та "Маркетинг", проведення 
навчальних програм на МВА та надання майна в оренду. За рахунок надання таких послуг 
товариство отримало у звiтному перiодi доходiв у сумi 2137 тис.грн. 
Iснують законодавчi обмеження щодо пiдняття вартостi послуг на надання освiтнiх послуг на 2-4 

курсах. Сильний демпiнг у формуваннi вартостi пiдготовки бакалаврiв та магiстрiв зi сторони 
закладiв вищої освiти, що фiнансуються з державного бюджету.    

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, 
їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб 
фінансування  

Придбання або вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв товариство не проводило. У 
майбутньому товариство планує будiвництво нового примiщення для забезпечення житлово-

побутових та навчальних умов студентiв i викладачiв. 
 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента 



щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання 
активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні 
питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 
виробничих потужностей після її завершення 

Основнi засоби емiтента (будiвля, офiсна технiка, технiка для використання у навчальному 
процесi та iн.) знаходяться за юридичною адресою емiтента. У 2018 р. проведено дооцiнку будiвлi, 
вартiсть якої приведено у вiдповiднiсть до середньоринкових цiн на нежитлову нерухомiсть, в 
2019 р. змiн не було. Екологiчнi фактори на дiяльнiсть товариства мають тiльки опосередкований 
вплив. Будiвництво нового примiщення для забезпечення житлово-побутових та навчальних умов 
студентiв i викладачiв буде сприяти збiльшенню кiлькостi студентiв з поза меж Львова. 
 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 
економічних обмежень 

На дiяльнiсть емiтента значною мiрою впливають проблеми, пов'язанi з частими змiнами у 
законодавствi, законних та пiдзаконних актах, що стосуються освiтньої дiяльностi, оплати працi, 
тарифiв на споживання енергоресурсiв. Особливу проблему створює тарифна полiтика щодо 
постачання енергоресурсiв, зростання яких не є спiвмiрними з регламентованими можливостями 
зростання цiн на освiтнi послуги.  

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента 

Дiяльнiсть Товариства фiнансується коштами фiзичних та юридичних осiб за наданi освiтнi 
послуги та послуги оренди. Дане фiнансування не покриває фактичних витрат емiтента. Протягом 
2019 р. емiтент користувався додатковими джерелами фiнансування, а саме позиками акцiонерiв.  

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду 
(загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

До укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду вiдносяться 
укладенi договори на надання освiтнiх послуг, які вiдповiдно до навчального циклу, мають 
перехiдний характер. Прибуткiв вiд їх виконання не очiкується, оскiльки доходи, отриманнi вiд 
них, не покривають фактичних затрат. 
 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 
Стратегiчним напрямком щодо подальшої дiяльностi емiтента, щонайменше на рiк (щодо 
розширення виробництва, полiпшення фiнансового стану) є: залучення iнвестицiй для реалiзацiї 
реальних iнвестицiйних проектiв; подальшої iнституцiйної спiвпрацi як з iноземними, так iз 
українськими вищими навчальними закладами щодо можливого об'єднання зусиль для 
проведення навчального та наукового процесу. 
 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 
та розробку за звітний рік 

У звiтному перiодi науково-педагогiчними працiвниками у межах їх наукових дослiджень та 
професiйної компетенцiї, постiйно проводилося дослiдження ринку основного виду дiяльностi 
емiтента - надання освiтнiх послуг. Дослiдження проводилися без додаткових фiнансових витрат.  

 



Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній 
формі 
За останнi 3 рокiв балансова вартiсть основних засобiв зросла з 789 тис. грн. до 31168 тис. грн, 
оскiльки було проведено дооцiнку вартостi будiвлi, у вiдповiднiсть до середньоринкових цiн на 
нежитлову нерухомiсть. Загальновиробничi витрати за останнi 3 роки зросли  до 1280 тис. грн. 
Дохiд вiд реалiзацiї послуг збiльшився до 2137 тис. грн. Було оптимiзовано кiлькiсть працiвникiв 
обслуговуючого та наукового персоналу. Планується впровадження нових напрямiв пiдготовки 
студентiв, що дозволить суттєво збiльшити їх кiлькiсть. 
 

IV. Інформація про органи управління 

Орган 
управління 

Структура Персональний склад 

Загальнi збори 
акцiонерiв 

22 Васюник Iван Васильович 

Винничук Микола Романович 

Теплюх Галина Романiвна 

Iванiв Наталiя Миколаївна 

Єнбаєв Вячеслав Миколайович 

Михайляк Богдан Михайлович 

Николин Iгор Юрiйович 

Осташевська Любов Iванiвна 

Сенишин Роксана Миронiвна 

Стельмах Юрiй Ярославович 

Яремчишин Iгор Богданович 

Панчишин Михайло Васильович 

Арсенюк Ольга Вiталiївна 

Гошко Богдан Мирославович 

Маслова Анна Iванiвна 

Рак Оксана Iванiвна 

Якимович Андрiй Володимирович 

Мишко Юрiй Сергiйович 

Клименко Надiя Михайлiвна 

Белей Михайло Володимирович 

Горбовий Артур Юлiанович 

Грубiй Сергiй Володимирович 

Наглядова рада 3 Васюник Iван Васильович 

Винничук Микола Романович 

Николин Iгор Юрiйович 

Ревiзор iнституту 1 Клименко Надiя Михайлiвна 

Ректор iнституту 1 Янкiв Мирон Дмитрович 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) Посада  Ректор 

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

 Янкiв Мирон Дмитрович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1951 

5) Освіта  вища 



6) Стаж роботи (років) 
 46 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Мiнiстерство закордонних справ України - Генеральний консул України у м. Гданську, 
Республiка Польща, Генеральний консул України у м. Гданську, Республiка Польща (до 2015 р.) 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 05.03.2020, обрано 5 рокiв 

9) Опис 

 З 05.03.2020 р. Наглядовою радою (Протокол №2 вiд 28.02.2020) призначений (повторно) 
ректором на умовах контракту термiном 5 рокiв.   

Повноваження та обов'язки ректора iнституту визначенi Статутом ВНЗ "ПрАТ "Львiвський 
iнститут менеджменту". Винагорода у грошовiй та натуральнiй формi, крiм заробiтної плати, 
посадовiй особi емiтента у 2019 р. не виплачувалася. Судимостей за корисливi та посадовi 
правопорушення не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших 
пiдприємствах. 
 

1) Посада 

 Голова Наглядової ради, акцiонер 

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

 Васюник Iван Васильович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1959 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 
 29 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Кабiнет Мiнiстрiв  України - Вiце-прем'єр-мiнiстр України, Вiце-прем'єр-мiнiстр України 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 15.04.2019, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Рiшенням Наглядової Ради Вищого навчального закладу "Приватне акцiонерне товариство 
"Львiвський iнститут менеджменту" (Протокол №2 вiд 15.04.2019) одноголосно було переобрано 
Головою Наглядової ради Васюника Iвана Васильовича, у зв'язку з обранням членiв Наглядової 
ради Товариства на Загальних зборах акцiонерiв 12.04.2019 р. Термiн на який обрано - 3 роки. 
Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду Голови Наглядової ради Вищого навчального закладу 
"Приватне акцiонерне товариство "Львiвський iнститут менеджменту". У обраної посадової особи 
вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. 
 

1) Посада 

 Член Наглядової ради, акцiонер 

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

 Винничук Микола Романович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1961 

5) Освіта 

 вища 



6) Стаж роботи (років) 
 28 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТзОВ "Зiрочка", Комерцiйний директор 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 12.04.2019, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Обранно членом Наглядової ради Товариства на Загальних зборах акцiонерiв 12.04.2019 р. 
Термiн на який обрано - 3 роки. У обраної посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за 
корисливi та посадовi злочини. 
 

1) Посада 

 Член Наглядової ради, акцiонер 

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

 Николин Iгор Юрiйович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1960 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 
 32 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Українське бюро винограду та вина, Виконавчий директор 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 12.04.2019, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Обранно членом Наглядової ради Товариства на Загальних зборах акцiонерiв 12.04.2019 р. 
Термiн на який обрано - 3 роки. У обраної посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за 
корисливi та посадовi злочини. 
 

1) Посада 

 Ревiзор iнституту, акцiонер 

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

 Клименко Надiя Михайлiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

4) Рік народження 

 1959 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 
 17 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ЗРУ Банк "Фiнанси та кредит", Начальник вiддiлу супроводу карткових продуктiв фiлiї 
ЗРУ Банк "Фiнанси та кредит".  

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 22.03.2016, обрано 5 рокiв 

9) Опис 

 Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 
Судимостей за корисливi та посадовi правопорушення не має.  



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 
по батькові 

фізичної особи 
або повне 

найменування 
юридичної особи  

 Ідентифікаційний код 
юридичної особи 

Кількість 
акцій 
(шт.) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейо-вані іменні 

1 2 3 4 5 6 7 

Ректор Янкiв Мирон 
Дмитрович 

 0 0 0 0 

Голова Наглядової 
ради, акцiонер 

Васюник Iван 
Васильович 

 19 111 97,520028 19 111 0 

Член Наглядової 
ради, акцiонер 

Винничук Микола 
Романович 

 59 0,301066 59 0 

Член Наглядової 
ради, акцiонер 

Николин Iгор 
Юрiйович 

 103 0,52559 103 0 

Ревiзор iнституту, 
акцiонер 

Клименко Надiя 
Михайлiвна 

 10 0,051028 10 0 

Усього 19 283 98,397712 19 283 0 

 



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

 

Посадовi особи емiтента у звiтному перiодi не звiльнялися i винагороди або компенсацiї за 
звiльнення не виплачувалися. 
 

 

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

Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн
ий 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) 

22 100 

Усього 100 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
Вiрогiдними перспективами подальшого розвитку iнституту є: 
- продовження освiтньо-виховної дiяльностi з пiдготовки бакалаврiв та магiстрiв за спецiальнiстю 
"Менеджмент" та "Маркетинг" вiдповiдно до отриманих лiцензiй та сертифiкатiв; 
- органiзацiя дiяльностi Бiзнес-школи при iнститутi, оновлення та розширення освiтньої 
дiяльностi Малої бiзнес-школи; 
- залучення ефективних iнвесторiв для реалiзацiї  реальних iнвестицiйних проектiв; 
- подальша iнституцiйна спiвпраця як з iноземними, так iз українськими вищими навчальними 
закладами щодо можливого об'єднання зусиль для проведення навчального та наукового процесу;  

- будiвництво житла для науково-педагогiчних працiвникiв. 
Однак, є кiлька варiантiв сценарiїв подальшого функцiонування Львiвського iнституту 
менеджменту. 
1. Пошук та вибiр стратегiчного iнвестора (партнера) для повноцiнного функцiонування ЛIМу. 
Даний варiант передбачає покупку стратегiчним iнвестором частини акцiй при умовi взяття 
iнвестором на себе iнвестицiйних зобов'язань, а саме вкладення коштiв у стратегiчнi напрями 
подальшого функцiонування ЛIМу як вищого навчального закладу: 
а) змiцнення кафедр висококвалiфiкованими кадрами (професорами, докторами, доцентами);  

б) вiдкриття нових конкурентних спецiальностей; 
в) впровадження мотивацiйних механiзмiв для обслуговуючого персоналу, топ-менеджменту, а 
також науково-педагогiчних працiвникiв (премiй, соцiальних пакетiв); 
г) вiдновлення роботи Малої Бiзнес Школи, Бiзнес-школи, Центру маркетингу та iнформацiйної 
дiяльностi, Аналiтично-консалтингового центру шляхом пошуку i прийняття 



висококвалiфiкованих менеджерiв по даних напрямках, а також створення пiдроздiлу щодо 
надання орендарям офiсних примiщень та погодинної чи подобової здачi в оренду аудиторного 
фонду.  

2. Перетворення Iнституту з органiзацiйно-правової форми "Акцiонерне Товариство" на 
"Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю". Для зменшення адмiнiстративних витрат та 
оптимiзацiї роботи адмiнiстративного персоналу розглянути доцiльнiсть перетворення Iнституту 
з органiзацiйно-правової форми "Акцiонерне Товариство" на "Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю". 
 

2. Інформація про розвиток емітента 
У звiтному перiодi представниками товариства було проведено ряд заходiв як в Українi так i за 
кордоном щодо залучення iнвесторiв та партнерiв для проведення спiльних освiтнiх та наукових 
мiжнародних програм. Проведено декiлька навчальних практик для студентiв у Нiмеччинi. 
Завдяки Нiмецькiй Академiчнiй службi обмiнiв (DAAD) студенти ЛIМу та керiвництво вiдвiдали 
ряд ВНЗ Нiмеччини та провели переговори щодо спiльних наукових проектiв. Також було 
проведено ряд зустрiчей ректором iнституту у ВНЗ Польщi стосовно спiльних проектiв та 
спiльних навчальних програм.   

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану 
і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 
Товариством у звiтному перiодi не укладалося деривативiв та не вчинялися правочини щодо 
похiдних цiнних паперiв емiтентом, що впливало б на оцiнку його активiв, зобов'язань, 
фiнансового стану i доходiв або витрат. 
 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 
використовуються операції хеджування 
Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками полягала, насамперед в 
тому, щоб уникати можливих незадовiльних наслiдкiв вiд проведення ризикових фiнансових 
операцiй. Разом з тим, обмеженiсть наявних фiнансових ресурсiв не дозволяла проводити 
фiнансовi операцiй, лише пов'язаних з оплатою податкiв, комунальних послуг та виплатою 
заробiтної плати.  

Страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються 
операцiї хеджування, у звiтному перiодi не проводилося. 
 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 
ризику грошових потоків 
Емiтент не схильний до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику 
грошових потокiв. 
 

4. Звіт про корпоративне управління: 
1) посилання на: 
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
Емiтент у своїй дiяльностi керується власним Кодексом корпоративного управлiння, який 
затверджений Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №2 вiд 20.04.2011 р.). Текст Кодексу 
перебуває у вiльному доступi за посиланням: www.lim.lviv.ua 

 

Вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги 
Товариство здiйснює свою дiяльнiсть у вiдповiдностi з чинним законодавством України, зокрема 



Законами "Про акцiонернi товариства", "Про цiннi папери та фондовий ринок", нормативно-

правовими актами Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв 
фiнансових послуг та iншими законодавчими документами, а також власним Статутом.  

Зокрема сукупнiстю правил, якими Товариство керується при формуваннi, забезпеченнi 
функцiонування та вдосконалення своєї системи корпоративного управлiння, в тому числi в 
процесi управлiння ризиками, що виникають в своїй дiяльностi, стратегiчного управлiння та 
реалiзацiї статутних завдань. 
Зокрема зазначена система полягає у представленнi акцiонерам Товариства iнформацiї про 
систему корпоративного управлiння Товариства функцiонування та принципи, на основi яких 
вона будується.  

Дiюча система корпоративного управлiння Товариства враховує: 
- положення Законiв України "Про вищу освiту", "Про акцiонернi товариства"; 
- принципи корпоративного управлiння, затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних 
паперiв та фондового ринку вiд 22 липня 2014 року № 955; 
- положення внутрiшнiх документiв Товариства - Статуту.  

 

Основними принципами корпоративного управлiння Товариства є: 
1. Дотримання законодавства України та врахування досвiду з отримання вищої освiти. 
2. Забезпечення захисту прав i законних iнтересiв акцiонерiв Товариства. 
3. Забезпечення розподiлу обов`язкiв та повноважень мiж структурними пiдроздiлами та органами 
управлiння Товариства. 
4. Забезпечення прозоростi та своєчасностi розкриття належної достовiрної iнформацiї. 
5. Запобiгання конфлiктам iнтересiв. 
6. Забезпечення лояльностi та вiдповiдальностi перед заiнтересованими особами. 
7. Забезпечення ефективного контролю за фiнансовою дiяльнiстю Товариства та управлiння 
ризиками. 
8. Принцип захисту i поваги прав та законних iнтересiв акцiонерiв є одним з визначальних в 
системi корпоративного управлiння Товариства.  

9. Усiм акцiонерам гарантується безперешкодна реалiзацiя своїх прав, визначених 
законодавством України, Статутом та внутрiшнiми документами     Товариства. 
10. Право на участь в управлiннi Товариством акцiонери реалiзують шляхом участi в Загальних 
зборах та голосуваннi на них, а також через право       обиратись до Наглядової Ради. У 
Загальних зборах мають право брати участь всi акцiонери, незалежно вiд кiлькостi та типу акцiй, 
що їм належить, особисто або через представника. 
11. Товариством на весь розмiр статутного капiталу випущенi простi iменнi акцiї в 
бездокументарнiй формi.   

12. Акцiонери мають право бути поiнформованими в межах чинного законодавства України про 
фiнансово-господарський стан i результати дiяльностi       Товариства, суттєвi факти, що 
впливають або можуть впливати на вартiсть цiнних паперiв та/або доходу розмiр доходу за ними, 
про додатковий випуск       цiнних паперiв. 
Норми Статуту про Загальнi збори акцiонерiв регламентують призначення, компетенцiю, порядок 
скликання та проведення, порядок прийняття рiшень та iншi питання, пов'язанi з дiяльнiстю 
Товариства. 
 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 
таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
 



 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 10.04.2020 

Кворум зборів 100 

Опис Перелiк питань, що розглядалися на Загальних зборах: 
 

1. Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства. 
2. Про обрання Голови та секретаря загальних зборiв Товариства. 
3. Про звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть за 2019 рiк та 

затвердження заходiв за результатами його розгляду. 
4. Про звiт Виконавчого органу Товариства - Ректора iнституту про 

дiяльнiсть за 2019 рiк та затвердження заходiв за результатами його 
розгляду. 

5. Про розгляд висновку зовнiшнього аудитора про фiнансово-господарську 
дiяльнiсть Товариства за 2019 рiк та затвердження заходiв за результатами 
його розгляду. 

6. Про звiт Ревiзора Товариства  про дiяльнiсть за 2019 рiк та його 
затвердження. 

7. Про затвердження рiчного фiнансового звiту Товариства за 2019  рiк.  

8. Про порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2019 рiк.  

 

Проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та дату їх проведення 
визначено Наглядовою радою Товариства (протокол засiдання Наглядової 
ради №1 вiд 19 лютого 2020 року) 
 

За результатами проведення Загальних зборiв вирiшено: 
 

З питання №1 порядку денного (Про обрання лiчильної комiсiї Загальних 
зборiв Товариства). 
 

Вирiшили: 
1.1. Обрати лiчильну комiсiю у наступному складi: 
       Миронюк Василь Миколайович - голова лiчильної комiсiї; 
       Качковський Олександр Петрович - член лiчильної комiсiї.  

1.2. Припинити повноваження лiчильної комiсiї з моменту завершення 
Загальних зборiв Товариства. 
 

З питання №2 порядку денного (Про обрання Голови та секретаря Загальних 
зборiв Товариства). 
 

Вирiшили:  

Затвердити рекомендованих Наглядовою радою Товариства:  

       - головою Загальних зборiв - Винничука Миколу Романовича;  

       - секретарем Зборiв - Клименко Надiю Михайлiвну. 
 

 

 



З питання №3 порядку денного (Про звiт Наглядової ради Товариства про 
дiяльнiсть за 2019 рiк та затвердження заходiв за результатами його 
розгляду). 
 

Вирiшили:  

Затвердити звiт Наглядової ради за 2019 рiк без зауважень та додаткових 
заходiв. 
 

З питання №4 порядку денного (Про звiт Виконавчого органу Товариства - 
Ректора iнституту про дiяльнiсть за 2019 рiк та затвердження заходiв за 
результатами його розгляду). 
 

Вирiшили:  

Затвердити звiт Ректора iнституту про дiяльнiсть за 2019 рiк без зауважень 
та додаткових заходiв. 
 

З питання №5 порядку денного (Про розгляд висновку зовнiшнього 
аудитора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2019 рiк та 
затвердження заходiв за результатами його розгляду). 
 

Вирiшили:  

Затвердити висновок зовнiшнього аудитора про фiнансово-господарську 
дiяльнiсть Товариства за 2019 рiк без зауважень та додаткових заходiв. 
 

З питання №6 порядку денного (Про звiт Ревiзора Товариства про дiяльнiсть 
за 2019 рiк та його затвердження). 
 

Вирiшили:  

Затвердити звiт Ревiзора товариства за 2019 рiк. 
 

З питання №7 порядку денного (Про затвердження рiчного фiнансового 
звiту Товариства за 2019  рiк).  

 

Вирiшили:  

Затвердити рiчний звiт (рiчну фiнансову звiтнiсть) Товариства за 2019 рiк. 
 

З питання №8 порядку денного (Про порядок розподiлу прибутку (покриття 
збиткiв) за 2019 рiк).  

 

Вирiшили:  

Розробити заходи щодо покриття збиткiв товариства у наступних 
фiнансових роках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 Так Ні 
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 
збори 

X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше 
(зазначити) 

 

 

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

 Так Ні 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 
відсотками акцій 

X  

 

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

 Так Ні 
Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше 
(зазначити) 

 

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

 Так Ні 
Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 
товариства 

 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 
товариства 

 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради 

 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 
органу 

 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 
(ревізора)  X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше 
(зазначити) 

 

 

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

 



У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 
 Так Ні 
Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги 
сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків 
простих акцій товариства  

 

Інше (зазначити)  

 

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

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)? 

 
Кількість 

осіб 

членів наглядової ради - акціонерів 3 

членів наглядової ради - представників акціонерів 0 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 
З питань аудиту  X 

З питань призначень  X 

З винагород  X 

Інше (зазначити)  

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:  
 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:  
 

Персональний склад наглядової ради  
 

Прізвище, ім'я, по 
батькові Посада 

Незалежний член 

Так Ні 
Васюник Iван Васильович Голова Наглядової ради  X 

Опис:  

Винничук Микола 
Романович 

Член Наглядової ради  X 

Опис:  

Николин Iгор Юрiйович Член Наглядової ради  X 

Опис:  

 

 



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

 Так Ні 
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X  

Знання у сфері фінансів і менеджменту X  

Особисті якості (чесність, відповідальність) X  

Відсутність конфлікту інтересів X  

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги  X 

Інше (зазначити) 
 

 X 

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 
правами та обов'язками? 

 Так Ні 
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 
внутрішніх документів акціонерного товариства 

 X 

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

 X 

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

 X 

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

X  

Інше 
(зазначити) 

 

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень 
Засiдання Наглядової ради ВНЗ "ПрАТ "Львiвський iнститут менеджменту" проводяться 

регулярно у вiдповiдностi до нормативно-правових вимог. На засiданнi Наглядової ради ВНЗ 
"ПрАТ "Львiвський iнститут менеджменту" проведеного 08.02.2019 р. присутнiми були всi члени 
Наглядової ради. У результi засiдання було вирiшено провести рiчнi загальнi збори акцiонерiв 
Товариства 12.04.2019 р. о 18:00 годинi за адресою: Україна, 79018, м. Львiв, вулиця Лiська 16, 
аудиторiя №305, а також затверджено порядок денний чергових загальних зборiв акцiонерiв. 
Встановлено дату складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення 
Зборiв - "15" лютого 2019 р. та дату складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у 
Зборах - "28" березня 2019 р. 

Для залучення аудитора, щодо надання iнформацiї щодо звiту про корпоративне управлiння 
Товариства за 2018 рiк обрано ТзОВ "Галаудитконсалтинг".  

Для здiйснення реєстрацiї акцiонерiв на Зборах обрано реєстрацiйну комiсiю, а також обрано 
Голову Загальних зборiв - Винничука М.Р. та секретаря Загальних зборiв Клименко Н.М. 

Вiдповiдальним за органiзацiю та проведення рiчних загальних зборiв Товариства, а також, за 
забезпечення своєчасної розсилки письмових повiдомлень акцiонерам Товариства для прийняття 
участi в рiчних загальних зборах Товариства визначено Голуба В.А. 

У зв'язку з переобранням Загальними зборами акцiонерiв членiв Наглядової ради, було 
проведено наступне засiдання у вiдповiдностi до п.1 ст. 54 Закону України "Про акцiонернi 
товариства", на якому обрано на наступний термiн Голову Наглядової ради - Васюника I.В. 

Наступне засiдання скликалося з питання подальшого функцiонування та змiн до 
органiзацiйно-правової структури iнстиуту, на якому було вирiшено про подальшу iнституцiйну 



спiвпрацю як з українськими, так iз iноземними вищими навчальними закладами, щодо 
можливого об'єднання зусиль для проведення навчального та наукового процесу та реалiзацiї 
iнших перспективних проектiв. 

Окреме засiдання Наглядової ради було скликано для створення Конкурсної комiсiї з обрання 
на посаду ректора, у зв'язку з завершенням у березнi 2020 р. п'ятирiчного перiоду перебування на 
посадi дiючого ректора. На пiдставi рiшення Наглядової ради було створено Конкурсну комiсiю 
та доручено їй провести конкурс на замiщення посади ректора Львiвського iнституту 
менеджменту до 26.02.2020 р.     

Наглядова рада може бути скликана на вимогу виконавчого органу для вирiшення фiнансових 
чи стратегiчних питань Товариства.   

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 
Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 
ринкової вартості акцій 

 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X  

Інше 
(запишіть) 

Голова Наглядової ради отримує заробiтню плату згiдно штатного 
розпису встановленого виконавчим органом. 

 

Інформація про виконавчий орган 
 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

Ректор Одноособовий виконавчий орган Iнституту, керiвник вищого 
навчального закладу. 

Опис Ректор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Iнституту. 
До компетенцiї Ректора належить вирiшення всiх питань, 
пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Iнституту, 
крiм питань, що належать до виключної компетенцiї 
Загальних зборiв та Наглядової ради. 
 

Ректор обирається (призначається) та звiльняється 
Наглядовою радою акцiонерiв строком на 5 рокiв в порядку, 
визначеному Законом України "Про вищу освiту".  

Ректор на вимогу органiв та посадових осiб Iнституту 
зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю 
про дiяльнiсть Iнституту в межах, встановлених 
законодавством, Статутом та внутрiшнiми положеннями 
Iнституту.  

Ректор, вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Iнституту, в 
тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини 
вiд iменi Iнституту, видавати накази та давати 
розпорядження, обов'язковi для виконання всiма 
працiвниками Iнституту.  

Повноваження Ректора припиняються за рiшенням 
Наглядової ради.  

 

Ректор Iнституту в межах своїх повноважень: 
- без доручення здiйснює дiї вiд iменi Iнституту, надiляє за 



дорученням цим правом iнших посадових осiб (заступникiв, 
керiвникiв структурних пiдроздiлiв, тощо); 
- затверджує структуру i штатний розпис Iнституту; 
- видає накази i розпорядження, обов`язковi для виконання 
всiма працiвниками i структурними пiдроздiлами Iнституту; 
- укладає угоди i вiдкриває банкiвськi рахунки; 
- приймає та звiльняє з роботи працiвникiв Iнституту; 
- створює робочi та дорадчi органи та визначає їх 
повноваження; 
- вiдраховує та поновлює на навчання осiб, якi навчаються в 
Iнститутi; 
- представляє Iнститут у державних та iнших органах, 
вiдповiдає за результати його дiяльностi перед вищим 
органом Iнституту; 
- виконує кошторис; 
- забезпечує охорону працi, дотримання законностi та 
порядку; 
- визначає функцiональнi обов`язки працiвникiв; 
- формує контингент осiб, якi навчаються в Iнститутi; 
- контролює виконання навчальних планiв i програм; 
- контролює дотримання всiма пiдроздiлами штатно-

фiнансової дисциплiни; 
- здiйснює контроль за якiстю роботи викладачiв, 
органiзацiєю навчально-виховної та культурно-масової 
роботи, станом фiзичного виховання i здоров`я, органiзовує 
побутове обслуговування учасникiв навчально-виховного 
процесу та iнших працiвникiв Iнституту; 
- приймає рiшення про вступ Iнституту у неприбутковi 
органiзацiї (асоцiацiї, громадськi об`єднання та iнше); 
- приймає рiшення щодо вiдчуження основних фондiв, iнших 
матерiальних i нематерiальних активiв на суму, яка не 
перевищує граничної суми затвердженої на поточний рiк 
загальними зборами акцiонерiв, а також щодо користування 
банкiвськими кредитами та позиками на суму, що не 
перевищує 10% активiв, з подальшим iнформуванням 
загальних зборiв акцiонерiв; 
- вчиняє iншi дiї, передбаченi чинним законодавством. 
Керiвник проводить зустрiчi з потенцiйними iнвесторами та 
меценатами. 

Примітки 
  

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 
емітента  
 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  

так, введено посаду ревізора 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб. 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 
останніх трьох років?  0 



 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 
вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальні 
збори 

акціонерів 

Наглядова 
рада 

Виконавчий 
орган 

Не 
належить до 
компетенції 

жодного 
органу 

Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії) так 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 ні 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/ні)  так 

 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні 
 

 

 

 

 

 



 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 
Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства X  

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про акції акціонерного товариства X  

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) Корпоративний кодекс 

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 
товариства? 

Інформація про діяльність 
акціонерного товариства 

Інформація 
розповсюджується 

на загальних 
зборах 

Інформація 
оприлюднюється 

в загально-

доступній 
інформаційній 

базі даних 
НКЦПФР або 

через особу, яка 
провадить 

діяльність з 
оприлюднення 
регульованої 

інформації від 
імені учасників 

фондового ринку 

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 так так 

Інформація про склад 
органів управління 
товариства 

так так так так так 

Статут та внутрішні 
документи 

так ні так ні так 

Протоколи загальних 
зборів акціонерів після 
їх проведення 

так ні так ні так 

Розмір винагороди 
посадових осіб 
акціонерного 
товариства 

так ні ні ні ні 

 

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

 



Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 
товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 
Не проводились взагалі  X 

Менше ніж раз на рік  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

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

 Так Ні 
Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше 
(зазначити) 

 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 
востаннє? 

 Так Ні 
З власної ініціативи  X 

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради X  

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 
відсотками голосів 

 X 

Інше 
(зазначити) 

 

 

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

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 
особи - власника (власників) або 

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

(власників) значного пакета акцій 

Ідентифікаційний код 
згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців 
та громадських формувань 

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

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

держави про реєстрацію 
юридичної особи (для 

юридичної особи - 
нерезидента) 

Розмір частки 
акціонера 

(власника) (у 
відсотках до 
статутного 
капіталу) 

1 Васюник Iван Васильович  97,52 

 

 



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 

19 597 0 Обмеження не виникали  

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які 
винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх 
звільнення 
Посадовi особи товариства (члени Наглядової ради) обираються та звiльняються Загальними 
зборами акцiонерiв товариства; Голова виконавчого органу - ректор призначається Наглядовою 
радою у вiдповiдностi до Статуту товариства та закону України "Про вищу освiту". 
У звiтному перiодi посадовi особи товариства не звiльнялись та будь-якi винагороди або 
компенсацiї не виплачувалися. 
 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 
Повноваження посадових осiб визначенi Статутом товариства. 
 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 
Проведено аудит фінансової звітності Вищого навчального закладу  "Приватне акцiонерне 
товариство  "Львiвський iнститут менеджменту" (далі - Товариство), що складається зі звіту про 
фінансовий стан на 31 грудня 2019 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. Головною відповідальністю аудитора є 
формування висновку щодо фінансової звітності, який  додається. Проведено 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 акцiонерне товариство  

"Львiвський iнститут менеджменту", що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 
2019 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. 
 

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 Товариство у частині відповідності і повноти інформації щодо практики  
корпоративного управління Товариства; пояснень із сторони Товариства щодо кодексу 
корпоративного управління Товариства; 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 Товариства 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 Товариства, практики корпоративного 
управління Товариства; кодексу корпоративного управління Товариства; про проведені загальні 
збори акціонерів Товариства та загальний опис прийнятих на зборах рішень; персонального 
складу наглядової ради Товариства; про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них 
рішень є достовірною і повною. 
 

 

 

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
 

 

 



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

Найменування юридичної 
особи 

Ідентифіка
ційний код 
юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 
Від загальної 

кількості акцій (у 
відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейовані 
іменні 

       

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

(шт.) 
Від загальної 

кількості акцій (у 
відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейовані 
іменні 

Васюник Iван Васильович 19 111 97,520028 19 111 0 

Усього 19 111 97,520028 19 111 0 



X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас 
акцій 

Кількість акцій 
(шт.) 

Номінальна вартість 
(грн) Права та обов'язки 

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

частині включення до біржового реєстру 

Простi iменнi 19 597 113,00 Кожною простою акцiєю Iнституту акцiонеру надається 
однакова сукупнiсть прав, включаючи права на:  

- участь в управлiннi Iнститутом;  

- отримання дивiдендiв;  

- отримання, у разi лiквiдацiї Iнституту, частини його 
майна або вартостi;  

- отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть 
Iнституту.  

- претендування на прiоритетне отримання послуг та робiт, 
що надає Iнститут; користування послугами соцiальної 
iнфраструктури Iнституту. 
Одна проста акцiя Iнституту надає акцiонеру один голос 
для вирiшення кожного питання на загальних зборах. 
Акцiонери можуть мати й iншi права, передбаченi чинним 
законодавством України. 
Акцiонери зобов'язанi:  

- дотримуватися Статуту та iнших внутрiшнiх документiв 
Iнституту; виконувати рiшення загальних зборiв, iнших 
органiв Iнституту;  

- виконувати свої зобов'язання перед Iнститутом, у тому 
числi пов'язанi з майновою участю;  

- оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що 
передбаченi Статутом;  

- не розголошувати комерцiйну таємницю та 
конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Iнституту; 
- сприяти Iнституту у здiйсненнi ним своєї дiяльностi. 
Акцiонери Iнституту мають переважне право на придбання 
акцiй, що продаються iншими акцiонерами Iнституту, за 
цiною та на умовах, запропонованих акцiонером третiй 
особi, пропорцiйно кiлькостi акцiй, що належать кожному 
з них. Переважне право акцiонерiв на придбання акцiй, що 
продаються iншими акцiонерами Iнституту, дiє протягом 
двох мiсяцiв з дня отримання Iнститутом повiдомлення 
акцiонера про намiр продати акцiї. Iнститут має переважне 
право на придбання акцiй що продаються його 
акцiонерами, якщо акцiонери не використали своє 
переважне право на придбання акцiй. 

Публiчної пропозицiї у звiтному 
перiодi не було 

Примітки: 



XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 
ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 
папера 

Форма 
існування 
та форма 
випуску 

Номінальна 
вартість 

(грн) 

Кількість 
акцій 
(шт.) 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

02.02.2016 09/1/2016 Нацiональна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA4000070684 Акція проста 
бездокумента

рна іменна 

Бездокумент
арні іменні 

113 19 597 2 214 461 100 

Опис У звiтному роцi емiтентом викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй протягом звiтного перiоду не проводилося. 
 



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

 

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

паперів (шт.) 

Від загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

прості іменні привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 

Васюник Iван Васильович 19 111 97,520028 19 111 0 

Усього 19 111 97,520028 19 111 0 

 



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

Інформація про виплату дивідендів 

За результатами звітного 
періоду 

У звітному періоді 

за простими 
акціями 

за 
привілейова

ними 
акціями 

за простими 
акціями 

за 
привілейова

ними 
акціями 

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

0 0 0 0 

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 звiтному перiодi дивiденди акцiонерам 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, усього 
(тис. грн) 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

1. Виробничого призначення: 31 168 30 526 0 0 31 168 30 526 

  будівлі та споруди 31 048 30 409 0 0 31 048 30 409 

  машини та обладнання 28 26 0 0 28 26 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 92 91 0 0 92 91 

2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 31 168 30 526 0 0 31 168 30 526 

Опис 

Залишкова вартiсть основних засобiв на початок звiтного року становила 31168 
тис. грн. На кiнець звiтного перiоду залишкова вартiсть основних засобiв 
становить - 30526 тис.грн., ступiнь їх зносу - 78 %, ступiнь використання - 80 %, 

сума нарахованого зносу - 642 тис.грн. Жодних обмежень на використання 
майна не має. 

 



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 
(тис.грн) 

30 528 31 170 

Статутний капітал (тис.грн) 2 215 2 215 

Скоригований статутний капітал 
(тис.грн) 

2 215 2 215 

Опис Вартiсть чистих активiв товариства визначена шляхом вирахування боргових зобов'язань 
за звiтний перiод з балансової вартостi активiв на кiнець звiтного року. 

Висновок Вартiсть чистих активiв товариства вiдповiдає вимогам п.3 ст. 155 Цивiльного кодексу 
України 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 
частина 

боргу (тис. 
грн) 

Відсоток за 
користування 

коштами 
(відсоток річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 
випуском): X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском): X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском): X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

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

X 0 X X 

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

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 65 X X 

Фінансова допомога на зворотній 
основі X 2 469 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 0 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 2 534 X X 

Опис Податковi зобов'язання були нарахованi за останнiй мiсяць та 
квартал звiтного року i були погашенi протягом сiчня 2020 р. 
Фiнансова допомога була надана акцiонерами з метою 
збiльшення обiгових коштiв.  

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

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

Нацiональний депозитарiй України 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04107, Шевченкiвський р-н, Київ, вул. 
Тропiнiна, буд.7Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид АВ581322 



діяльності 
Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

НБУ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.05.1999 

Міжміський код та телефон 044 5910404 

Факс 5910400 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального 
депозитарi 

Опис Депозитарна дiяльнiсть. Складення 
перелiку акцiонерiв для проведення 
Загальних зборiв.  

 

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

"АКБ "Львiв" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 0981546 

Місцезнаходження 79008, Львівська обл., Галицький р-н, 
Львiв, Сербська. буд. 1 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

АЕ263485 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

НКЦПРФ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.11.2013 

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

Факс (032) 245-64-21 

Вид діяльності Проведення депозитарної дiяльностi 
Депозитарної установи 

Опис Зберiгання цiнних паперiв акцiонерiв 
емiтента. 

 

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

Товариство з обмеженою дiяльнiстю 
"Галаудитконсалтинг" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 31658287 

Місцезнаходження 79053, Львівська обл., Франкiвський р-

н, Львiв, вул. Володимира Великого, 
буд. 81, кв.36 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

2757/104 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

АПУ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.11.2001 

Міжміський код та телефон (032) 245-30-78 

Факс (032) 245-30-78 

Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть 

Опис Аудиторська перевiрка з огляду 
фiнансової звiтностi. 

 



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 

Вищий навчальний заклад "Приватне 
акцiонерне товариство "Львiвський iнститут 
менеджменту" 

за ЄДРПОУ 02037622 

Територія Львівська область, Франкiвський р-н за КОАТУУ 4610136900 

Організаційно-

правова форма 
господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності Вища освіта за КВЕД 85.42 

Середня кількість працівників: 28 

Адреса, телефон: 79018 Львiв, Лiська, 16, (032) 241-91-49 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 

за міжнародними стандартами фінансової звітності  

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 
на 31.12.2019 p. 

Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 0 0 

    первісна вартість 1001 4 4 

    накопичена амортизація 1002 ( 4 ) ( 4 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 31 168 30 526 

    первісна вартість 1011 33 048 33 048 

    знос 1012 ( 1 880 ) ( 2 522 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 

1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 2 2 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 
фондах 

1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 



Усього за розділом I 1095 31 170 30 528 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 45 45 

Виробничі запаси 1101 0 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 

1125 0 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 0 0 

    з бюджетом 1135 0 0 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 252 269 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 0 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 28 

Усього за розділом II 1195 297 342 

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

1200 0 0 

Баланс 1300 31 467 30 870 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 2 215 2 215 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 31 212 31 212 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -4 072 -5 091 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 





КОДИ 

Дата 30.01.2020 

Підприємство 

Вищий навчальний заклад "Приватне 
акцiонерне товариство "Львiвський iнститут 
менеджменту" 

за ЄДРПОУ 02037622 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2019 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2000 2 137 2 035 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 

2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 2 719 ) ( 3 046 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 0 0 

    збиток 2095 ( 582 ) ( 1 011 ) 

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

2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 0 0 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування 

2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 423 ) ( 393 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 14 ) ( 17 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 0 0 

    збиток 2195 ( 1 019 ) ( 1 421 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 



Інші фінансові доходи 2220 0 0 

Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 0 0 

    збиток 2295 ( 1 019 ) ( 1 421 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 0 0 

    збиток 2355 ( 1 019 ) ( 1 421 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 30 965 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 

2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 30 965 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 30 965 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -1 019 29 544 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 277 517 

Витрати на оплату праці 2505 1 511 1 650 

Відрахування на соціальні заходи 2510 365 411 

Амортизація 2515 642 487 

Інші операційні витрати 2520 361 391 

Разом 2550 3 156 3 456 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 





КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 

Вищий навчальний заклад "Приватне 
акцiонерне товариство "Львiвський iнститут 
менеджменту" 

за ЄДРПОУ 02037622 

 

 

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

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від:    

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 2 172 2 064 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 

3025 0 0 

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

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 14 13 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 321 ) ( 314 ) 

Праці 3105 ( 1 295 ) ( 1 338 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 399 ) ( 418 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 704 ) ( 721 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 
вартість 

3117 ( 64 ) ( 25 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 
зборів 

3118 ( 640 ) ( 696 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами 

3150 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 9 ) ( 21 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -542 -735 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації:    





КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 

Вищий навчальний заклад "Приватне 
акцiонерне товариство "Львiвський iнститут 
менеджменту" 

за ЄДРПОУ 02037622 

 

 

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

Форма №3-н 

Код за ДКУД 1801006 

 

Стаття 

Код 
рядка 

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року 

  надход- 

ження 

видаток надход- 

ження 

видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті 
операційної діяльності      

Прибуток (збиток) від звичайної 
діяльності до оподаткування 

3500 0 1 019 0 1 421 

Коригування на:  

    амортизацію необоротних активів 
3505 642 Х 487 Х 

    збільшення (зменшення) 
забезпечень 

3510 0 0 0 0 

    збиток (прибуток) від 
нереалізованих курсових різниць 

3515 0 0 0 0 

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

3520 0 0 0 17 

Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які оцінюються 
за справедливою вартістю, та дохід 
(витрати) від первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

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

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 
фінансових інвестицій  

3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) корисності 
необоротних активів  

3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати  3540 Х 0 Х 0 

Зменшення (збільшення) оборотних 
активів  

3550 0 15 295 0 

Збільшення (зменшення) запасів  3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточних 
біологічних активів  

3552 0 0 0 0 

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

3553 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) іншої 
поточної дебіторської заборгованості  

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 
майбутніх періодів  

3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 3557 0 15 0 0 



оборотних активів  

Збільшення (зменшення) поточних 
зобов'язань  

3560 212 0 0 136 

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

3561 634 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками з бюджетом  

3562 0 11 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками зі страхування  

3563 0 33 0 0 

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

3564 0 109 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 
майбутніх періодів  

3566 0 59 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 
поточних зобов'язань  

3567 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 
діяльності  

3570 839 822 629 1 279 

Сплачений податок на прибуток  3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки  3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від операційної 
діяльності 3195 839 822 629 1 279 

II. Рух коштів у результаті 
інвестиційної діяльності      

Надходження від реалізації:  

    фінансових інвестицій  
3200 0 X 0 X 

    необоротних активів  3205 0 Х 0 Х 

Надходження від отриманих:  

    відсотків   
3215 0 Х 0 Х 

    дивідендів  3220 0 Х 0 Х 

Надходження від деривативів  3225 0 Х 0 Х 

Надходження від погашення позик  3230 0 Х 0 Х 

Надходження від вибуття дочірнього 
підприємства та іншої господарської 
одиниці  

3235 0 Х 0 Х 

Інші надходження  3250 0 Х 0 Х 

Витрачання  на придбання: фінансових  

    інвестицій  
3255 X 0 X 0 

    необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами  3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик  3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання дочірнього 
підприємства та іншої господарської 
одиниці   

3280 X 0 X 0 

Інші платежі   3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної 
діяльності  

3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті 
фінансової діяльності      

Надходження від:  

    Власного капіталу  
3300 0 Х 0 Х 





КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 
Вищий навчальний заклад "Приватне акцiонерне 
товариство "Львiвський iнститут менеджменту" 

за ЄДРПОУ 02037622 

 

Звіт про власний капітал 

За 2019 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр
ований 
капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додаткови
й капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподіл
ений 

прибуток 
(непокрити
й збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 2 215 0 31 212 0 -4 072 0 0 29 355 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 
початок року  

4095 2 215 0 31 212 0 -4 072 0 0 29 355 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період  

4100 0 0 0 0 -1 019 0 0 -1 019 

Інший сукупний дохід за 
звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 
інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 
доходу асоційованих і 
спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Розподіл прибутку:  

Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 





XV. Відомості про аудиторський звіт 

1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 
аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Аудиторська фiрма Товариство з 
обмеженою дiяльнiстю 
"Галаудитконсалтинг" 

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

31658287 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, 
аудитора 

м. Львiв, вул. Володимира 
Великого, буд. 81, кв.36 

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

2757 

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

номер: 325/5, дата: 26.05.2016 

6 Звітний період, за який проведено аудит 
фінансової звітності 

з 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

01 - немодифікована 

8 Пояснювальний параграф (за наявності)  

9 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 11-03/20-1/21-1, дата: 
11.03.2020 

10 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 11.03.2020, дата 
закінчення: 06.04.2020 

11 Дата аудиторського звіту 06.04.2020 

12 Розмір винагороди за проведення річного 
аудиту, грн 

12 000,00 

13 Текст аудиторського звіту  

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 2019 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 акцiонерне 
товариство "Львiвський iнститут менеджменту", що складається зі звіту про фінансовий стан на 
31 грудня 2019 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 Товариство у 
частині відповідності і повноти інформації щодо практики  корпоративного управління 
Товариства; пояснень із сторони Товариства щодо  кодексу корпоративного управління 
Товариства; 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 Товариства 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 
Товариства, практики корпоративного управління Товариства; кодексу корпоративного 
управління Товариства; про проведені загальні збори акціонерів Товариства та загальний опис 
прийнятих на зборах рішень; персонального складу наглядової ради Товариства; про проведені 
засідання та загальний опис прийнятих на них рішень є достовірною і повною. 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Посадовi особи, Голова Наглядової ради Васюник I.В., Ректор iнституту Янкiв М.Д. та Ревiзор 
товариства Клименко Н.М., якi здiйснюють управлiнськi функцiї, пiдтверджують те, що, 
наскiльки це їм вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв 
бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та 
фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан 



активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а також про те, що звiт 
керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення 
господарської дiяльностi i стан емiтента, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з 
якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. 
 

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

Дата 
виникнення 

події 

Дата оприлюднення 
Повідомлення 

(Повідомлення про 
інформацію) у 

загальнодоступній 
інформаційній базі даних 
НКЦПФР або через особу, 
яка провадить діяльність з 

оприлюднення регульованої 
інформації від імені 

учасників фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

17.04.2019 17.04.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

16.04.2019 16.04.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 


