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Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2014 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Пiдприємство з iноземною iнвестицiєю у формi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Київ 
Секюрiтiз Груп" 

2. Організаційно-правова форма 

Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Код за ЄДРПОУ 

25590014 

4. Місцезнаходження 

м. Київ , Шевченкiвський р-н., 01025, м. Київ, Велика Житомирська,24Б 

5. Міжміський код, телефон та факс 

044-272-30-85 044-272-30-85 

6. Електронна поштова адреса 

inna.korolchuk@mdholding.com.ua 
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

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

 (дата) 
2. Річна інформація опублікована у 

 
  

 
 (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://ksg.kiev.ua в мережі Інтернет 
   (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента: X 

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість 
акцій (розміру часток, паїв) X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента  
9. Інформація про загальні збори акціонерів  
10. Інформація про дивіденди  
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

12. Відомості про цінні папери емітента: 
1) інформація про випуски акцій емітента  
2) інформація про облігації емітента X 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери  
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 
що виникала протягом звітного періоду X 

17. Інформація про стан корпоративного управління  
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на  



кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які 
відбулися протягом звітного періоду 
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

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

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

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

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

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

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

33. Примітки 

У зв'язку з тим, що Пiдприємство з iноземною iнвестицiєю у формi товариства 
з обмеженою вiдповiдальнiстю "Київ Секюрiтiз Груп" (далi - Товариство) не є 
акцiонерним товариством, звiт Товариства не мiстить iнформацiю про 
володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента, iнформацiю про 
осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента, iнформацiю про 
загальнi збори акцiонерiв, iнформацiю про дивiденти, iнформацiю про випуски 
акцiй емiтента та iнформацiю про викуп власних акцiй протягом звiтного 
перiоду, а також не мiстить копiй протоколiв загальних зборiв емiтента, що 
проводились у звiтному роцi та про стан корпоративного управлiння. 
У зв'язку з тим, що Товариство в процесi своєї дiльностi випустило лише 
вiдсотковi облiгацiї, iнформацiя про дисконтнi облiгацiї, про цiльовi 
(безпроцентнi) облiгацiї, про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, 
iнформацiя про похiднi цiннi папери, iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв 
цiнних паперiв, iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, iпотечних 
сертифiкатiв, iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв та про склад, 
структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня. Облiгацiї в лiстингу не 
перебувають та кредитний рейтинг не отримувало, у зв'язку з цим iнформацiя 
про рейтингове агенство вiдсутня. 
Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних 



паперiв не заповнена у зв'язку iз вiдсутнiстю таких гарантiй вiд третiх осiб. 
Товариством не заповнено iнформацiю про наявнiсть прострочених 
боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами 
(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi 
включено до складу iпотечного покриття, через вiдсутнiсть таких договорiв та 
фактiв, пов'язаних iз ними. 
Товариство не є Фондом операцiй з нерухомiстю, тому основнi вiдомостi про 
ФОН, iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, про осiб, що володiють 
сертифiкатами ФОН, розрахунку вартостi чистих активiв ФОН та Правил 
ФОН вiдсутня. 
Оскiльки Товариством не випускались цiльовi облiгацiї, звiт про стан об'єкта 
нерухомостi вiдсутнiй. 
Враховуючи той факт, що Товариство не здiйснює види дiяльностi, що 
класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та 
розпорядження електроенергiєю, газу та води за класифiкатором видiв 
економiчної дiяльностi, Товариством не заповнювалась iнформацiя про обсяг 
виробництва та реалiзацiю основних видiв продукцiї й iнформацiя про 
собiвартiсть реалiзованої продукцiї. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

Пiдприємство з iноземною iнвестицiєю у формi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Київ 
Секюрiтiз Груп" 

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

А01 № 606686 

3. Дата проведення державної реєстрації 

21.05.1998 

4. Територія (область) 

м. Київ  

5. Статутний капітал (грн) 

187769000 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0 
8. Середня кількість працівників (осіб) 

2 

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

64.19 Iншi види грошового посередництва 

64.99 Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного забезпечення 

66.12 Посередництво за договорами по цiнних паперах або товара 

10. Органи управління підприємства 

Органами управлiння Товариства є: Загальнi збори учасникiв (Загальнi збори) – вищий орган 
Товариства; Дирекцiя – виконавчий орган Товариства; Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) – контролюючий 

орган Товариства. Вищим органом Товариства є Загальнi збори учасникiв Товариства. Вони 
складаються з учасникiв або призначених ними представникiв. Учасники мають кiлькiсть голосiв, 

пропорцiйну розмiру їх часток у статутному капiталi, у спiввiдношеннi, визначеному статутом 
Товариства. Загальнi збори учасникiв Товариства скликаються Головою Загальних зборiв не рiдше 

двох разiв на рiк. До обрання Голови Загальних зборiв Загальнi збори учасникiв Товариства 
скликаються Генеральним директором Товариства в порядку, передбаченому законодавством та 

цим Статутом. Позачерговi Загальнi збори учасникiв Товариства скликаються Генеральним 
директором у разi неплатоспроможностi Товариства, а також у будь-якому iншому випадку, якщо 

цього потребують iнтереси Товариства в цiлому, зокрема, якщо виникає загроза значного 
скорочення статутного капiталу. Загальнi збори повиннi скликатися також на вимогу Ревiзiйної 

комiсiї (Ревiзора) Товариства. Керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства здiйснює 
Генеральний директор Товариства, який очолює Дирекцiю та призначається на посаду та 

звiльняється з неї Загальними зборами учасникiв Товариства. Виконавчим органом Товариства є 
Дирекцiя, очолювана Генеральним директором, який вiдповiдно до Статуту здiйснює керiвництво 

поточною дiяльнiстю Товариства. Дирекцiя пiдпорядкована та пiдзвiтна Загальним зборам 
учасникiв та органiзовує виконання їх рiшень. До складу Дирекцiї входять наступнi члени 

Дирекцiї: Генеральний директор та заступники Генерального директора за напрямками дiяльностi 



Товариства. Генеральний директор має право без довiреностi виконувати дiї вiд iменi Товариства. 
Iншi члени Дирекцiї виконують свої повноваження на пiдставi довiреностей, що видаються 
Генеральним директором за рiшенням Загальних зборiв Учасникiв Товариства. Контроль за 
фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства може здiйснюватися Ревiзiйною комiсiєю 

(Ревiзором). Голова та члени Ревiзiйної комiсiї (Ревiзор) обираються та вiдкликаються Загальними 
зборами учасникiв Товариства. Строк повноважень Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) встановлюється 

Загальними зборами учасникiв та фiксується у вiдповiдному протоколi Загальних зборiв 
учасникiв. У випадку закiнчення цього строку Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) виконує свої обов’язки 

до обрання Загальними зборами нового складу Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора). Кiлькiсний склад 
Ревiзiйної комiсiї визначається рiшенням Загальних зборiв учасникiв. Члени Ревiзiйної комiсiї 

(Ревiзор) обираються з числа учасникiв Товариства. Членом Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) не може 
бути Генеральний директор та його заступники - члени Дирекцiї Товариства.  

11. Банки, що обслуговують емітента: 

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

Регiональне вiддiлення ПУМБ "РЦ В М. КИЇВ" 

2) МФО банку 

334851 

3) поточний рахунок 

26504714 

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

ПАТ "Промiнвестбанк" 

5) МФО банку 

300012 

6) поточний рахунок 

26506601000211 
IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 

вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної особи 
засновника та/або учасника 

Код за ЄДРПОУ 
засновника та/або 

учасника 
Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), 
які належать засновнику 

та/або учаснику (від загальної 
кількості) 

Компанiя "ГЛОБАЛ СТIЛ 
IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД" 

(GLOBAL STEEL 
SNVESTMENTS LIMITED) 

5188128 
00000Сполучене 

Королiвство Лондон 1 Кiнгз 
Авеню N213NA 

99.999998668 

ТОВ "Компанiя з управлiння 
активами "ДЕЛЬТА" ПЗНВIФ 

"Спiвдружнiсть-2" 
22592656 

49000Україна 
м.Днiпропетровськ 

вул.Благоєва, 31, оф.22-2 
0.000001332 

Прізвище, ім"я, по батькові 
фізичної особи 

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

Відсоток акцій (часток, паїв), 
які належать засновнику 

та/або учаснику (від загальної 
кількості) 

Усього 100 

V. Інформація про посадових осіб емітента 



6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада 

Генеральний директор 

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

Шиханов Олександр Юрiйович 

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

АК 067562 17.02.1998 Жовтневий РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 

4) рік народження** 

1960 

5) освіта** 

Вища, Жданiвський металургiйний iнститут, Київський нацiональний економiчний унiверситет 

6) стаж роботи (років)** 

39 

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

Генеральний директор Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння 
активами " Ессетс Девелопмент Кепiтал" 

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

25.07.2008 безстроково 

9) Опис 

Генеральний директор непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
До 31.05.2010р. працював за сумiсництвом в ТОВ "Мiдланд Кепiтал Менеджмент" (код ЄДРПОУ 
33104302) 
на посадi начальника департаменту маркетингової дiяльностi.  
До 31.10.2011р. працював за сумiсництвом в ТОВ "МД Холдинг" (код ЄДРПОУ 34428120) на 
посадi директора фынансово-економiчного департаменту. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Головний бухгалтер 

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

Ожуг Iнна Петрiвна 

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

ТТ 267091 04.12.2014 Дарницький РУ ГУДМС у м. Києвi 

4) рік народження** 

1985 

5) освіта** 

вища економiчна, Київський нацiональний торговельно-економiчний унiверситет 



6) стаж роботи (років)** 

8 

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Понлак Реал Iстейт" - головний бухгалтер. 

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

01.08.2014 безстроково 

9) Опис 

Головний бухгалтер судимостi та непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
До 31.12.2010р. працювала Директором департаменту адмiнiстрування iнвестицiйних та 
венчурних фондiв у 
ТОВ "КУА "ЕДК" (код ЄДРПОУ 32983807). 
До 30.09.2012р. працювала Начальником вiддiлу цiнних паперiв управлiння корпоративних 
фiнансiв  
фiнансово-економiчного департаменту у ТОВ "МД Холдинг" (код ЄДРПОУ 34428120). 
До 31.03.2014р. працювала Головним бухгалтером ТОВ "Понлак Реал Iстейт" (код ЄДРПОУ 
36048089).  
В даний час Ожуг I.П. обiймає посаду Начальника вiддiлу фiнансового монiторингу в ТОВ 
"КУА"ЕДК" 
(код ЄДРПОУ 32983807) (основне мiсце роботи); в ТОВ "КС Груп" працює Головним бухгалтером 
за сумiсництвом. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ААН "СЕЙЯ-КIРШ-
АУДИТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 24263164 

Місцезнаходження 01033 Україна м. Київ Голосiївський р-н м. Київ вул. Гайдара,27, оф.5 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

1525 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон 044 289 53 80 

Факс 044 289 55 64 

Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть 

Опис Емiтент користується послугами для проведення аудиту 

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

Публiчне акцiонерне товариство Акцiонерний банк "Експрес-Банк" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 20053145 

Місцезнаходження 03049 Україна м. Київ Солом'янський р-н. м. Київ проспект 
Повiтрофлотський, 25 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

АЕ 263444 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 02.10.2013 

Міжміський код та телефон 044 248-79-82 

Факс 044 248-79-82 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть 

Опис Емiтент користується депозитарними послугами Публiчного 
акцiонерного товариства Акцiонерний банк "Експрес-Банк" 

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

Публiчне акцiонере товариство "Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 04071 Україна м. Київ Подiльський р-н м. Київ вул. Нижнiй Вал 17/8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

0 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

не потребує лiцензiї 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

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



Факс (044) 482-52-14 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв 

Опис Емiтент користується депозитарними послугами Публiчного 
акцiонерного товариства  
"Нацiональний депозтарiй України" як емiтент цiнних паперiв. 

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

Публiчне акцiонерне товариство "Акцiонерний комерцiйний 
промислово-iнвестицiйний банк" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 00039002 

Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ Шевченкiвський р-н. м. Київ пров. 
Шевченко,12 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

АЕ 286518 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 279-51-61 

Факс (044) 279-51-61 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи 

Опис Емiтент користується депозитарними послугами Публiчного 
акцiонерного товариства "Акцiонерний комерцiйний промислово-
iнвестицiйний банк" 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій) 

1) процентні облігації 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск 

Номінальна 
вартість 

(грн) 

Кількість 
у випуску 

(штук) 

Форма існування 
та форма 
випуску 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн) 

Процентна 
ставка за 

облігаціями (у 
відсотках) 

Термін 
виплати 

процентів 

Сума 
виплачених 
процентів за 

звітний період 
(грн) 

Дата 
погашення 
облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

04.12.2013 232/2/2013 

Нацiональна 
комiсiя з цiнних 

паперiв та 
фондового ринку 

1000 333005 Бездокументарні 
іменні 333005 8 Один раз на 

три роки 0 31.12.2033 

Опис Торгiвля облiгацiями Товариства випуску за № 232/2/2013 здiйснюється на внутрiшнiх ринках цiнних паперiв. Оскiльки даний випуск має закриту (приватну) 
форму розмiщення факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових ринках за цим випуском вiдсутнi. Також вiдсутнi факти додаткової емiсiї. 

  



XI. Опис бізнесу 

Протягом 2014 року ТОВ "КС Груп" не проводились процедури злиття, подiлу, приєднання, 
перетворення, видiлу. 

  

Оргiзацiйна структура ТОВ "КС Груп" створена вiдповiдно до вимог чинного законодавства та 
затверджена рiшенням Загальних Зборiв Учасникiв, вiдповiдно до якої вищим органом управлiння 
Товариства є Збори Учасникiв, Виконавчим органом Товариства є Дирекцiя, очолювана 
Генеральним директором, який вiдповiдно до Статуту здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю 
Товариства. 
До складу Дирекцiї входять наступнi члени Дирекцiї: Генеральний директор та заступники 
Генерального директора за напрямками дiяльностi Товариства. 
Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не було. 
Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли у 
Товариства вiдсутнi. 

  

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 2 особи; 
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв - 0 осiб; 
Середня чисельнiсть осiб, якi працюють за сумiсництвом - 1 особа; 
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу - 1 особа; 
Фонд оплати працi - 626 281,62 грн. 
У порiвняннi з 2013 роком фонд оплати працi Товариства збiльшився на 144 595,5 грн. 
Кадрова полiтика емiтента спрямована на забезпечення вiдповiдного рiвня квалiфiкацiї його 
працiвникiв операцiйним потребам емiтента та вимогам, встановленим чинним законодавством. 
Товариством на постiйнiй основi проводиться внутрiшнє навчання працiвникiв уповноваженими 
на це особами, а у разi виникнення необхiдностi працiвники Товариства проходять навчання у 
спецiалiзованих закладах з пiдвищення квалiфiкацiї.  

  

ПII ТОВ "КС Груп" не належить до об'єднань пiдприємств. 

  

ПII ТОВ "КС Груп" не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, 
пiдприємствами,установами. 

  

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб ПII ТОВ "КС Груп" у звiтному перiодi не 
отримувало. 

  

В ПII ТОВ "КС Груп" основними засобами визнаються активи вартiстю бiльше 1000,00 гривень. 
Вони облiковуються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченого зносу. Пiсля списання 
основних засобiв їхня первiсна вартiсть, разом з вiдповiдними сумами накопиченого зносу, 
вилучається з облiкових записiв. 
Для розрахунку амортизацiї Товариством використовується прямолiнiйний метод. 
Класифiкацiя та оцiнка запасiв здiйснюється за методом вибуття. 
Фiнансовi iнвестицiї первiсно оцiнюються та вiдображаються у бухгалтерському облiку за 
собiвартiстю. Собiвартiсть фiнансової iнвестицiї складається з цiни її придбання, та витрат, 
безпосередньо пов'язаних з придбанням фiнансової iнвестицiї.  

  

ПII ТОВ "КС Груп" протягои 2014 року надавало послуги з торгiвлi цiнними паперами на 



фондовому ринку України.  

  

Значнi вiдчуження та придбання за останнi п'ять рокiв вiдсутнi та на майбутнє не плануються. 

  

Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого орган, 
афiлiйовними особами ПII ТОВ "КС Груп" не здiйснювалися. 

  

ПII ТОВ "КС Груп" не є виробником продукцiї.  
Залишкова вартiсть основних засобiв Товариства станом на 31.12.2014 року становить 15 тис. грн. 
До складу основних засобiв зараховувались активи з термiном їх корисного використання бiльше 
1 року. В бухгалтерському облiку основних засобiв встановлено вiдповiднiсть даних аналiтичного 
та синтетичного облiку вiдповiдно до П(С)БО № 7 "Основнi засоби". Ведення податкового облiку 
основних засобiв здiйснюється iз застосуванням норм Податкового Кодексу України.  
Всi обєкти використовуються в господарських цiлях Товариства. 

  

На дiяльнiсть ПII ТОВ "КС Груп" можуть впливати такi фактори: 
Макроекономiчнi ризики: 
- зменшення реальних доходiв iнвесторiв, що спричинятиме скорочення рiвня iнвестицiй i може 
мати наслiдком зменшення обсягiв реалiзацiї послуг. 
Полiтичнi ризики, та ризики, що пов'язанi з дiяльнiстю держави:  
- нестабiльнiсть законодавчої бази країни; 
- погiршення полiтичної стабiльностi країни; 
- прийняття державними органами нормативних актiв, що погiршують умови iнвестицiй в 
пiдприємства України; 
- введення нових або збiльшення розмiру iснуючих податкiв та зборiв; 
- неналежний захист iнвестицiй та приватної власностi з боку держави. 
Фiнансово-економiчнi ризики: 
- змiни в оподаткуваннi та кредитно-фiнансовiй полiтицi держави; 
- ризик зростання вiдсоткових ставок, що ускладнить можливiсть Емiтента в майбутнiх перiодах 
здiйснювати рефiнансування за своїми борговими зобов'язаннями. 
Галузевi ризики: 
- посилення конкуренцiї на фондовому ринку України; 
- недостатня розвиненiсть фондового ринку України. 
Соцiальнi ризики: 
- погiршення загальної економiчної ситуацiї в країнi (девальвацiя гривнi, гiперiнфляцiя); 
- змiни до законодавства. 
Екологiчнi ризики: 
- форсмажорнi ризики (пожежi, землетруси, повiнi). 
Керiвництво ТОВ "КС Груп" розробляє та впроваджує систему управлiння, що спрямована на 
мiнiмiзацiю впливу факторiв ризику на господарську дiяльнiсть, дозволяє їх завчасно виявити, 
упередити або зменшити їх негативний вплив в разi настання. 

  

Протягом 2014 року ТОВ "КС Груп"" сплачувало штрафнi санкцiї i компенсацiї за порушення 
законодавства: 
- 850,00 грн. за порушення законодавства про цiннi папери та фондовий ринок. 

  

Основним напрямком iнвестицiйної дiяльностi ТОВ "КС Груп" є розробка нових перспективних 
напрямкiв дiяльностi на фондовому ринку та iнвестування коштiв в iнвестицiйно привабливi 



об'єктi промислово-фiнансового сектору України шляхом придбання цiнних паперiв та 
корпоративних прав. 
Фiнансування дiяльностi здiйснюється за рахунок власних коштiв. 
Обсяги робочого капiталу достатнi для втiлення поточних потреб ПII ТОВ "КС Груп". 

  

Станом на 31.12.2014 року загальний пiдсумок укладених, але ще не виконаних договорiв 
(контрактiв) складає 0,0 грн. 

  

Планується освоєння нових фiнансових iнструментiв фондового ринку.  

  

Пронтягом 2014 року ПII ТОВ "КС Груп" не здiйснювало дослiджень та розробок. 

  

Протягом звiтного перiоду судових справ стороною в яких виступає ТОВ "КС Груп" порушено не 
було. 

  

За звiтний перiод незвичайних та виняткових подiй у фiнансово-господарськiй дiяльностi ПII ТОВ 
"КС Груп", якi б суттєво вплинули на результати його дiяльностi, не вiдбувалось. 
За останнi три роки спостерiгається стабiльнiсть у дiяльностi ТОВ "КС Груп". 
Подiй пiсля дати балансу, що мають суттєве значення для оцiнки фiнансового стану пiдприємства 
не було.  
Порожнi цифровi поля у данiй звiтностi рахувати нулем. 
Iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв 
дiяльностi, не має. 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування 
основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 
грн.) 

Орендовані основні засоби 
(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 
грн.) 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

1. Виробничого 
призначення: 8 24 0 0 8 24 

будівлі та 
споруди 0 0 0 0 0 0 

машини та 
обладнання 8 24 0 0 8 24 

транспортні 
засоби 0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

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 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 8 24 0 0 8 24 

Опис До складу основних засобiв зараховувались активи з термiном їх корисного використання бiльше 
одного року. В бухгалтерському облiку основних засобiв встановлено вiдповiднiсть даних 
аналiтичного та синтетичного облiку вiдповiдно до П(С)БО № 7 "Основнi засоби". Ведення 
податкового облiку основних засобiв здiйснюється iз застосуванням норм Податкового Кодексу 
України. Первiсна вартiсть основних засобiв Товариства на 31.12.14 становить 76 тис. грн., знос - 
68 тис. грн., залишкова вартiсть - 24 тис. грн. Всi обєкти використовуються в господарських цiлях 
Товариства. Товариством забезпечено незмiннiсть протягом звiтного перiоду порядку визначення 
зносу (амортизацiї) основних засобiв, при цьому використовувався метод нарахування амортизацiї 
у вiдповiдностi з прямолiнiйним методом. Облiк зносу та амортизацiї основних засобiв вiдповiдає 
вимогам чинного законодавства. Обмежень на використання майна Товариства не встановлено. 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 
показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 
чистих активів (тис. 
грн)  

348572 485740 

Статутний капітал 
(тис. грн.)  18777 18777 

Скоригований 
статутний капітал 
(тис. грн)  

18777 18777 

Опис Вартiсть чистих активiв розрахована на пiдставi Методичних рекомендацiй щодо визначення 
вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 



17.11.2004р. № 485, та на вимогу Цивiльного кодексу України № 435-IV вiд 16.01.2003р. 
Вартiсть чистих активiв за звiтний перiод = (I р А+II р А+III р А) - (II р П+III р П+IV р П+V р 
П) = 348 572 тис.грн. Вартiсть чистих активiв за попереднiй перiод = (I р А+II р А+III р А) - (II 
р П+III р П+IV р П+V р П) = 485 740 тис.грн. 

Висновок Вартiсть чистих активiв Товариства перевищує розмiр статутного капiталу, що вiдповiдає 
вимогам чинного законодавства 

3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань Дата 
виникнення 

Непогашена частина 
боргу (тис. грн.) 

Відсоток за користування 
коштами (відсоток річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за 
цінними паперами 

X 351005 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за 
кожним випуском): 

X 333005 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 18000 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 0 X X 

Фінансова допомога на 
зворотній основі 

X 17885 X X 

Інші зобов'язання X 29 X X 

Усього зобов'язань X 368919 X X 

Опис: Загальна сума зобов'зань ПII ТОВ "КС Груп" складає 368 919 тис.грн., у тому числi 
зобрв'язання за облiгацiями серiї С (випуск № 223/2/2013) - 333 005 тис.грн., зобов'язання за 
векселями - 18 000 тис.грн., фiнансова допомога на зворотнiй основi - 17 885 тис.грн., iншi 
зобов'язання - 29 тис.грн. Зобов'язань за iпотечними цiнними паперами, сертифiкатами ФОН, 
iншими цiнними паперами та фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права Товариство не 
має. 



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

Дата 
виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про 
інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 
Вид інформації 

1 2 3 

01.08.2014 04.08.2014 Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента  

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «ААН «СейЯ-

Кiрш-аудит» 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - 
фізичної особи) 24263164 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01033, м. Київ, вул. Гайдара, 27, 
оф. 5 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1525 26.01.2001 

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

61 П 000061 19.03.2013 23.12.2015 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2014 

Думка аудитора*** безумовно-позитивна 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «ААН «СейЯ-

Кiрш-аудит» 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - 
фізичної особи) 24263164 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01033, м. Київ, вул. Гайдара, 27, 
оф. 5 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1525 26.01.2001 

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

61 П 000061 19.03.2013 23.12.2015 

Текст аудиторського висновку (звіту)  
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

ПIДПРИЄМСТВА З IНОЗЕМНОЮ IНВЕСТИЦIЄЮ У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ  

«КИЇВ СЕКЮРIТIЗ ГРУП»  
СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2014 РОКУ 

 
м. Київ 21 квiтня 2015р. 

Аудиторський висновок наданий для ПIДПРИЄМСТВА З IНОЗЕМНОЮ IНВЕСТИЦIЄЮ У ФОРМI ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КИЇВ СЕКЮРIТIЗ ГРУП» (надалi – ПП ТОВ «КС ГРУП» або Товариство), 

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. 
1.ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ПIДПРИЄМСТВО З IНОЗЕМНОЮ IНВЕСТИЦIЄЮ У ФОРМI ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КИЇВ СЕКЮРIТIЗ ГРУП»  



1.1. Загальнi вiдомостi про ПП ТОВ «КС ГРУП» наведенi в табл. 1.  
Таблиця 1  

Повне найменування ПIДПРИЄМСТВО З IНОЗЕМНОЮ IНВЕСТИЦIЄЮ У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КИЇВ СЕКЮРIТIЗ ГРУП» 

Скорочена назва ПII ТОВ «КС ГРУП»  
Код ЄДРПОУ 25590014 

Органiзацiйно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю  
Мiсце, дата та номер проведення реєстрацiйної дiї Зареєстровано Подiльською районною в мiстi Києвi державною 

адмiнiстрацiєю 11.05.1998р. (Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи серiї А01 № 606686,  
номер запису 1 071 107 0020 002116).  

Остання реєстрацiйна дiя проведена 17.12.2014р., номер запису 1 071 105 0034 002116. 
Види дiяльностi На дату надання аудиторського висновку за даними Виписки з Єдиного державного реєстру 

юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв вiд 25.02.2015р. основним видом економiчної дiяльностi є: 
- iншi види грошового посередництва (КВЕД 64.19). 

Мiсцезнаходження 01025, м. Київ, вулиця Велика Житомирська, будинок 24 Б, офiс 1. 
Тел./факс (044) 272-30-85 

Номер, дата видачi та строк дiї лiцензiї НКЦПФР Лiцензiя на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку 
– дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (брокерська дiяльнiсть), видана ДКЦПФР 26.10.2009р. серiї АВ № 493360 

(рiшення № 937 вiд 22.10.2009р.).  
Строк дiї лiцензiї: 26.10.2009 р. – 26.10.2014 р. Лiцензiя здана у зв’язку з закiнченням строку дiї. 

Лiцензiя на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку – дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами 
(дилерська дiяльнiсть), видана ДКЦПФР 26.10.2009р. серiї АВ № 493361 (рiшення №937 вiд 22.10.2009р.).  

Строк дiї лiцензiї: 26.10.2009 р. – 26.10.2014 р. 
Лiцензiя здана у зв’язку з закiнченням строку дiї. 

Свiдоцтво про включення до державного реєстру фiнансових установ, якi надають фiнансовi послуги на ринку цiнних 
паперiв Видане ДКЦПФР, дата включення в Реєстр - 10.11.2004 р., реєстрацiйний номер (номер запису в Реєстрi) 

№211. 
Анульоване 29.10.2014р. у зв’язку з закiнченням строку дiї лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на 

фондовому ринку. 
 

На дату перевiрки вiдповiдальними за фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства є:  
- Генеральний директор - Шиханов Олександр Юрiйович; 

- Головний бухгалтер - Ожуг Iнна Петрiвна. 
2.ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВIРКИ 

Нами, незалежною аудиторською фiрмою ТОВ «ААН «СейЯ-Кiрш-аудит» проведено перевiрку щодо достовiрностi, 
повноти та вiдповiдностi встановленим законодавством вимог щодо формування фiнансової звiтностi ПII ТОВ «КС 
ГРУП» за 2014 рiк станом на 31.12.2014р., що передбачена Законом України «Про бухгалтерський облiк i фiнансову 
звiтнiсть в Українi» № 996-XIV вiд 16.07.1999 р. та МСБО 1 «Фiнансовi звiти», а саме: Баланс (Звiт про фiнансовий 

стан) - форма № 1, Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) - форма № 2, Звiт про рух грошових 
коштiв - форма № 3, Звiт про власний капiтал - форма № 4, примiтки до фiнансової звiтностi. 

Аудиторська перевiрка проводилася вiдповiдно до Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» i Мiжнародних 
стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг Мiжнародної федерацiї 

бухгалтерiв, зокрема з урахуванням вимог мiжнародних стандартiв аудиту МСА 700 «Формулювання думки та 
надання звiту щодо фiнансової звiтностi». 

Концептуальною основою пiдготовки фiнансової звiтностi є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi. Ведення 
бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi здiйснюється у вiдповiдностi до Наказу «Про органiзацiю 

бухгалтерського облiку вiдповiдно до Мiжнароднi стандартiв фiнансової звiтностi» ПП ТОВ «КС ГРУП» №1 вiд 
02.01.2013р. Важливi аспекти облiкової полiтики наступнi: 

- Фiнансовi iнструменти в ПII ТОВ «КС ГРУП» у вiдповiдностi до МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та 
оцiнка» первiсно оцiнюються та вiдображаються у бухгалтерському облiку за собiвартiстю. Собiвартiсть фiнансової 
iнвестицiї складається з цiни її придбання, комiсiйних винагород, мита, податкiв, зборiв, обов’язкових платежiв та 
iнших витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням фiнансової iнвестицiї. Подальша оцiнка фiнансових активiв 

здiйснюється в залежностi вiд класифiкацiї активiв по чотирьом категорiям вiдповiдно до облiкової полiтики ПII ТОВ 
«КС ГРУП»; 

- Датою переходу на МСФЗ є 01.01.2013р. 
3.ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ПIДГОТОВКУ ТА ДОСТОВIРНЕ 

ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФIНАНСОВИХ ЗВIТIВ 
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв 

вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та Закону України «Про бухгалтерський облiк та 
фiнансову звiтнiсть в Українi» та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає за необхiдний 
для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства 

або помилки. 
4.ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА ЗА НАДАННЯ ВИСНОВКУ СТОСОВНО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 



Ми несемо вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на пiдставi проведеної аудиторської 
перевiрки. Аудит проведений вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд аудитора 

дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої 
впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та розкриттiв у 
фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих 

викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор 
розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом 

господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з 
метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi 

використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального 
подання фiнансової звiтностi. 

Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення думки аудитора. 
5. ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ 

На нашу думку фiнансова звiтнiсть ПII ТОВ «КС ГРУП» за рiк, що закiнчився 31.12.2014р., в цiлому складена у всiх 
суттєвих аспектах вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та законiв України.  

В Додатку 1 до цього Аудиторського висновку представлена iнформацiя щодо розкриття iнформацiї, наданої у 
фiнансовiй звiтностi Товариства. 

6. IНША ДОПОМIЖНА IНФОРМАЦIЯ 
Вартiсть чистих активiв ПII ТОВ «КС ГРУП» станом на 31.12.2014 р. складає 348 572 тис. грн. (Триста сорок вiсiм 

мiльйонiв п’ятсот сiмдесят двi тисячi гривень), що бiльше вартостi Статутного капiталу.  
Показник вартостi чистих активiв ПII ТОВ «КС ГРУП» станом на 31.12.2014р вiдповiдає вимогам ст. 144 Цивiльного 

кодексу України. 
В результатi проведеної аудиторської перевiрки не виявлено невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою 

iнформацiєю, що розкривається Товариством. 
Рiвень корпоративного управлiння та система внутрiшнього контролю ПII ТОВ «КС ГРУП» вiдповiдає вимогам 

законодавства України.  
За результатами iдентифiкацiї та оцiнки ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства 

аудитори прийшли до висновку, що у Товариства такi ризики оцiнюються як мiнiмальнi. 
7.ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ 

Аудиторська перевiрка виконана Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «ААН «СейЯ-Кiрш-аудит», яке 
здiйснює аудиторську дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 

1525, виданого рiшенням Аудиторської палати України 26 сiчня 2001р. за № 98.  
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних 

учасникiв ринку цiнних паперiв, серiя та номер П 000061, строком дiї з 19.03.2013р. до 23.12.2015 р.,видане НКЦПФР. 
ТОВ «ААН «СейЯ-Кiрш-аудит» зареєстроване 29.03.1996 р. Московською районною державною адмiнiстрацiєю м. 

Києва. Код ЄДРПОУ 24263164. 
Мiсцезнаходження ТОВ «ААН «СейЯ-Кiрш-аудит»: 01033, м. Київ, вул. Гайдара,27, оф. 5, тел./факс 289-53-80, 289-

55-64. 
Генеральний директор - Зацерковна Тетяна Миколаївна. 

Аудит фiнансової звiтностi здiйснювався аудиторською групою на чолi з незалежним аудитором Зацерковною Т.М. 
(сертифiкат аудитора № 000857 вiд 29.02.96 р., дiя сертифiкату до 28.02.2020р.). 

ТОВ «ААН «СейЯ-Кiрш-аудит» вiдповiдно до рiшення Аудиторської палати України № 264/3 вiд 31.01.2013р. внесено 
до Перелiку аудиторських фiрм, якi вiдповiдають критерiям для проведення обов'язкового аудиту. 

У вiдповiдностi до рiшення Аудиторської палати України № 2221/4 вiд 04.11.2010р. ТОВ «ААН «СейЯ-Кiрш-аудит» 
успiшно пройшла зовнiшнiй контроль якостi професiйних послуг (Свiдоцтво №0065).  
8.ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ 

Аудиторська перевiрка проведена на пiдставi Договору № 0310/13-1 вiд 03.10.2013р. з 03.04.2015р. по 21.04.2015р. 
Перiод перевiрки – 2014 рiк. 

9.ДАТА СКЛАДАННЯ АУДИТОРСЬКОГО ВИСНОВКУ 
21.04.2015р. 

 
 

Генеральний директор 
ТОВ «ААН «СейЯ-Кiрш-аудит» Зацерковна Т.М. 

 
 
 

ДОДАТОК 1 
1. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВIРКИ 

1.1. Органiзацiя бухгалтерського облiку 
Органiзацiя i методологiя бухгалтерського облiку в цiлому вiдповiдає вимогам чинного законодавства України. 

Бухгалтерський облiк в ПII ТОВ «КС ГРУП» здiйснюється у вiдповiдностi до Наказу «Про органiзацiю 



бухгалтерського облiку вiдповiдно до Мiжнароднi стандартiв фiнансової звiтностi» №1 вiд 02.01.2013р.  
Пiдготовка та складання фiнансової звiтностi здiйснювалося своєчасно у вiдповiдностi з концептуальною основою, 

зазначеною Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. 
В результатi аудиторської перевiрки фактiв нестатутної дiяльностi ПII ТОВ «КС ГРУП» не виявлено. Бухгалтерський 

облiк в ПII ТОВ «КС ГРУП» комп’ютеризований. Аналiтичний i синтетичний облiк порiвнянi мiж собою.  
Система корпоративного управлiння ПII ТОВ «КС ГРУП» забезпечує надiйнiсть механiзмiв управлiння, контролю, 

вiдкритостi та прозоростi дiяльностi Товариства. 

1.2.Аудит власного капiталу 
1.2.1. Формування статутного капiталу 

Вiдповiдно до Протоколу № 1 Загальних зборiв засновникiв пiдприємства з iноземною iнвестицiєю у формi 
Товариства вiд 21.04.1998р. та Протоколу № 2 Загальних зборiв засновникiв пiдприємства з iноземною iнвестицiєю у 
формi Товариства вiд 23.04.1998р прийнято рiшення про створення Пiдприємства з iноземною iнвестицiєю у формi 

Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Київ Секюрiтiз Груп». Первинна реєстрацiя Товариства вiдбулася 
11.05.1998 року зi Статутним капiталом у розмiрi 30 000,00 (тридцять тисяч гривень ) гривень 00 копiйок. 

Статутний Фонд роздiляється на частки Засновникiв наступним чином: 
- АТЗТ «НАТАЛ» - володiє часткою, що складає 15 000,00 (п’ятнадцять тисяч) гривень 00 коп., що становить 50% 

Статутного капiталу Товариства;  
- фiрма «MIDLAND RESOURCES LTD» володiє часткою 50% Статутного фонду, що складає 15 000,00 (П’ятнадцять 
тисяч) гривень 00 коп., що становить 7 353,00 $ (Сiм тисяч триста п’ятдесят три) доларiв США за офiцiйним курсом 

НБУ на 21.04. 1998 року, який становить 204 гривень за 100 долар США. 
Статутний капiтал був оплачений грошовими коштами, що пiдтверджується банкiвськими виписками Акцiонерного 

Банк «АЖIО» (МФО 300175). 
Iнформацiя щодо оплати статутного капiталу та документiв, що пiдтверджують таку оплату представлено в табл. 2.  

 
 
 
 

Таблиця 2 
№ з/п Засновник Сума внеску в доларах США Курс НБУ на 21.04. 

1998 р. 
за 100 дол. США Сума внеску (еквiвалент в гривнi) Дата внеску та документ, що пiдтверджує оплату Частка у 

статутному капiталi, % 
1. АТЗТ «НАТАЛ»  

 
15 000,00 

Довiдка № 10-4696 вiд 30.04.1998р 50 
2. Фiрма «MIDLAND RESOURCES LTD» 7 353,00 204 15 000,00 Довiдка № 153 вiд 06.05.1998р 50 

Всього: 7 353,00 30 000,00 100 
Згiдно Протоколу №7 Загальних зборiв засновникiв пiдприємства з iноземною iнвестицiєю у формi Товариства вiд 

03.12.2004р. прийнятi наступнi рiшення: 
1) про вихiд АТЗТ «НАТАЛ» зi складу учасникiв Товариства з вiдступленням належної йому частки у розмiрi 15 
000,00 (п’ятнадцять тисяч) гривень 00 копiйок, що становить 50% Статутного капiталу - на користь громадянина 

України Кучми Руслана Миколайовича. 
2) про вихiд фiрми «MIDLAND RESOURCES LTD» зi складу учасникiв Товариства з вiдступленням належної йому 

частки у розмiрi 15 000,00 (п’ятнадцять тисяч) гривень 00 копiйок, що становить 50% Статутного капiталу - на 
користь громадянина України Нечипоренко Сергiя Анатолiйовича. 

Статут у новiй редакцiї зареєстровано Голосiївською районною в мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю за 
№10681050001002690 вiд 27.12.2004р. 

В новiй редакцiї Статуту Статутний капiтал розподiляється на частки мiж Учасниками наступним чином: 
- Громадянин України Нечипоренко Сергiй Анатолiйович володiє часткою у розмiрi 15 000,00 (П'ятнадцять тисяч) 

гривень 00 коп., що становить 50% Статутного капiталу; 
- Громадянин України Кучма Руслан Миколайович володiє часткою у розмiрi 15 000,00 (П'ятнадцять тисяч) гривень 

00 коп., що становить 50% Статутного капiталу. 
Згiдно Протоколу № 2 Загальних зборiв засновникiв пiдприємства з iноземною iнвестицiєю у формi Товариства вiд 

25.01.2005р. прийнято наступне рiшення: 
- про вихiд громадянина України Кучми Руслана Миколайовича зi складу учасникiв Товариства з вiдступленням 
належної йому частки у розмiрi 15 000,00 (п’ятнадцять тисяч) гривень 00 копiйок, що становить 50% Статутного 

капiталу - на користь громадянина України Нечипоренко Сергiя Анатолiйовича. 
В новiй редакцiї Статуту Статутний капiтал розподiлявся на частки мiж Учасниками наступним чином: 

- громадянин України Нечипоренко Сергiй Анатолiйович володiє часткою у розмiрi 30 000,00 (Тридцять тисяч) 
гривень 00 коп., що становить 100% Статутного капiталу.  

Статут у новiй редакцiї з новим складом Учасникiв зареєстровано Голосiївською районною в мiстi Києвi державною 



адмiнiстрацiєю за №10681050002002690 вiд 26.01.2005р. 
Згiдно Протоколу № 5 Загальних зборiв засновникiв пiдприємства з iноземною iнвестицiєю у формi Товариства вiд 

29.03.2005р. прийнятi рiшення про змiну складу учасникiв Товариства та збiльшення статутного фонду на 4 970 000,00 
(Чотири мiльйони дев’ятсот сiмдесят тисяч) гривень 00 коп. до розмiру 5 000 000,00 (п’ять мiльйонiв) гривень 00 коп. 

та перерозподiл часток Статутного капiталу. 
Статут у новiй редакцiї з новим складом Учасникiв зареєстровано Голосiївською районною в мiстi Києвi державною 

адмiнiстрацiєю за №10681050003002690 вiд 31.03.2005р. 
Статутний капiтал розподiляється на частки мiж Учасниками наступним чином: 

- Громадянин України Нечипоренко Сергiй Анатолiйович володiє часткою у розмiрi 30 000,00 (Тридцять тисяч) 
гривень 00 коп., що становить 0,6% Статутного капiталу; 

- Компанiя «Iстейд ЛТД» («Eastrade LTD») володiє часткою у розмiрi 4 970 000,00 (Чотири мiльйони дев’ятсот 
сiмдесят тисяч ) гривень 00 коп., що становить 99,4% Статутного капiталу; 

Додатковi внески до Статутного капiталу були оплаченi грошовими коштами, що пiдтверджується банкiвською 
довiдкою АКБ «Нацiональний кредит», МФО 320702.. 

Iнформацiя про сплату додаткових внескiв до Статутного капiталу представлена в табл.3. 
Таблиця 3 

№ з/п Учасник Сума додаткового внеску грошовими коштами, грн. Дата сплати додаткового внеску та документ, що 
пiдтверджує оплату 

1. Компанiя «Iстейд ЛТД» («Eastrade LTD») 4 970 000,00 Довiдка № 03-5/292 вiд 04.04.2005р., сума зарахована 
29.03.2005 р. 

Всього: 4 970 000,00  
Згiдно Протоколу №8 Загальних зборiв засновникiв пiдприємства з iноземною iнвестицiєю у формi Товариства вiд 

14.06.2005 р. прийнятi наступнi рiшення: 
- про вихiд Компанiї «Iстейд ЛТД» («Eastrade LTD») зi складу учасникiв Товариства з вiдступленням належної йому 
частки у розмiрi 4 970 000,00 (Чотири мiльйони дев’ятсот сiмдесят тисяч) гривень 00 копiйок, що становить 99,4% 

Статутного капiталу - на користь Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Темiс». 
В новiй редакцiї Статуту Статутний капiтал розподiляється на частки мiж Учасниками наступним чином: 

- громадянин України Нечипоренко Сергiй Анатолiйович володiє часткою у розмiрi 30 000,00 (Тридцять тисяч) 
гривень 00 коп., що становить 0,6% Статутного капiталу; 

- Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Темiс» володiє часткою у розмiрi 
4 970 000,00 (Чотири мiльйони дев’ятсот сiмдесят тисяч) гривень 00 копiйок, що становить 99,4% Статутного 

капiталу. 
Статут у новiй редакцiї зареєстровано Подiльською районною в мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю за 

№10711050005002116 вiд 16.06.2005р. 
Згiдно Протоколу №2 Загальних зборiв засновникiв пiдприємства з iноземною iнвестицiєю у формi Товариства вiд 

28.03.2006 р. прийнятi наступнi рiшення: 
- про вихiд громадянина України Нечипоренко Сергiя Анатолiйовича зi складу учасникiв Товариства з вiдступленням 
належної йому частки у розмiрi 30 000,00 (Тридцять тисяч) гривень 00 коп., що становить 0,6% Статутного капiталу - 

на користь Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Темiс». 
В новiй редакцiї Статуту Статутний капiтал розподiляється на частки мiж Учасниками наступним чином: 

- Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Темiс» володiє часткою у розмiрi 
5 000 000,00 (П’ять мiльйонiв) гривень 00 копiйок, що становить 100% Статутного капiталу. 

Статут у новiй редакцiї зареєстровано Подiльською районною в мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю за 
№10711050008002116 вiд 30.03.2006р. 

Згiдно Протоколу № 6 Загальних зборiв засновникiв пiдприємства з iноземною iнвестицiєю у формi Товариства вiд 
06.06.2006р. прийнято рiшення про прийняття Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю Компанiю з управлiння 
активами «ДЕЛЬТА» (як компанiю з управлiння активами Пайового закритого не диверсифiкованого венчурного 

iнвестицiйного фонду «Спiвдружнiсть – 2», код за ЄДРIСI-233356) до складу учасникiв Товариства шляхом 
придбання частини частки учасника Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Темiс».у розмiрi 0,25( двадцять п’ять 

копiйок ) гривень, що становить 0,000005% Статутного капiталу. 
Статут у новiй редакцiї з новим складом Учасникiв зареєстровано Подiльською районною в мiстi Києвi державною 

адмiнiстрацiєю за №10711050009002116 вiд 08.06..2006р.. 
Статутний капiтал розподiляється на частки учасникiв наступним чином: 

- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Темiс» володiє часткою у розмiрi 
4 999 999,75 (Чотири мiльйони дев’ятсот дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень 75 копiйок, що 

становить 99,999995% Статутного капiталу ; 
- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Компанiя з управлiння активами «ДЕЛЬТА» (як компанiя з управлiння 
активами Пайового закритого не диверсифiкованого венчурного iнвестицiйного фонду «Спiвдружнiсть – 2», код за 

ЄДРIСI-233356) володiє часткою у розмiрi 0,25 ( двадцять п’ять копiйок ) гривень, що становить 0,000005% 
Статутного капiталу.  

Згiдно Протоколу № 4 Загальних зборiв засновникiв пiдприємства з iноземною iнвестицiєю у формi Товариства вiд 
12.10.2007р. прийнятi рiшення : 

1) включення до складу учасникiв Товариства Компанiю «ГЛОБАЛ СТIЛ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД» (GLOBAL 



STEEL INVESTMENTS LIMITED»); 
2) збiльшення Статутного капiталу на 10 000 000,00 (Десять мiльйонiв) гривень до розмiру 15 000 000,00 (п’ятнадцять 

мiльйонiв) гривень 00 коп. та перерозподiл часток Статутного капiталу. 
Статут у новiй редакцiї з новим складом Учасникiв зареєстровано Подiльською районною в мiстi Києвi державною 

адмiнiстрацiєю за № 10711050013002116 вiд 04.12.2007р. 
Статутний капiтал розподiлявся на частки мiж Учасниками наступним чином: 

- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Темiс» володiє часткою у розмiрi 
4 999 999,75 (Чотири мiльйони дев’ятсот дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень 75 копiйок, що 

становить 33,333332% Статутного капiталу ; 
- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Компанiю з управлiння активами «ДЕЛЬТА» (як компанiя з управлiння 
активами Пайового закритого не диверсифiкованого венчурного iнвестицiйного фонду «Спiвдружнiсть – 2», код за 

ЄДРIСI-233356) володiє часткою у розмiрi 0,25 ( двадцять п’ять копiйок ) гривень, що становить 0,000001% 
Статутного капiталу; 

- Компанiя «ГЛОБАЛ СТIЛ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД» (GLOBAL STEEL INVESTMENTS LIMITED») володiє 
часткою у розмiрi 1 980 198,02 (Один мiльйон дев’ятсот вiсiмдесят тисяч сто дев’яносто вiсiм ) доларiв 02 центи 

США, що складає 10 000 000,00 (десять мiльйонiв) гривень 00 копiйок за курсом Нацiонального банку України станом 
на 12.10.2007 року 5,05 грн. за 1 долар США., що становить 66,666667% Статутного капiталу. 

Додатковi внески до Статутного капiталу були оплаченi грошовими коштами, що пiдтверджується банкiвською 
довiдкою АБ «Київська Русь». 

Iнформацiя про сплату додаткових внескiв до Статутного капiталу представлена в табл.4. 
Таблиця 4 

№ з/п Учасник Сума внеску в доларах США Курс НБУ на 12.10. 
2007 р. 

за 1 дол. США Сума внеску (еквiвалент в гривнi) Дата внеску та документ, що пiдтверджує оплату 
1. Компанiя «ГЛОБАЛ СТIЛ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД» (GLOBAL STEEL INVESTMENTS LIMITED») 1 980 198,02 

 
5,05 10 000 000,00 

Довiдка № 385/19.2-19828 вiд 25.01.2008р 
На валютний рахунок зараховано 07.12.2007р. 

Всього: 1 980 198,02 10 000 000,00  
Згiдно Протоколу № 6 Загальних зборiв засновникiв пiдприємства з iноземною iнвестицiєю у формi Товариства вiд 

10.12.2007р. прийнятi наступнi рiшення: 
1) про вихiд Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Темiс» зi складу учасникiв Товариства з вiдступленням 

належної йому частки у розмiрi 4 999 999,75 (Чотири мiльйони дев’ятсот дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) 
гривень 75 копiйок, що становить 33,3333% Статутного капiталу на користь , а саме: 

- Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю «МIДЛАНД КЕПIТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» - частку у розмiрi 2 025 000,00 
(Два мiльйони двадцять п’ять тисяч) гривень 00 копiйок, що становить 13,5% Статутного капiталу; 

- Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю «АЗОВ-СI-ТЕРМIНАЛ» - частку у розмiрi 2 025 000,00 (Два мiльйони 
двадцять п’ять тисяч) гривень 00 копiйок, що становить 13,5% Статутного капiталу; 

- Хмельницькому закритому акцiонерному товариству «ВТОРМЕТ» - частку у розмiрi 949 999,75 (Дев’ятсот сорок 
дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень 75 копiйок, що становить 6,3333% Статутного капiталу. 

Статут у новiй редакцiї зареєстровано Подiльською районною в мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю за 
№10711050014002116 вiд 13.12.2007р. 

У зв’язку iз змiнами, що вiдбулися, затвердити мiж учасниками Товариства новий розподiл часток у статутному 
капiталi Товариства, який представлений в табл. 5. 

Таблиця 5 
№ з/п Учасник Частка у статутному капiталi, 

(грн.) Частка у статутному капiталi, %. 
1. Компанiя «ГЛОБАЛ СТIЛ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД» (GLOBAL STEEL INVESTMENTS LIMITED») 10 000 000,00 

66,6666 
2. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «МIДЛАНД КЕПIТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» - 2 025 000,00 13,5 

3. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «АЗОВ-СI-ТЕРМIНАЛ» 2 025 000,00 13,5 
4. Хмельницьке закрите акцiонерне товариство «ВТОРМЕТ» 949 999,75 6,3333 

5. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Компанiю з управлiння активами «ДЕЛЬТА» (як компанiя з управлiння 
активами Пайового закритого не диверсифiкованого венчурного iнвестицiйного фонду «Спiвдружнiсть – 2», код за 

ЄДРIСI-233356) 0,25 0,0001 
Всього: 15 000 000,00 100 

Згiдно Протоколу № 7 Загальних зборiв засновникiв пiдприємства з iноземною iнвестицiєю у формi Товариства вiд 
17.12.2007р. прийнятi наступнi рiшення: 

1) про вихiд Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «МIДЛАНД КЕПIТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» зi складу учасникiв 
Товариства з вiдступленням належної йому частки у розмiрi 2 025 000,00 (Два мiльйони двадцять п’ять тисяч) гривень 

00 копiйок, що становить 13,5% Статутного капiталу - на користь Компанiя «ГЛОБАЛ СТIЛ IНВЕСТМЕНТС 
ЛIМIТЕД» (GLOBAL STEEL INVESTMENTS LIMITED»); 



2) про вихiд Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «АЗОВ-СI-ТЕРМIНАЛ» зi складу учасникiв Товариства з 
вiдступленням належної йому частки у розмiрi 2 025 000,00 (Два мiльйони двадцять п’ять тисяч) гривень 00 копiйок, 

що становить 13,5% Статутного капiталу - на користь Компанiя «ГЛОБАЛ СТIЛ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД» 
(GLOBAL STEEL INVESTMENTS LIMITED»); 

3) про вихiд Хмельницького закритого акцiонерного товариства «ВТОРМЕТ» зi складу учасникiв Товариства з 
вiдступленням належної йому частки у розмiрi 949 999,75 (Дев’ятсот сорок дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто 

дев’ять) гривень 75 копiйок, що становить 6,3333% Статутного капiталу - на користь Компанiя «ГЛОБАЛ СТIЛ 
IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД» (GLOBAL STEEL INVESTMENTS LIMITED»). 

Статут у новiй редакцiї з новим складом Учасникiв зареєстровано Подiльською районною в мiстi Києвi державною 
адмiнiстрацiєю за №10711050015002116 вiд 21.12.2007р. 

У зв’язку iз змiнами, що вiдбулися, затвердити мiж учасниками Товариства новий розподiл часток у статутному 
капiталi Товариства, який представлений в табл. 6. 

Таблиця 6 
№ з/п Учасник Частка у статутному капiталi, 

(грн.) Частка у статутному капiталi, %. 
1. Компанiя «ГЛОБАЛ СТIЛ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД» (GLOBAL STEEL INVESTMENTS LIMITED») 14 999 999,75 

99,999998 
2. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Компанiю з управлiння активами «ДЕЛЬТА» (як компанiя з управлiння 
активами Пайового закритого не диверсифiкованого венчурного iнвестицiйного фонду «Спiвдружнiсть – 2», код за 

ЄДРIСI-233356) 0,25 0,000002 
Всього: 15 000 000,00 100 

Згiдно Протоколу № 5 Загальних зборiв засновникiв пiдприємства з iноземною iнвестицiєю у формi Товариства вiд 
24.11.2009 р. прийнятi рiшення : 

- збiльшити Статутний капiталу на 3 376 900,00 (Три мiльйони триста сiмдесят шiсть тисяч дев’ятсот) гривень 00 
копiйок до розмiру 18 376 900,00 (Вiсiмнадцять мiльйонiв триста сiмдесят шiсть тисяч дев’ятсот) гривень 00 копiйок 
за рахунок додаткового внеску учасника - Компанiї «ГЛОБАЛ СТIЛ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД» (GLOBAL STEEL 

INVESTMENTS LIMITED»), збiльшення Статутного капiталу, в сумi 3 376 900,00 грн. зарахованi на рахунок ПП ТОВ 
«КС ГРУП»  

згiдно виписки банку АБ «Київська Русь» 25.11.2009року Документ № 164. 
Статут у новiй редакцiї з новим складом Учасникiв зареєстровано Подiльською районною в мiстi Києвi державною 

адмiнiстрацiєю за № 10711050022002116 вiд 04.12.2009р. 
У зв’язку iз змiнами, що вiдбулися, затвердити мiж учасниками Товариства новий розподiл часток у статутному 

капiталi Товариства, який представлений в табл. 7. 
Таблиця 7 

№ № з/п Учасник Частка у статутному капiталi, 
(грн.) Частка у статутному капiталi, %. 

1. Компанiя «ГЛОБАЛ СТIЛ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД» (GLOBAL STEEL INVESTMENTS LIMITED») 18 376 899,75 
99,9999986 

2. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Компанiю з управлiння активами «ДЕЛЬТА» (як компанiя з управлiння 
активами Пайового закритого не диверсифiкованого венчурного iнвестицiйного фонду «Спiвдружнiсть – 2», код за 

ЄДРIСI-233356) 0,25 0,0000014 
Всього: 18 376 900,00 100 

Згiдно Протоколу № 5/1 Загальних зборiв засновникiв пiдприємства з iноземною iнвестицiєю у формi Товариства вiд 
24.11.2009 р. прийнятi рiшення : 

- збiльшити Статутний капiталу на 400 000,00 (Чотириста тисяч ) гривень 00 копiйок до розмiру 18 776 900,00 
(Вiсiмнадцять мiльйонiв сiмсот сiмдесят шiсть тисяч дев’ятсот) гривень 00 копiйок за рахунок додаткового внеску 
учасника - Компанiї «ГЛОБАЛ СТIЛ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД» (GLOBAL STEEL INVESTMENTS LIMITED»), 

збiльшення Статутного капiталу, в сумi 400 000,00 грн. зарахованi на рахунок ПII ТОВ «КС ГРУП» згiдно виписки 
банку АБ «Київська Русь» 25.11.2009 року Документ № 164. 

Статут у новiй редакцiї з новим складом Учасникiв зареєстровано Подiльською районною в мiстi Києвi державною 
адмiнiстрацiєю за № 10711050024002116 вiд 24.12.2009р. 

У зв’язку iз змiнами, що вiдбулися, затвердити мiж учасниками Товариства новий розподiл часток у статутному 
капiталi Товариства, який представлений в табл. 8. 

 
Таблиця 8 

№ № з/п Учасник Частка у статутному капiталi, 
(грн.) Частка у статутному капiталi, %. 

1. Компанiя «ГЛОБАЛ СТIЛ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД» (GLOBAL STEEL INVESTMENTS LIMITED») 18 776 899,75 
99,999998668 

2. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Компанiю з управлiння активами «ДЕЛЬТА» (як компанiя з управлiння 
активами Пайового закритого не диверсифiкованого венчурного iнвестицiйного фонду «Спiвдружнiсть – 2», код за 

ЄДРIСI-233356) 0,25 0,000001332 
Всього: 18 776 900,00 100 



Таким чином, зареєстрований Статутний капiтал ПП ТОВ «КС ГРУП» у розмiрi 18 776 900,00 (Вiсiмнадцять 
мiльйонiв сiмсот сiмдесят шiсть тисяч дев’ятсот) гривень 00 копiйок на 31.12.2014р. сформований у вiдповiдностi до 

законодавства України, установчих документiв Товариста та внесений грошовими коштами в повному обсязi. 

1.2.2 Вартiсть чистих активiв 
Вартiсть чистих активiв ПII ТОВ «КС ГРУП» за даними наданої фiнансової звiтностi станом на 31.12.2014р. складає 

348 572 тис. грн. 
1.3.Результати дiяльностi ПII ТОВ «КС ГРУП»  

1.3.1. Резервний капiтал 
Станом на 31.12.2014р. резервний капiтал вiдсутнiй. 

1.3.2. Прибутки (збитки) 
В результатi дiяльностi за 2014 рiк Товариство отримало збиток у розмiрi 137 168 тис. грн. Загальний розмiр 

нерозподiленого прибутку станом на 31.12.2014р. складає 329 795 тис. грн.  

1.4.Активи Товариства 
1.4.1.Необоротнi активи 

Первiсна вартiсть основних фондiв ПII ТОВ «КС ГРУП» станом на 31.12.2014р. складає 101 тис. грн., знос основних 
фондiв складає 77 тис. грн., залишкова вартiсть – 24 тис. грн.  

Згiдно Наказу про облiкову полiтику знос основних фондiв за 2014 рiк нараховувався в бухгалтерському облiку 
прямолiнiйним методом, виходячи зi строку корисного використання. 

Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2014р. представленi корпоративними правами та складають 8 
тис. грн.  

1.4.2. Оборотнi активи 
Запаси Товариства станом на 31.12.2014р. складають 1 тис. грн. 

Поточнi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2014р. в ПII ТОВ «КС ГРУП» складають 715 854 тис. грн., якi 
представленi портфелем цiнних паперiв у виглядi акцiй, iнвестицiйних сертифiкатiв, векселiв та корпоративними 

правами.  
Грошовi кошти на рахунках в банках в ПII ТОВ «КС ГРУП» станом на 31.12.2014р. складають 357 тис. грн. 

Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2014р. складає 1 247 тис. грн. та представлена: 
- дебiторською заборгованiстю за продукцiю, товари, роботи, послуги у розмiрi 724 тис. грн.; 

- дебiторською заборгованiстю за виданими авансами у розмiрi 310 тис. грн.; 
- дебiторською заборгованiстю за розрахунками з бюджетом у розмiрi 20 тис. грн.; 

- iншою поточною дебiторською заборгованiстю у розмiрi 193 тис. грн. 
Всi активи вiдображенi в балансi за достовiрно визначеною оцiнкою. Вiдносно всiх активiв очiкуються майбутнi 

економiчнi вигоди. 
1.5. Зобов’язання Товариства 

Станом на 31.12.2014р. ПII ТОВ «КС ГРУП» має iншi достроковi зобов’язання в сумi 333 005 тис. грн., що 
представленi облiгацiями власної емiсiї. 

Векселi виданi станом на 31.12.2014р. складають 18 000 тис. грн. 
Поточна кредиторська заборгованiсть ПII ТОВ «КС ГРУП» станом на 31.12.2014р. в сумi 29 тис. грн. представлена: 

- кредиторською заборгованiстю за товари, роботи, послуги у розмiрi 26 тис. грн.; 
- кредиторською заборгованiстю за одержаними авансами у розмiрi 3 тис. грн.. 

Iншi поточнi зобов’язання ПII ТОВ «КС ГРУП» станом на 31.12.2014р. складають 17 885 тис. грн. 
Аудитор пiдтверджує, що зобов’язання в цiлому вiдображенi на балансi Товариства за достовiрно визначеною 

оцiнкою та в майбутньому iснує ймовiрнiсть їх погашення. 
На пiдставi проведеної перевiрки аудитор робить висновок про вiдповiднiсть розкриття Товариством iнформацiї про 

зобов’язання Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi. 
 

Генеральний директор 
ТОВ «ААН «СейЯ-Кiрш-аудит» Зацерковна Т.М. 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 2015 | 01 | 01 

Підприємство 
Пiдприємство з iноземною iнвестицiєю у 

формi Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Київ Секюрiтiз Груп" 

за ЄДРПОУ 25590014 

Територія  за КОАТУУ 8038500000 

Організаційно-
правова форма 
господарювання  за КОПФГ 240 

Вид економічної 
діяльності  за КВЕД 64.19 

Середня кількість 
працівників 2  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса 01025, м. Київ, вул. Велика Житомирська 
24Б, офiс 1  

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   
за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 
 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на 31.12.2014 р. 

 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 1 0 0 

первісна вартість 1001 8 0 0 

накопичена амортизація 1002 7 0 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 

Основні засоби: 1010 8 24 0 

первісна вартість 1011 76 101 0 

знос 1012 68 77 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 



Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

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

 
1030 

 
0 

 
0 

 
0 

інші фінансові інвестиції 1035 8 8 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах 1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 17 32 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 1 1 0 

Виробничі запаси 1101 1 1 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 0 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 1125 624 724 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 

 
1130 

 
175 

 
310 

 
0 

з бюджетом 1135 2 20 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 2 16 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 467 193 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 844326 715854 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 1 357 0 

Готівка 1166 0 0 0 

Рахунки в банках 1167 1 357 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 
резервах довгострокових зобов’язань 

 
1181 

 
0 

 
0 

 
0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 



резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 0 

Усього за розділом II 1195 845596 717459 0 

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

Баланс 1300 845613 717491 0 

 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 18777 18777 0 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 466963 329795 0 

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

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

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 485740 348572 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 333005 333005 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

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

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

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

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



Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 333005 333005 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 18000 18000 0 

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

за товари, роботи, послуги 1615 381 26 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 0 0 0 

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

за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 0 

за одержаними авансами 1635 3 3 0 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 8484 17885 0 

Усього за розділом IІІ 1695 26868 35914 0 

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

1700 0 0 0 

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

Баланс 1900 845613 717491 0 

 

Примітки 

Станом на 31.12.2014р. вартiсть необоротних активiв 
Товариства становить 32 тис.грн., та складається з таких 

статей: Нематерiальнi активи - 1 тис.грн.; Основнi засоби - 
24 тис.грн.; Iншi фiнансовi iнвестицiї - 8 тис.грн. 

Станом на 31.12.2014р. вартiсть оборотних активiв 
Товариства становить 717 459 тис.грн., та складається з 

таких статей: дебiторська заборгованiсть за товари, 
роботи, послуги - 724 тис.грн.; дебiторська заборгованiсть 

за виданими авансами - 310 тис.грн.;дебiторська 
заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - 20 тис. 
грн.;iIнша поточна дебiторська заборгованiсть - 193 

тис.грн.; поточнi фiнансовi iнвестицiї - 715 854 тис.грн; 
Грошовi кошти та їх еквiваленти в нацiональнiй валютi - 

357 тис.грн. 
Структура зобов'язань Товариства станом на 31.12.2014р. 



має наступний вигляд: 
Довгостроковi зобов'язання - 333 005 тис.грн., в т.ч.:iншi 
довгостроковi фiнансовi зобов'язання - 333 005 тис.грн.; 

Поточнi (короткостроковi) зобов'язання - 35 914 тис. грн. в 
т.ч.: векселi виданi - 18 000 тис.грн.; кредиторська 

заборгованiсть та товари, роботи, послуги - 26 тис. грн.; 
поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв 

- 3 тис. грн.; iншi поточнi зобов'язання -17 885 тис. грн 

Керівник Шиханов О.Ю. 

Головний бухгалтер Ожуг I.П. 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 2015 | 01 | 01 

Підприємство 
Пiдприємство з iноземною iнвестицiєю у 

формi Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Київ Секюрiтiз Груп" 

за ЄДРПОУ 25590014 

 (найменування)   
 

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

 
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2000 17 13 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2050 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Валовий: 
 прибуток 

 
2090 

 
17 

 
13 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

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

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

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 579 95 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2121 0 0 

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

Адміністративні витрати 2130 ( 1317 ) ( 1096 ) 

Витрати на збут 2150 ( 9 ) ( 43 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 6942 ) ( 13 ) 

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



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

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 
2190 

 
0 

 
0 

 збиток 2195 ( 7672 ) ( 1044 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 37 28 

Інші доходи 2240 5 1 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 129542 ) ( 407518 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 
2290 

 
0 

 
0 

 збиток 2295 ( 137172 ) ( 408533 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 4 0 

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

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 
2350 

 
0 

 
0 

 збиток 2355 ( 137168 ) ( 408533 ) 

 
II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

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

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -137168 -408533 

 
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 63 55 

Витрати на оплату праці 2505 620 482 

Відрахування на соціальні заходи 2510 219 177 

Амортизація 2515 10 13 



Інші операційні витрати 2520 7356 425 

Разом 2550 8268 1152 

 
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 2615 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки 

Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, 
послуг) в 2014 роцi склав 17 тис.грн.  

Окрiм доходiв вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, 
послуг) Товариство у 2014 роцi отримало iнший 

операцiйний дохiд в сумi 579 тис.грн. 
Витрати, пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю в 2014 роцi 
складають 8 268 тис.грн. та включають: адмiнiстративнi 
витрати - 1 317 тис.грн.; витрати на збут - 9 тис.грн.;iншi 
операцiйнi витрати - 6 942 тис.грн. Iншi витрати, що не 

вiдносяться до операцiйної дiяльностi Товариства 
складають 129 5428 тис.грн. За 2014 рiк фiнансовi 
результати вiд фiнансово-господарської дiяльностi 

становлять: чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, 
робiт, послуг) - 17 тис. грн.; збиток вiд операцiйної 

дiяльностi - 7 672тис.грн.;збиток вiд звичайної дiяльностi 
до оподаткування - 137 172 тис.грн. Чистий фiнансовий 

результат за 2013 рiк - збиток 137 168 тис.грн. 

Керівник Шиханов О.Ю. 

Головний бухгалтер Ожуг I.П. 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 2015 | 01 | 01 

Підприємство 
Пiдприємство з iноземною iнвестицiєю у 

формi Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Київ Секюрiтiз Груп" 

за ЄДРПОУ 25590014 

 (найменування)   
 

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

 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 
3000 

 
18 

 
31 

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 1 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 3025 0 1 

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 46 7 

Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 

 
3100 

 
( 456 ) 

 
( 501 ) 

Праці 3105 ( 527 ) ( 407 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 243 ) ( 201 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 113 ) ( 78 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 11 ) ( 6 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 
вартість 3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 
зборів 3118 ( 102 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 100 ) ( 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 ( 36 ) ( 29 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -1411 -1176 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 3200 2194 332992 

необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих: 
відсотків 3215 37 0 

дивідендів 3220 0 27 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

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

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 3255 ( 2887 ) ( 337054 ) 

необоротних активів 3260 ( 24 ) ( 0 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 175 ) ( 0 ) 

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

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -855 -4035 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 
Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 4769 10082 

Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 2493 4973 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 3375 ( 0 ) ( 0 ) 



дочірніх підприємствах 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 2276 5109 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 10 -102 

Залишок коштів на початок року 3405 1 14 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 346 89 

Залишок коштів на кінець року 3415 357 1 

 

Примітки 

Надходження вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, 
послуг) за 2014 рiк складають 18 тис.грн. 

Сума витрат вiд операцiйної дiяльностi за 2014 рiк складає 
1 588 тис. грн. та включає: витрачання на оплату товарiв 

(робiт, послуг) - 456 тис.грн., витрачання на оплату 
працiвникам - 527 тис.грн., вiдрахування на соцiальнi 
заходи - 243 тис.грн., витрати на оплату зобов'зань з 
податкiв i зборiв - 113 тис.грн.витрат на податок на 

прибуток - 11 тис.грн.,витрати на оплату iнших податкiв i 
зборiв - 102 тис.грн., витрати на повернення авансiв - 100 

тис. грн., iншi витрачання - 36 тис.грн. 
Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi складає -1 

411 тис.грн. 
Чистий рух коштiв у 2014 роцi у результатi iнвестицiйної 

дiяльностi дорiвнює -855 та складається з: реалiзацiї 
фiнансових iнвестицiй - 2 194 тис.грн.; отриманих 

вiдсоткiв - 37 тис.грн.; придбання фiнансових iнвестицiй - 
2 887 тис.грн.,придбання необоротних активiв - 24 

тис.грн., надання позик - 175 тис.грн. Залишок коштiв на 
кiнець року становить 357 тис.грн. 

Керівник Шиханов О.Ю. 

Головний бухгалтер Ожуг I.П. 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 2015 | 01 | 01 

Підприємство 
Пiдприємство з iноземною iнвестицiєю у 

формi Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Київ Секюрiтiз Груп" 

за ЄДРПОУ 25590014 

 (найменування)   
 

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

 

Стаття Код 
рядка 

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 
діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0 

Коригування на: 
амортизацію необоротних активів 3505 0 X 0 X 

збільшення (зменшення) 
забезпечень 3510 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 
нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 
неопераційної діяльності та інших 
негрошових операцій 

3520 0 0 0 0 

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

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

3522 0 0 0 0 

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

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 
фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 
корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 
оборотних активів 3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 
поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0 



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

3553 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) іншої 
поточної дебіторської 
заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 
майбутніх періодів 3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 
оборотних активів 3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 
поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 
діяльності 3570 0 0 0 0 

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

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками з бюджетом 

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками зі страхування 

3563 0 0 0 0 

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

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 
майбутніх періодів 3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 
поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 
операційної діяльності 3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності   
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 3200 0 X 0 X 

необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 
відсотків 3215 0 X 0 X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 
позик 3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 



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

необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 
інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності   
Надходження від: 
Власного капіталу 3300 0 X 0 X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

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

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 X 0 X 0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 
заборгованості з фінансової 
оренди 

3365 X 0 X 0 

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

Витрачання на виплати 
неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 
фінансової діяльності 3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 
звітний період 3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

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

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 

Примітки Звiт про рух грошових коштiв складено за прямим 
методом. 

Керівник Шиханов О.Ю. 

Головний бухгалтер Ожуг I.П. 



   КОДИ 

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

Підприємство Пiдприємство з iноземною iнвестицiєю у формi Товариства з 
обмеженою вiдповiдальнiстю "Київ Секюрiтiз Груп" за ЄДРПОУ 25590014 

 (найменування)   
 

Звіт про власний капітал 
за 12 місяців 2014 р. 

 

Стаття Код рядка Зареєстрований 
капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподілений 
прибуток 

(непокритий 
збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 
початок року 4000 18777 0 0 0 466963 0 0 485740 

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 18777 0 0 0 466963 0 0 485740 

Чистий 
прибуток 
(збиток) за 
звітний період 

4100 0 0 0 0 -137168 0 0 -137168 

Інший сукупний 
дохід за звітний 
період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 



Дооцінка 
(уцінка) 
необоротних 
активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 
(уцінка) 
фінансових 
інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Частка іншого 
сукупного 
доходу 
асоційованих і 
спільних 
підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Розподіл 
прибутку: 
Виплати 
власникам 
(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 
прибутку до 
зареєстрованого 
капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 
резервного 
капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 
прибутку, 
належна до 
бюджету 
відповідно до 
законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 



прибутку на 
створення 
спеціальних 
(цільових) 
фондів 

Сума чистого 
прибутку на 
матеріальне 
заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 
учасників: 
Внески до 
капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 
заборгованості з 
капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 
капіталу: 
Викуп акцій 
(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 
викуплених акцій 
(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 
викуплених акцій 
(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 
частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 
номінальної 
вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 
капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання 
(продаж) 
неконтрольованої 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



частки в 
дочірньому 
підприємстві 

Разом змін у 
капіталі 4295 0 0 0 0 -137168 0 0 -137168 

Залишок на 
кінець року 4300 18777 0 0 0 329795 0 0 348572 

 

Примітки Власний капiтал на кiнець 2014 року складає 348 572 тис.грн. та включає: статутний 
капiтал - 18 777 тис.грн., нерозподiленийприбуток - 329 795 тис.грн. 

Керівник Шиханов О.Ю. 

Головний бухгалтер Ожуг I.П. 



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

Текст приміток 

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ТОВ «КС ГРУП»  
ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИЛОСЯ 31 ГРУДНЯ 2014 РОКУ 
1. СФЕРА ДIЯЛЬНОСТI 
Повне найменування ПIДПРИЄМСТВО З IНОЗЕМНОЮ IНВЕСТИЦIЄЮ У ФОРМI 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КИЇВ СЕКЮРIТIЗ ГРУП» 
Скорочена назва ПII ТОВ «КС Груп» 
Код ЄДРПОУ 25590014 
Органiзацiйно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
№ свiдоцтва про державну реєстрацiю i дата видачi, орган, що видав свiдоцтво Подiльська 
районна у м. Києвi державна адмiнiстрацiя 11.05.1998, 
№ 1 071 107 0020 002116 
Юридична/фактична адреса 01025, м. Київ, вулиця Велика Житомирська, будинок 24 Б, офiс 1. 
Основна мета дiяльностi Отримання прибутку 
Предмет дiяльностi Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку: дiяльнiсть з торгiвлi цiнними 
паперами; 
Види дiяльностi Посередницькi послуги при торгiвлi цiнними паперами 
Лiцензiї АВ №493360-дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами(брокерська) 
АВ № 493361- дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами(дилерська) 
Були дiйснi до 24.10.2014 
 
№ п/п Учасник Доля у статутному капiталi, % 
1. Компанiя «ГЛОБАЛ СТIЛ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД» («GLOBAL STEEL INVESTMENTS 
LIMITED») 99,999998668 
2. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Компанiя з управлiння активами «ДЕЛЬТА» 
0,000001332 
Всього 100,00 
 
2. ПРИНЦИП ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI  
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 
Датою переходу на МСФЗ є 01 сiчня 2013 року. Вхiднi залишки в балансi на дату переходу 
трансформованi вiдповiдно до облiкової полiтики, яка сформована з урахуванням вимог МСФЗ.  
Дата затвердження фiнансової звiтностi 02.03.2015 
Валюта звiтностi Фiнансова звiтнiсть складена у грошовiй одиницi України – гривнi на основi 
принципу iсторичної вартостi за виключенням переоцiнки окремих фiнансових iнструментiв 
вiдповiдно до МСБУ 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка».  
Одиниця вимiру тис. грн. з одним десятковим знаком 
Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї (МСБУ 29) З 2001 року економiка України перестала 
бути гiперiнфляцiйною, отже вартiсть капiталу та основних засобiв Товариства, яка представлена в 
одиницях вимiру, що дiють у перiод пiсля 01.01.2001р., склала основу для визначення вартостi у 
наступних перiодах. 
Принципи ведення бухгалтерського облiку Бухгалтерськiй облiк ведеться у вiдповiдностi до 
законодавства України. Фiнансова звiтнiсть, яка представлена, складена на основi бухгалтерських 
записiв, якi зробленi вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (ПСБО) та 
Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку, активiв, капiталу, зобов’язань 
i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, що була вiдповiдним чином скоригована з 
метою приведення її у вiдповiднiсть до МСФЗ. Коригування (трансформацiя) фiнансової звiтностi 
включали рекласифiкацiю окремих активiв та зобов’язань, доходiв та витрат по окремим статтям 
звiту про фiнансовий стан та звiту про сукупний капiтал для приведення їх у вiдповiднiсть з 



економiчною суттю операцiй.  
Вплив переходу на МСФЗ За пiдсумками здiйсненої трансформацiї показникiв фiнансової 
звiтностi вiдповiдно до критерiїв оцiнок за МСФЗ прибуток збiльшився на 839 тис. грн. головним 
чином рахунок списання тих активiв та зобов'язань, якi не визнаються за МСФЗ.  
3. ДОПУЩЕННЯ ПРО ПРОДОВЖЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI 
Фiнансова звiтнiсть ПII ТОВ «КС Груп» пiдготовлена на основi принципу безперервностi 
дiяльностi, який передбачає здатнiсть ПII ТОВ «КС Груп» реалiзовувати свої активи та виконувати 
свої зобов’язання в процесi здiйснення звичайної дiяльностi. 
4. ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ 
• ПОВНОТА; 
• СВОЄЧАСНIСТЬ; 
• НЕСУПЕРЕЧНIСТЬ; 
• РАЦIОНАЛЬНIСТЬ; 
• ПОСЛIДОВНIСТЬ; 
• ПОРIВНЯННIСТЬ. 
Вимоги МСФЗ щодо облiкової полiтики: 
-облiкова полiтика вiдповiдає стандартам, що дiють на кiнцеву дату звiтного перiоду у першiй 
звiтностi за МСФЗ; 
-компанiя використовує обрану полiтику та методи оцiнки для визнання всiх статей фiнансової 
звiтностi на дату переходу; 
-обрана облiкова полiтика застосовується в усiх представлених перiодах. 
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Основнi положення облiкової полiтики 
1. Облiкова полiтика включає наступнi конкретнi елементи, якi необхiднi для розумiння 
фiнансової звiтностi. 
2. Товариство не має дочiрнiх компанiй. 
3. Основнi засоби для облiку та складання звiтностi подiляються на наступнi класи (групи): 
земельнi дiлянки; будiвлi, споруди i передавальнi пристрої; машини та обладнання (у т.ч. 
обчислювальна технiка); транспортi засоби; iнструменти, прилади, iнвентар (меблi); iншi основнi 
засоби; iншi необоротнi матерiальнi активи. Первiсна оцiнка об’єктiв всiх груп основних засобiв 
здiйснюється за собiвартiстю, що включає: цiну придбання (у т.ч. iмпортнi мита, податки, якi не 
вiдшкодовуються); будь-якi витрати, якi безпосередньо пов’язанi з доставкою активу до мiсця 
розташування та приведення його в стан, необхiдний для експлуатацiї; попередньо оцiненi витрати 
на демонтаж, перемiщення об’єкта та вiдновлення територiї, зобов’язання за якими товариство 
бере на себе. Подальша оцiнка основних засобiв здiйснюється за первiсною вартiстю. Амортизацiя 
об'єктiв основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу протягом 
термiну їх експлуатацiї вiдповiдно до облiкової полiтики Товариства. 
Термiн корисного використання розраховується виходячи з очiкуваного строку використання 
активу, очiкуваного фiзичного та морального зносу, технiчного та комерцiйного зносу, а також 
правових та iнших подiбних обмежень використання активу та переглядається раз на рiк. Метод 
нарахування амортизацiї переглядається щорiчно. Результати його перегляду враховуються як 
перегляд бухгалтерської оцiнки. При цьому коригуванню пiдлягають амортизацiйнi вiдрахування 
поточного та майбутнього перiодiв. Лiквiдацiйна вартiсть основного засобу – це розрахункова 
сума, яку б товариство отримало в даний час вiд вибуття активу, за вирахуванням витрат на 
вибуття, якби стан i перiод використання об'єкту основних засобiв були такими, якi очiкуються в 
кiнцi термiну його експлуатацiї. Коли товариство має намiр використовувати актив до кiнця 
перiоду його фiзичного iснування, лiквiдацiйна вартiсть такого активу дорiвнює нулю. 
4.Дебiторська заборгованiсть є непохiдним фiнансовим активом та визнається тiльки коли 
товариство стає стороною контрактних положень. Первiсна оцiнка дебiторської заборгованостi 
здiйснюється за справедливою вартiстю плюс витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до цього 
фiнансового активу. Справедливою вартiстю дебiторської заборгованостi є справедлива вартiсть 
наданої (отриманої) компенсацiї. Подальша оцiнка здiйснюється за амортизованою собiвартiстю, з 



урахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi. Станом на кожну звiтну дату товариство оцiнює, 
чи iснують об’єктивнi свiдчення того, що кориснiсть дебiторської заборгованостi зменшилася. До 
об’єктивних свiдчень зменшення корисностi товариство вiдносить: порушення контракту, зокрема, 
прострочення платежу бiльше нiж на 90 днiв; стає вiдомо, що проти дебiтора може бути розпочато 
справу про банкрутство або процедуру досудової санацiї, або прийнято рiшення про лiквiдацiю. 
Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi зменшується з одночасним визнанням збитку за 
звiтний перiод. Якщо в наступному перiодi величина збитку вiд зменшення корисностi 
зменшується i це зменшення може бути об’єктивно спiввiднесено iз подiєю, що має мiсце пiсля 
визнання зменшення корисностi, то ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi 
сторнується. Сторнування не повинне призводити до такої балансової вартостi, яка перевищує 
суму, що її мала б амортизована вартiсть у разi невизнання зменшення корисностi на дату 
сторнування.  
5.Фiнансовi iнструменти товариство облiковує за справедливою вартiстю з вiдображенням 
прибутку або збитку ( для визначення справедливої вартостi використовувати цiни котирування на 
активному ринку. Якщо ринок для фiнансового iнструмента не є активним,товариство встановлює 
справедливу вартiсть, застосовуючи метод оцiнювання). Нарахування процентiв за борговими 
цiнними паперами здiйснюється в момент їх пред'явлення.  
6.Дохiд визначено як збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi 
надходження або збiльшення корисностi активiв чи зменшення зобов'язань, що веде до збiльшення 
власного капiталу. Дохiд включає як дохiд вiд звичайної дiяльностi, так i прибуток вiд iнших 
операцiй.  
7. Витрати на позики, що безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва 
квалiфiкованого активу, є частиною собiвартостi такого активу. Iншi витрати на позики 
визнаються як витрати. 
8. Виплати працiвникам включають: 
а) короткостроковi виплати працiвникам, такi як заробiтна плата, внески на соцiальне 
забезпечення, оплаченi щорiчнi вiдпустки та тимчасова непрацездатнiсть; 
б) iншi довгостроковi виплати працiвникам, включаючи додаткову вiдпустку за вислугу рокiв або 
оплачувану академiчну вiдпустку, виплати з нагоди ювiлеїв чи iншi виплати за вислугу рокiв, 
виплати за тривалою непрацездатнiстю, а також отримання частки прибутку, премiї та вiдстрочену 
компенсацiю, якщо вони пiдлягають сплатi пiсля завершення дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення 
перiоду або пiзнiше; 
в) виплати при звiльненнi. 
9.Iнвентаризацiя активiв та зобов’язань. Складанню рiчного звiту передує обов’язкова 
iнвентаризацiя активiв, зобов’язань, резервiв, включаючи i облiковане на позабалансових 
рахунках, пiд час якої перевiряються i документально пiдтверджуються їх наявнiсть, стан та 
оцiнка. 
10. Промiжна фiнансова звiтнiсть. У промiжнiй фiнансовiй звiтностi товариство застосовує тi самi 
облiковi полiтики, якi застосовуються у рiчнiй фiнансовiй звiтностi, за винятком змiн в облiкових 
полiтиках, якi вiдбулися пiсля дати останнiх рiчних фiнансових звiтiв i якi мають вiдображатися в 
подальших рiчних фiнансових звiтах. В цiлях промiжної фiнансової звiтностi товариство не 
сторнує збиток вiд зменшення корисностi, визнаний у попередньому перiодi стосовно гудвiлу та 
iнвестицiй, якi облiковуються за собiвартiстю.  
11. Подiї пiсля дати балансу- це подiї, якi вiдбуваються вiд дати балансу до дати затвердження 
фiнансових звiтiв. Товариство коригує суми, визнанi в фiнансовому звiтi для вiдображення подiй, 
якi є коригуючими у вiдповiдностi до вимог МСФЗ. Товариство розкриває iнформацiю про суттєву 
категорiю подiй, якi не є коригуючими, якщо нерозкриття iнформацiї може впливати на 
економiчнi рiшення користувачiв, прийнятi на основi фiнансових звiтiв. 
 
5. АКТИВИ 
Актив Станом на 31.12.2012 Станом на 31.12.2013 Станом на 31.12.2014 
I. Необоротнi активи  
Основнi засоби 78 8 24 



Нематерiальнi активи 3 1 0 
Iншi фiнансовi iнвестицiї 8 8 8 
II. Оборотнi активи  
Запаси 1 1 1 
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари,роботи,послуги 655 624 724 
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами - 175 310 
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - 2 20 
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв 5 - - 
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 16 467 193 
Поточнi фiнансовi iнвестицiї 1363122 844326 715854 
Рахунки в банках 14 1 357 
Баланс 1363902 845613 717491 
За результатами проведеної оцiнки на звiтну дату, зменшення корисностi активiв вiдсутнє.  
Розрахунок вiдстрочених податкових активiв не визнається в складi активiв в фiнансовiй звiтностi 
за 2013 рiк та 2014 рiк в зв'язку з тим, що дуже низька вiрогiднiсть того, що вiн буде 
вiдшкодований в наступних перiодах. 
6. ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ, ЗОБОВ’ЯЗАННЯ I ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Поточнi зобов'язання i забезпечення Станом на 31.12.2012 Станом на 31.12.2013 Станом на 
31.12.2014 
I.Власний капiтал  
Зареєстрований (пайовий ) капiтал 18777 18777 18777 
Нерозподiлений прибуток 875496 466963 329795 
II.Довгостроковi зобов'язання i забезпечення  
Iншi довгостроковi зобов'язання 111400 333005 333005 
III.Поточнi зобов'язання i забезпечення  
Векселi виданi 277770 18000 18000 
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 76985 381 26 
Розрахунки з бюджетом 6 - - 
Розрахунки зi страхування 6 - - 
Розрахунки з оплати працi 12 - - 
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 75 3 3 
Iншi поточнi зобов'язання 3375 8484 17885 
Баланс 1363902 845613 717491 
7. Iнформацiя про доходи та витрати: 
Вид доходiв За 2013 рiк За 2014 рiк 
Дохiд вiд реалiзацiї послуг(комiсiйна винагорода торговця цiнними паперами) 13 17 
Iншi операцiйнi доходи 95 579 
Iншi фiнансовi доходи 28 37 
Iншi доходи 1 5 
Дохiд з податку на прибуток - 4 
Всього доходiв 137 642 
 
Вид витрат За 2013 рiк За 2014 рiк 
Адмiнiстративнi витрати 1096 1317 
Витрати на збут 43 9 
Iншi операцiйнi витрати 13 6942 
Iншi витрати 407518 129542 
Всього витрат 408670 137810 
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8. Полiтика управлiння ризиками. 
Система управлiння ризиками включає наступнi блоки завдань: 
-iдентифiкацiю – процес встановлення перелiку основних видiв фiнансових ризикiв, що 



притаманнi дiяльностi пiдприємства. 
-оцiнку ризикiв – вiдображення наслiдкiв впливу ризикiв та ймовiрностi їх настання в кiлькiсному 
виразi; 
-нейтралiзацiю ризикiв – вжиття вiдповiдних заходiв щодо зменшення ймовiрностi настання 
ризикiв i зменшення наслiдкiв їх впливу. 
9. ОПЕРАЦIЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ 
Господарських операцiй з пов’язаними особами протягом 12 мiсяцiв 2014 року не здiйснювалось.  
Фонд плати працi, включаючи пов’язаних осiб, складає 620,0 тис. грн. 
Керiвник Шиханов О.Ю. 
Головний бухгалтер Ожуг I.П. 
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