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Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2017 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 , -, 01001, м. Київ, вул.Велика Житомирська,24Б, офiс 1 

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 26.04.2018 

 
(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 26.04.2018 

  (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 (продаж раніше викуплених товариством акцій) 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 та забезпечення емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 
 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції 
 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів  

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 
 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 
вчинення яких є заінтересованість  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 
 

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

17. Інформація про стан корпоративного управління 
 



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

33. 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) 

 

34. 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) 

18776900.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

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

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

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 товарах 

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 у 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 

ПАТ ПУМБ 

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 

Ідентифікаційний код 
юридичної особи 

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 

WC1V6Об'єднане 
Королiвство Лондон Хогарт 
Хаус 136 Хай Холборн, офiс 

3.7 

99.999998668 

ТОВ "Компанiя з управлiння 
активами "ДЕЛЬТА" ПЗНВIФ 

"Спiвдружнiсть-2" 
22592656 

49000Україна м.Днiпро 
вул.Благоєва, 31, оф.22-2  

0.000001332 

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій (часток, 
паїв), які належать 
засновнику та/або 

учаснику (від загальної 
кількості) 



Усього 100.00 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

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) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1960 

5) освіта** 

Вища, Жданiвський металургiйний iнститут, Київський нацiональний економiчний унiверситет 

6) стаж роботи (років)** 

42 

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 31.10.2011р. працював за сумiсництвом в ТОВ "МД Холдинг" (код ЄДРПОУ 34428120) на 
посадi директора фiнансово-економiчного департаменту. 
На пiдставi рiшення Загальних зборiв учасникiв ПII ТОВ «КС ГРУП», затвердженого Протоколом 
№ 2 вiд 08.02.2018, з 14 лютого 2018 року припинено повноваження Шиханова Олександра 
Юрiйовича як генерального директора ПII ТОВ «КС ГРУП» на пiдставi пункту 5 статтi 41 Кодексу 
Законiв про працю України. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** 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) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1985 

5) освіта** 



вища енокономiчна, Київський нацiональний торгiвельно-економiчний унiверситет 

6) стаж роботи (років)** 

11 

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 

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 контролiнгу в ТОВ "КУА"ЕДК" 
(код ЄДРПОУ 32983807) (основне мiсце роботи); в ПII ТОВ "КС Груп" працює Головним 
бухгалтером за сумiсництвом. 
Ожуг I.П. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Генеральний директор 

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

Бєляков Олексiй Олександрович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1976 

5) освіта** 

вища, Київський державний торговельно-економiчний унiверситет 

6) стаж роботи (років)** 

16 

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) 

15.02.2018 15.02.2021р. 

9) Опис 

Рiшенням Загальних зборiв учасникiв ПII ТОВ «КС ГРУП», затвердженого Протоколом № 2 вiд 
08.02.2018, з 15 лютого 2018 року на посаду генерального директора ПII ТОВ «КС ГРУП» обрано 
Бєлякова Олексiя Олександровича. Бєляков О.О. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Обрання генерального директора Бєлякова О.О. зумовлено припиненням 
повноважень Шиханова Олександра Юрiйовича як генерального директора ПII ТОВ «КС ГРУП». 



Протягом останнiх п’яти рокiв Бєляков О.О. обiймав посаду генерального директора 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ 
АКТИВАМИ «ЕССЕТС ДЕВЕЛОПМЕНТ КЕПIТАЛ» 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** 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 - 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 55 64 

Факс 044 289 53 80 

Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть 

Опис Емiтент користується послугами пiдприємства для проведення аудиту 

 
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 04070 Україна м. Київ - м. Київ вул. Нижнiй Вал 17/8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

не потребує лiцензiї 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 
 

Міжміський код та телефон (044) 482-52-14 

Факс (044) 591-04-00 

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 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «IНВIНТУМ» 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 38511128 

Місцезнаходження 01133 Україна - м. Київ вул. Кутузова, 18/7 лiтера «Б» каб.79 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

АЕ №286840 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.04.2014 

Міжміський код та телефон (044) 332 3034 



Факс (044) 332 3034 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть 

Опис Емiтент користується депозитарними послугами ТОВ "IНВIНТУМ". 

 



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 
виплаченого 
процентного 

доходу у 
звітному періоді 

(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 

1000.00 333005 
Бездокументарні 

іменні 
333005000 8.0 

Один раз 
на три роки 

1800000.00 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 2017 року ПII ТОВ "КС Груп" не проводились процедури злиття, подiлу, приєднання, 
перетворення, видiлу. 

  

Оргiзацiйна структура ПII 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. 
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 - 606 тис.грн. 
У порiвняннi з 2016 роком фонд оплати працi Товариства збiльшився на 69 тис.грн. 
Кадрова полiтика емiтента спрямована на забезпечення вiдповiдного рiвня квалiфiкацiї його 
працiвникiв операцiйним потребам емiтента та вимогам, встановленим чинним законодавством. 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" вивчає ситуацiю на металургiйному ринку України та країн СНД, можливостi 
та перспективи росту, з метою подальшого iнвестування коштiв у розвиток металургiйних 
пiдприємств. 



  

Значнi вiдчуження та придбання у ПII ТОВ "КС ГРУП" за останнi п'ять рокiв вiдсутнi та на 
майбутнє не плануються. 

  

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

  

Залишкова вартiсть основних засобiв Товариства станом на 31.12.2017 року становить 37 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 МСБО 167 "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: 
- 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 ПII 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 2017 року ПII ТОВ "КС Груп" не сплачувало штрафнi санкцiї i компенсацiї за 
порушення законодавства. 

  

Основним напрямком iнвестицiйної дiяльностi ПII 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 та позикових коштiв. 



Обсяги робочого капiталу достатнi для втiлення поточних потреб ПII ТОВ "КС Груп". 

  

Станом на 31.12.2017 року загальний пiдсумок укладених, але ще не виконаних договорiв 
(контрактiв) складає 0,0 грн. 

  

Очiкування стабiлiзацiї полiтичної та економiчної ситуацiї в Українi, зростання промислового 
виробництва металургiйної галузi. 

  

ротягом 2017 року ПII ТОВ "КС Груп" не здiйснювало дослiджень та розробок. 

  

Протягом звiтного перiоду судових справ, стороною в яких виступає ПII 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 ПII 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. 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування 
основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 
грн.) 

Орендовані основні засоби 
(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 
грн.) 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

1. Виробничого 
призначення: 

44 37 0 0 44 37 

будівлі та 
споруди 

0 0 0 0 0 0 

машини та 
обладнання 

44 37 0 0 0 0 

транспортні 
засоби 

0 0 0 0 0 0 

земельні ділянки 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 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інвестиційна 
нерухомість 

0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 44 37 0 0 44 37 

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 МСБО № 9 "Основнi засоби". Ведення 
податкового облiку основних засобiв здiйснюється iз застосуванням норм Податкового Кодексу 
України. Первiсна вартiсть основних засобiв Товариства на 31.12.17 становить 150 тис. грн., знос - 
113 тис. грн., залишкова вартiсть - 37 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)  

264968 271067 

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 чинного Цивiльного кодексу України. 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) = 264 968 
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) = 271 067 тис.грн. 

Висновок 
Вартiсть чистих активiв ПII ТОВ "КС Груп" перевищує розмiр статутного капiталу, що 
вiдповiдає вимогам чинного законодавства 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 
Непогашена частина 

боргу (тис. грн.) 
Відсоток за користування 
коштами (відсоток річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за 
цінними паперами 

X 351005 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за 
кожним випуском): 

X 333005 X X 

облiгацiї серiї С 04.12.2013 333005 8 31.12.2033 

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 19647 X X 

Інші зобов’язання та 
забезпечення 

X 63545 X X 

Усього зобов’язань та 
забезпечень 

X 434197 X X 

Опис: 

Загальна сума зобов'зань ПII ТОВ "КС Груп" складає 434 197 тис.грн., у тому числi 
зобов'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 - 19 647 тис.грн., iншi 
зобов'язання - 63 545 тис.грн. Зобов'язань за iпотечними цiнними паперами, сертифiкатами 
ФОН, iншими цiнними паперами та фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права 
Товариство не має. 



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** 

415 П 000413 05.09.2017 
26.11.2020р. 

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, 
виданого Аудиторською палатою України 

0570 
24.12.2015 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 
01.01.2017 
31.12.2017 

Думка аудитора*** із застереженням 

Пояснювальний параграф (у разі наявності) 
Пояснювальний параграф 

вiдсутнiй 

Номер та дата договору на проведення аудиту 
0310/13-1 
03.10.2013 

Дата початку та дата закінчення аудиту 
02.04.2018 
04.04.2018 

Дата аудиторського висновку (звіту) 04.04.2018 

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 15500 

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий 
орган і мають відмітку у паспорті. 
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів. 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

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

Товариством 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** 

415 П 000413 05.09.2017 
26.11.2020р. 

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, 
виданого Аудиторською палатою України 

0570 
24.12.2015 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 
01.01.2017 
31.12.2017 



Думка аудитора*** із застереженням 

Пояснювальний параграф (у разі наявності) пояснювальний параграф вiдсутнiй 

Номер та дата договору на проведення аудиту 
0310/13-1 
03.10.2013 

Дата початку та дата закінчення аудиту 
02.04.2018 
04.04.2018 

Дата аудиторського висновку (звіту) 04.04.2018 

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 15500 

Текст аудиторського висновку (звіту) 
 

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
ЩОДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПIДПРИЄМСТВА З IНОЗЕМНОЮ IНВЕСТИЦIЄЮ У ФОРМI 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КИЇВ СЕКЮРIТIЗ ГРУП» 
СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2017 РОКУ 
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, учасникам ПIДПРИЄМСТВА З IНОЗЕМНОЮ 
IНВЕСТИЦIЄЮ У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КИЇВ СЕКЮРIТIЗ ГРУП». 
Роздiл 1. ЗВIТ ЩОДО АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 
ДУМКА IЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ 
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПIДПРИЄМСТВА З IНОЗЕМНОЮ IНВЕСТИЦIЄЮ У ФОРМI ТОВАРИСТВА 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КИЇВ СЕКЮРIТIЗ ГРУП», що складається зi звiту про фiнансовий стан на 
31 грудня 2017 року, звiту про сукупний дохiд, звiту про змiни у власному капiталi та звiту про рух грошових коштiв 
за рiк, що закiнчився зазначеною датою, а також примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад 
значущих облiкових полiтик. 
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в роздiлi «Основа для думки iз застереженням» нашого звiту, 
фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан 
ПIДПРИЄМСТВА З IНОЗЕМНОЮ IНВЕСТИЦIЄЮ У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КИЇВ СЕКЮРIТIЗ ГРУП», на 31 грудня 2017 року, його фiнансовi результати i грошовi 
потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). 
ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ IЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ 
У складi дебiторської заборгованостi ПIДПРИЄМСТВА З IНОЗЕМНОЮ IНВЕСТИЦIЄЮ У ФОРМI ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КИЇВ СЕКЮРIТIЗ ГРУП» (надалi за текстом – ПII ТОВ «КС ГРУП» або 
Товариство) станом на 31.12.2017 облiковується сумнiвна заборгованiсть в розмiрi 369 тис. грн., тобто iснують 
об'єктивнi обставини, якi свiдчать про знецiнення фiнансових активiв, i не були врахованi Товариством при пiдготовцi 
фiнансової звiтностi, що призвело до завищення активiв та прибутку. 
Станом на 31.12.2017 в складi активiв Товариства облiковуються поточнi фiнансовi iнвестицiї, у виглядi акцiй ПАТ 
«ЗАПОРIЖСТАЛЬ» загальною вартiсть 712 480 тис. грн. Товариством не проводилась переоцiнка цих фiнансових 
iнвестицiй. 
Товариством не проводиться розрахунок довгострокових зобов’язань по облiгацiям власної емiсiї та векселям 
виданим за амортизованою вартiстю, що суттєво впливає на показники фiнансової звiтностi, зокрема на розмiр 
фiнансових зобов’язань та фiнансовий результат поточного перiоду. 
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з МСА 
викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. 
Ми є незалежними по вiдношенню до компанiї згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних 
стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними законодавством України до 
нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу 
РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як 
основи для нашої думки iз застереженням. 
 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ТА ТИХ, КОГО НАДIЛЕНО НАЙВИЩИМИ 
ПОВНОВАЖЕННЯМИ, ЗА ФIНАНСОВУ ЗВIТНIСТЬ  
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до 
МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб 
забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi компанiї 
продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються 
безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для 
бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити 
дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 
Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого 



викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована 
впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди 
виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на 
економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi. 
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм 
протягом усього завдання з аудиту.  
Крiм того, ми:  
• iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, 
розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що 
є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого 
викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може 
включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього 
контролю; 
• отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, 
якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю; 
• оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних 
розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 
• доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть 
дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи 
iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї 
продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми 
повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, 
якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на 
аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити 
компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. 
• оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, 
чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного 
вiдображення. 
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час 
проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього 
контролю, виявленi нами пiд час аудиту. 
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi 
вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись 
такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв. 

Роздiл 2. ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ АКТIВ 
ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ 
ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ПIДПРИЄМСТВО З IНОЗЕМНОЮ IНВЕСТИЦIЄЮ У ФОРМI ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КИЇВ СЕКЮРIТIЗ ГРУП»:  
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 особисерiї А01 № 606686,  
номер запису 1 071 107 0020 002116). 
Види дiяльностi За даними Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв 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 
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 Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi» №1 вiд 02.01.2013. 
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. 
 



Активи Товариства 
Необоротнi активи 
Первiсна вартiсть основних фондiв ПII ТОВ «КС ГРУП» станом на 31.12.2017 складає 150 тис. грн., знос основних 
фондiв складає 113 тис. грн., залишкова вартiсть – 37 тис. грн. Протягом 2017 року первiсна вартiсть основних засобiв 
збiльшилась за рахунок полiпшення на 5 тис. грн., а залишкова зменшилась на 7 тис. грн. за рахунок нарахованого 
зносу. 
Згiдно Наказу про облiкову полiтику знос основних фондiв за 2017 рiк нараховувався в бухгалтерському облiку 
прямолiнiйним методом, виходячи зi строку корисного використання. 
Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2017 представленi корпоративними правами та складають 8 
тис. грн. 
Оборотнi активи 
Запаси Товариства станом на 31.12.2017 складають 27 тис. грн., в порiвняннi зi станом на 31.12.2016 збiльшились на 
20 тис. грн. Запаси представленi паливом та малоцiнними та швидкозношуваними предметами. 
Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2017 складає 596 тис. грн. та представлена: 
- дебiторською заборгованiстю за продукцiю, товари, роботи, послуги у розмiрi 224 тис. грн.; 
- дебiторською заборгованiстю за виданими авансами у розмiрi 310 тис. грн.; 
- дебiторською заборгованiстю за розрахунками з бюджетом у розмiрi 31 тис. грн.; 
- iншою поточною дебiторською заборгованiстю у розмiрi 31 тис. грн. 
Протягом 2017 року дебiторська заборгованiсть зменшилась на 323 тис. грн. в основному за рахунок зменшення 
дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги шляхом її погашення. У складi дебiторської 
заборгованостi Товариства станом на 31.12.2017 облiковується сумнiвна заборгованiсть в розмiрi 369 тис. грн., тобто 
iснують об'єктивнi обставини, якi свiдчать про знецiнення фiнансових активiв, i не були врахованi Товариством при 
пiдготовцi фiнансової звiтностi, що призвело до завищення активiв та прибутку. 
Поточнi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2017 в ПII ТОВ «КС ГРУП» складають 712 592 тис. грн., якi 
представленi портфелем цiнних паперiв у виглядi акцiй, iнвестицiйних сертифiкатiв, та корпоративними правами. В 
2017 роцi переоцiнка фiнансових iнвестицiй у виглядi акцiй ПАТ «ЗАПОРIЖСТАЛЬ» на загальну вартiсть 712 480тис. 
грн. не здiйснювалась. 
Грошовi кошти на рахунках в банках в ПII ТОВ «КС ГРУП» станом на 31.12.2017 складають 1 484 тис. грн., що в 
порiвняннi зi станом на 31.12.2016 менше на 1 622 тис. грн. 
За винятком зауважень, викладених в роздiлi «Основа для думки iз застереженням», активи вiдображенi у фiнансовiй 
звiтностi в цiлому достовiрно та в повнiй мiрi вiдповiдно до МСФЗ, вiдносно їх визнання, класифiкацiї та оцiнки.  
Iнформацiя про власний капiтал  
Статутний капiтал 
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 00 копiйок. 
Статутний Фонд роздiляється на частки Засновникiв наступним чином: 
- АТЗТ «НАТАЛ»- володiєчасткою, що складає 15 000,00 (п’ятнадцять тисяч) гривень 00 коп., що становить 50% 
Статутногокапiталу Товариства;  
- фiрма «MIDLANDRESOURCESLTD» 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 доларiв США. 
Статутний капiтал був оплачений грошовими коштами, що пiдтверджується банкiвськими випискамиАкцiонерного 
Банк «АЖIО» (МФО 300175). 
Iнформацiя щодо оплати статутного капiталу та документiв, що пiдтверджують таку оплату представлено в табл. 1.  
Таблиця 1 
№ 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 30.04.1998 50 
2. Фiрма «MIDLANDRESOURCESLTD» 7353,00 204 15 000,00 Довiдка №153 вiд 06.05.1998 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 
банкiвськоюдовiдкою АКБ «Нацiональний кредит», МФО 320702. 
Iнформацiя про сплату додаткових внескiв до Статутного капiталу представлена в табл.2. 
Таблиця 2 
№ 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. 
Статуту 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 999999,75 (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» (GLOBALSTEELINVESTMENTSLIMITED»)володiє часткою 
у розмiрi 1 980 198,02 (Один мiльйон дев’ятсот вiсiмдесят тисяч сто дев’яносто вiсiм ) доларiв 02центи США, що 
складає 10 000 000,00 (десять мiльйонiв) гривень 00 копiйок за курсом Нацiонального банку України станом на 
12.10.2007 року5,05 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.3. 
Таблиця 3 
№ 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» (GLOBALSTEELINVESTMENTSLIMITED») 1 980 198,02 
 
5,05 10 000 000,00 
Довiдка № 385/19.2-19828 вiд25.01.2008р 
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 капiталуна 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. 4. 
Таблиця 4 
№ 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. 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») 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. 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») 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. 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») 18 776 899,75 
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 ПII ТОВ «КС ГРУП» у розмiрi 18776900,00 (Вiсiмнадцять мiльйонiв 
сiмсот сiмдесят шiсть тисяч дев’ятсот) гривень 00 копiйок станом на 31.12.2017 сформований у вiдповiдностi до 
законодавства України, установчих документiв Товариста та внесений грошовими коштами в повному обсязi. 

Резервний капiтал, результати дiяльностi 
Станом на 31.12.2017 резервний капiтал вiдсутнiй. В 2017 роцi вiдрахувань до резервного капiталу не здiйснювалось, 
враховуючи, що в результатi дiяльностi за 2016 рiк Товариство отримало збиток. 
В результатi дiяльностi за 2017 рiк Товариство отримало збиток у розмiрi 6 099 тис. грн. Загальний розмiр 
нерозподiленого прибутку станом на 31.12.2017 складає 246 191 тис. грн.  
Зобов’язання Товариства 
Станом на 31.12.2017 ПII ТОВ «КС ГРУП» має iншi достроковi зобов’язання в сумi 434 197 тис. грн., якi представленi 
зобов’язаннями: 
- по облiгацiям власної емiсiї на суму 333 005 тис. грн.; 
- по векселям виданим на суму 18 000 тис. грн.; 
- по отриманiй позики вiд нерезидента в сумi 19 647 тис. грн.; 
- по нарахованим вiдсоткам по облiгацiям власної емiсiї в сумi 63 545 тис. грн. 
Не проводиться розрахунок довгострокових зобов’язань по облiгацiям власної емiсiї та векселям виданим за 
амортизованою вартiстю, що суттєво впливає на показники фiнансової звiтностi, зокрема на розмiр фiнансових 
зобов’язань та фiнансовий результат поточного перiоду. 
У складi поточних зобов’язань ПII ТОВ «КС ГРУП» облiковується заборгованiсть з нарахованих вiдсоткiв по 
облiгацiям власної емiсiї за амортизованою собiвартiстю в сумi 63 545 тис. грн. Термiн сплати вiдсоткiв по облiгацiям 
подовжений за згодою сторiн до 35 мiсяцiв.  
Поточна кредиторська заборгованiсть ПII ТОВ «КС ГРУП» станом на 31.12.2017 в сумi 42 тис. грн. представлена 
кредиторською заборгованiстю за товари, роботи, послуги. Протягом 2017 року поточна кредиторська заборгованiсть 
збiльшилась на 17 тис. грн. 
Iншi поточнi зобов’язання ПII ТОВ «КС ГРУП» станом на 31.12.2017 складають 15 491 тис. грн., та складаються з 
отриманої позики вiд нерезидента у сумi 13 961 тис. грн. та нарахованих вiдсоткiв за користування позикою в сумi 1 
523 тис. грн. В порiвняннi зi станом на 31.12.2016 iншi поточнi зобов’язання збiльшились на 487 тис. грн. за рахунок 
курсової рiзницi. 
Станом на 31.12.2017 поточнi забезпечення представленi резервом вiдпусток та складають 46 тис. грн., в порiвняннi зi 
станом на 31.12.2016 збiльшились на 21 тис. грн. за рахунок збiльшення фонду оплати працi. 
Всi зобов’язання вiдображенi у фiнансовiй звiтностi в цiлому достовiрно та в повнiй мiрi вiдповiдно до МСФЗ, 
вiдносно їх визнання, класифiкацiї та оцiнки. 
IНША ДОПОМIЖНА IНФОРМАЦIЯ 
Вартiсть чистих активiв ПII ТОВ «КС ГРУП» станом на 31.12.2017 складає 264 968 тис. грн., що бiльше вартостi 
Статутного капiталу.  
Показник вартостi чистих активiв ПII ТОВ «КС ГРУП» станом на 31.12.2017 вiдповiдає вимогам ст. 144 Цивiльного 
кодексу України. 
Рiвень корпоративного управлiння та система внутрiшнього контролю ПII ТОВ «КС ГРУП» в цiлому 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. 

ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ 
Аудиторська перевiрка виконана ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ААН «СЕЙЯ-КIРШ-
АУДИТ», яке здiйснює аудиторську дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та 



аудиторiв № 1525, виданого рiшенням Аудиторської палати України 26 сiчня 2001 р. за № 98, строком дiї 26.01.2001– 
26.11.2020  
Код ЄДРПОУ 24263164. 
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних 
учасникiв ринку цiнних паперiв серiї П № 000413, строком дiї: 05.09.2017 – 26.11.2020, видане НКЦПФР. 
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0570, видане АПУ вiдповiдно до рiшення № 319/4 вiд 
24.12.2015р. (чинне до 31.12.2020р.). 
Аудит фiнансової звiтностi здiйснювався аудиторською групою на чолi з незалежним аудитором Стижко Галиною 
Миколївною (сертифiкат аудитора №001393 вiд 20.09.1994р., дiя сертифiкату 20.09.2018р.). 
Генеральний директор - Зацерковна Тетяна Миколаївна (сертифiкат аудитора № 000857 вiд 29.02.96 р., видане за 
рiшенням АПУ № 42 вiд 29.02.1996р., дiя сертифiкату до 28.02.2020р.). 
ТОВ «ААН «СейЯ-Кiрш-аудит» зареєстроване 29.03.1996 Московською районною державною адмiнiстрацiєю м. 
Києва.  
Мiсцезнаходження ТОВ «ААН «СЕЙЯ-КIРШ-АУДИТ»: 01033, м. Київ, вул. Гайдара, 27, оф. 5, тел./факс 289-53-80, 
289-55-64. 
ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ 
Аудит фiнансової звiтностi здiйснювався на пiдставi Договору № 0310/13-1 вiд 03.10.2013р з 02.04.2018 по 04.04.2018. 
Партнер iз завдання Стижко Г.М. 
Генеральний директор 
ТОВ «ААН «СЕЙЯ-КIРШ-АУДИТ» Зацерковна Т.М. 
ДАТА СКЛАДАННЯ АУДИТОРСЬКОГО ЗВIТУ 
04.04.2018 

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний 
контролюючий орган і мають відмітку у паспорті). 
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів. 

 
 
 



   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 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 
01001, 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 31.12.2017 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 0 0 
 

первісна вартість 1001 0 0 
 

накопичена амортизація 1002 0 0 
 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 
 

Основні засоби: 1010 44 37 
 

первісна вартість 1011 145 150 
 

знос 1012 101 113 
 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 
 

первісна вартість 1016 0 0 
 

знос 1017 0 0 
 



Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 
 

первісна вартість 1021 0 0 
 

накопичена амортизація 1022 0 0 
 

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

 
1030 

 
0 

 
0  

інші фінансові інвестиції 1035 8 8 
 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 
 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 
 

Гудвіл 1050 0 0 
 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 
 

Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах 

1065 0 0 
 

Інші необоротні активи 1090 0 0 
 

Усього за розділом I 1095 52 45 
 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 7 27 
 

Виробничі запаси 1101 7 27 
 

Незавершене виробництво 1102 0 0 
 

Готова продукція 1103 0 0 
 

Товари 1104 0 0 
 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 
 

Депозити перестрахування 1115 0 0 
 

Векселі одержані 1120 0 0 
 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 

1125 552 224 
 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 

 
1130 

 
310 

 
310  

з бюджетом 1135 30 31 
 

у тому числі з податку на прибуток 1136 26 26 
 

з нарахованих доходів 1140 0 0 
 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 
 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 27 31 
 

Поточні фінансові інвестиції 1160 712583 712592 
 

Гроші та їх еквіваленти 1165 3106 1484 
 

Готівка 1166 0 0 
 

Рахунки в банках 1167 3106 1484 
 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 
 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 
 

у тому числі в: 
резервах довгострокових зобов’язань 

 
1181 

 
0 

 
0  

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 
 



резервах незароблених премій 1183 0 0 
 

інших страхових резервах 1184 0 0 
 

Інші оборотні активи 1190 0 0 
 

Усього за розділом II 1195 716615 714699 
 

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

1200 0 0 
 

Баланс 1300 716667 714744 
 

 

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 
 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 
 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 
 

Додатковий капітал 1410 0 0 
 

Емісійний дохід 1411 0 0 
 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 
 

Резервний капітал 1415 0 0 
 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 252290 246191 
 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( ) 

Інші резерви 1435 0 0 
 

Усього за розділом I 1495 271067 264968 
 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 
 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 
 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 
 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 430546 434197 
 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 
 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 
 

Цільове фінансування 1525 0 0 
 

Благодійна допомога 1526 0 0 
 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 
 

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

1531 0 0 
 

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

1532 0 0 
 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 
періоду) 

1533 0 0 
 

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



Інвестиційні контракти; 1535 0 0 
 

Призовий фонд 1540 0 0 
 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 
 

Усього за розділом II 1595 430546 434197 
 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 
 

Векселі видані 1605 0 0 
 

Поточна кредиторська заборгованість: 
за довгостроковими зобов’язаннями 

1610 0 0 
 

за товари, роботи, послуги 1615 22 42 
 

за розрахунками з бюджетом 1620 0 0 
 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 
 

за розрахунками зі страхування 1625 0 0 
 

за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 
 

за одержаними авансами 1635 3 0 
 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 
 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 
 

за страховою діяльністю 1650 0 0 
 

Поточні забезпечення 1660 25 46 
 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 
 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 
 

Інші поточні зобов’язання 1690 15004 15491 
 

Усього за розділом IІІ 1695 15054 15579 
 

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

1700 0 0 
 

V. Чиста вартість активів недержавного 
пенсійного фонду 

1800 0 0 
 

Баланс 1900 716667 714744 
 

 

Примітки 

Станом на 31.12.2017р. вартiсть необоротних активiв 
Товариства становить 45 тис.грн., та складається з таких 

статей: Основнi засоби - 37 тис.грн.; Iншi фiнансовi 
iнвестицiї - 8 тис.грн. 

Станом на 31.12.2017р. вартiсть оборотних активiв 
Товариства становить 714 699 тис.грн., та складається з 

таких статей: дебiторська заборгованiсть за товари, 
роботи, послуги - 224 тис.грн.; дебiторська заборгованiсть 

за виданими авансами - 310 тис.грн.;дебiторська 
заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - 31 тис. грн.; 

iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 31 тис.грн.; 
запаси - 27 тис.грн.; поточнi фiнансовi iнвестицiї - 712 592 
тис.грн; Грошовi кошти та їх еквiваленти в нацiональнiй 

валютi - 1 484 тис.грн. 
Структура зобов'язань Товариства станом на 31.12.2017р. 



має наступний вигляд: 
Довгостроковi зобов'язання - 434 197 тис.грн. Поточнi 
(короткостроковi) зобов'язання - 15 579 тис. грн. в т.ч.: 

кредиторська заборгованiсть та товари, роботи, послуги - 
42 тис. грн.; поточнi забезпечення - 46 тис.грн. iншi 

поточнi зобов'язання - 15 491 тис. грн 

Керівник Бєляков О.О. 

Головний бухгалтер Ожуг I.П. 



   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 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 2017 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

2000 0 0 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 

2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

2050 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Валовий: 
 прибуток 

 
2090 

 
0 

 
0 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

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

2105 0 0 

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

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 0 0 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 1199 ) ( 1093 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 1097 ) ( 3956 ) 

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 ( 2296 ) ( 5049 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 26 11 

Інші фінансові доходи 2220 182 1083 

Інші доходи 2240 0 15717 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 4011 ) ( 79499 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 
2290 

 
0 

 
0 

 збиток 2295 ( 6099 ) ( 67737 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 
2350 

 
0 

 
0 

 збиток 2355 ( 6099 ) ( 67737 ) 

 

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 6099 67737 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 77 76 

Витрати на оплату праці 2505 606 557 

Відрахування на соціальні заходи 2510 133 120 

Амортизація 2515 12 12 



Інші операційні витрати 2520 1468 4284 

Разом 2550 2296 5049 

 

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 

Витрати, пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю у 2017 роцi 
складають 2 296 тис.грн. та включають: адмiнiстративнi 
витрати - 1 199 тис.грн.; iншi операцiйнi витрати - 1 097 
тис.грн. За 2017 рiк фiнансовi результати вiд фiнансово-

господарської дiяльностi становлять: збиток вiд 
операцiйної дiяльностi - 2 296 тис.грн.;збиток вiд 

звичайної дiяльностi до оподаткування - 6 099 тис.грн. 
Чистий фiнансовий результат за 2017 рiк - збиток 6 099 

тис.грн. 

Керівник Бєляков О.О. 

Головний бухгалтер Ожуг I.П. 



   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 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 2017 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 

 
0 

 
0 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 20 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 

3025 0 0 

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

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 0 11 

Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 

 
3100 

 
( 457 ) 

 
( 417 ) 

Праці 3105 ( 475 ) ( 432 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 129 ) ( 116 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 116 ) ( 105 ) 

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

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 
вартість 

3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 
зборів 

3118 ( 116 ) ( 105 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 
контрактами 

3150 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 16 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -1177 -1055 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 328 578 

необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих: 
відсотків 

3215 171 1082 

дивідендів 3220 26 11 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 4000 3300 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 1000 

Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 

3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( ) ( 37 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 4000 ) ( 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 525 5934 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 

3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 

3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 0 0 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 970 ) ( 1800 ) 

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 -970 -1800 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -1622 3079 

Залишок коштів на початок року 3405 3106 27 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 1484 3106 

 

Примітки 

Сума витрат вiд операцiйної дiяльностi за 2017 рiк складає 
1 293 тис. грн. та включає: витрачання на оплату товарiв 

(робiт, послуг) - 457 тис.грн., витрачання на оплату 
працiвникам - 475 тис.грн., вiдрахування на соцiальнi 
заходи - 129 тис.грн., витрати на оплату зобов'зань з 

податкiв i зборiв - 116 тис.грн., витрати на оплату iнших 
податкiв i зборiв - 116 тис.грн. 

Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi складає -1 
177 тис.грн. 

Чистий рух коштiв у 2017 роцi у результатi iнвестицiйної 
дiяльностi дорiвнює 525 тис.грн. Залишок коштiв на 

кiнець року становить 1 484 тис.грн. 

Керівник Бєляков О.О. 

Головний бухгалтер Ожуг I.П. 



   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 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 2017 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 
    

Коригування на: 
амортизацію необоротних активів 

3505 
 

X 
 

X 

збільшення (зменшення) 
забезпечень 

3510 
    

збиток (прибуток) від 
нереалізованих курсових різниць 

3515 
    

збиток (прибуток) від 
неопераційної діяльності та інших 
негрошових операцій 

3520 
    

Прибуток (збиток) від участі в 
капіталі 

3521 
    

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

3522 
    

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

3523 
    

Збиток (прибуток) від реалізації 
фінансових інвестицій 

3524 
    

Зменшення (відновлення) 
корисності необоротних активів 

3526 
    

Фінансові витрати 3540 X 
 

X 
 

Зменшення (збільшення) 
оборотних активів 

3550 
    

Збільшення (зменшення) запасів 3551 
    

Збільшення (зменшення) 
поточних біологічних активів 

3552 
    



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

3553 
    

Зменшення (збільшення) іншої 
поточної дебіторської 
заборгованості 

3554 
    

Зменшення (збільшення) витрат 
майбутніх періодів 

3556 
    

Зменшення (збільшення) інших 
оборотних активів 

3557 
    

Збільшення (зменшення) 
поточних зобов'язань 

3560 
    

Грошові кошти від операційної 
діяльності 

3570 
    

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

3561 
    

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками з бюджетом 

3562 
    

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками зі страхування 

3563 
    

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

3564 
    

Збільшення (зменшення) доходів 
майбутніх періодів 

3566 
    

Збільшення (зменшення) інших 
поточних зобов’язань 

3567 
    

Сплачений податок на прибуток 3580 X 
 

X 
 

Сплачені відсотки 3585 X 
 

X 
 

Чистий рух коштів від 
операційної діяльності 

3195 
    

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
  

Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 
 

X 
 

X 

необоротних активів 3205 
 

X 
 

X 

Надходження від отриманих: 
відсотків 

3215 
 

X 
 

X 

дивідендів 3220 
 

X 
 

X 

Надходження від деривативів 3225 
 

X 
 

X 

Надходження від погашення 
позик 

3230 
 

X 
 

X 

Надходження від вибуття 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3235 
 

X 
 

X 

Інші надходження 3250 
 

X 
 

X 



Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 

3255 X 
 

X ( ) 

необоротних активів 3260 X 
 

X 
 

Виплати за деривативами 3270 X 
 

X 
 

Витрачання на надання позик 3275 X 
 

X 
 

Витрачання на придбання 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3280 X 
 

X 
 

Інші платежі 3290 X 
 

X 
 

Чистий рух коштів від 
інвестиційної діяльності 

3295 
    

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

3300 
 

X 
 

X 

Отримання позик 3305 
 

X 
 

X 

Надходження від продажу частки 
в дочірньому підприємстві 

3310 
 

X 
 

X 

Інші надходження 3340 
 

X 
 

X 

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 

3345 X 
 

X 
 

Погашення позик 3350 X 
 

X 
 

Сплату дивідендів 3355 X 
 

X 
 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 
 

X 
 

Витрачання на сплату 
заборгованості з фінансової 
оренди 

3365 X 
 

X 
 

Витрачання на придбання частки 
в дочірньому підприємстві 

3370 X 
 

X 
 

Витрачання на виплати 
неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 

3375 X 
 

X 
 

Інші платежі 3390 X 
 

X 
 

Чистий рух коштів від 
фінансової діяльності 

3395 
    

Чистий рух грошових коштів за 
звітний період 

3400 
    

Залишок коштів на початок року 3405 
 

X 
 

X 

Вплив зміни валютних курсів на 
залишок коштів 

3410 
    

Залишок коштів на кінець року 3415 
    

 

Примітки 
ПII ТОВ "КС ГРУП" складає звiт про рух грошових 

коштiв за прямим медотом 

Керівник Бєляков О.О. 

Головний бухгалтер Ожуг I.П. 



   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 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 2017 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 252290 0 0 271067 

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 252290 0 0 271067 

Чистий 
прибуток 
(збиток) за 
звітний період 

4100 0 0 0 0 -6099 0 0 -6099 

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 -6099 0 0 -6099 

Залишок на 
кінець року 

4300 18777 0 0 0 246191 0 0 264968 

 

Примітки 
Власний капiтал на кiнець 2017 року складає 264 968 тис.грн. та включає: статутний 

капiтал - 18 777 тис.грн., нерозподiлений прибуток - 246 191 тис.грн. 

Керівник Бєляков О.О. 

Головний бухгалтер Ожуг I.П. 



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

Текст приміток 

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПII ТОВ «КС ГРУП»  
ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИЛОСЯ 31 ГРУДНЯ 2017 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 01001, Україна, м. Київ, вулиця Велика Житомирська, будинок 24 Б, 
офiс 1. 
Основна мета дiяльностi Отримання прибутку 
Види дiяльностi 64.19. Iншi види грошового посередництва 
64.99. Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного забезпечення), н.в.i.у. 
66.12. Посередництво за договорами по цiнних паперах або товарах 
66.19. Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, крiм страхування та пенсiйного 
забезпечення 
Офiцiйна iнтернет-сторiнка http://ksg.kiev.ua/ 
Адреса електронної пошти inna.korolchuk@mdholding.com.ua 
 
2. ПРИНЦИП ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI  
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.  
Дата затвердження фiнансової звiтностi до випуску 29 березня 2018 року  
Валюта звiтностi Фiнансова звiтнiсть складена у грошовiй одиницi України – гривнi 
Одиниця вимiру тис. грн.  
Фiнансова звiтнiсть в  
умовах гiперiнфляцiї (МСБУ 29) Керiвництво Товариства у вiдповiдностi до МСФЗ 29 «Фiнансова  
звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї», проаналiзувало наступнi критерiї: 
а) основна маса населення вiддає перевагу збереженню своїх цiнностей у формi немонетарних 
активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Суми, утримуванi в нацiональнiй валютi, 
негайно iнвестуються для збереження купiвельної спроможностi; 
б) основна маса населення розглядає грошовi суми не в нацiональнiй грошовiй одиницi, а у 
вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Цiни можуть також наводитися в цiй валютi; 
в) продаж та придбання на умовах вiдстрочки платежу здiйснюється за цiнами, якi компенсують 
очiкувану втрату купiвельної спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, навiть якщо 
цей строк є коротким; 
г) вiдсотковi ставки, заробiтна плата та цiни iндексуються згiдно iндексу цiн; 
ґ) кумулятивний рiвень iнфляцiї за трирiчний перiод наближається до 100% або перевищує цей 
рiвень.  
Враховуючи офiцiйнi данi Державної служби статистики України, кумулятивний рiвень iнфляцiї 
за трирiчний перiод, включаючи 2015, 2016 та 2017 роки, склав 83,1357 %. 
Згiдно з офiцiйними даними Державної служби статистики iнфляцiя за  
останнi три роки є такою:  



2015 рiк – 143,3 % 
2016 рiк – 112,4 % 
2017 рiк – 113,7 % 
Значення кумулятивного рiвня iнфляцiї становить: 
(143,3%/100 * 112,4%/100 * 113,7%/100)*100 – 100 = 83,1357 % 
Керiвництво Товариства прийняло рiшення не застосовувати процедуру 
коригування показникiв, так як вважає, що вплив  
перерахунку на фiнансову звiтнiсть буде несуттєвим. 
Принципи ведення бухгалтерського облiку Бухгалтерськiй облiк ведеться у вiдповiдностi до 
законодавства України.  
Перiод звiтностi Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена за перiод з 01.01.2017р. по 
31.12.2017 року. 
Економiчне середовище Законодавство i нормативнi документи, якi впливають на економiчну 
ситуацiю в Українi, є предметом частих змiн, тому активи й операцiї 
Товариства можуть наражатися на ризик у разi погiршення полiтичної i 
економiчної ситуацiї у зв’язку з проведенням антитерористичної операцiї у 
Донецькiй та Луганськiй областях. 
 
За 2017 рiк склад фiнансової звiтностi 
1. Баланс 
2. Звiт про фiнансовi результати 
3. Звiт про рух грошових коштiв 
4. Звiт про власний капiтал 
5. Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi 
МСФЗ, якi прийнятi, але ще не набули чинностi  
МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти» 
У липнi 2014 року Рада з МСФЗ випустив остаточну редакцiю МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi 
iнструменти», яка замiнює МСБО (IAS) 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» та усi 
попереднi редакцiї МСФЗ (IFRS) 9. МСФЗ (IFRS) 9 об'єднує разом три частини проекту з облiку 
фiнансових iнструментiв: класифiкацiя i оцiнка, знецiнення та облiк хеджування. МСФЗ (IFRS) 9 
набирає чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 р. або пiсля цiєї дати, 
при цьому допускається дострокове застосування.  
За рiшенням керiвництва Товариства даний стандарт до дати набуття чинностi не застосовується.  
МСФЗ (IFRS) 15 «Дохiд за договорами з покупцями» 
МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травнi 2014 року, застосовується до рiчних перiодiв, якi 
починаються з 01.01.2018 року i передбачає модель, що включає п'ять етапiв, якi будуть 
застосовуватися щодо виручки за договорами з покупцями. Згiдно МСФЗ (IFRS) 15 виручка 
визнається у сумi, що вiдбиває вiдшкодування, право на яке органiзацiя очiкує отримати в обмiн 
на передачу товарiв або послуг покупцю. Новий стандарт по виручцi замiнить всi iснуючi вимоги 
МСФЗ до визнання виручки. Пiсля того, як рада з МСФЗ закiнчить роботу над поправками, якi 
вiдкладуть дату набрання силу на один рiк для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 р. 
або пiсля цiєї дати буде вимагатися повне ретроспективне застосування або модифiковане 
ретроспективне застосування, при цьому допускається дострокове застосування.  
Товариство планує використовувати варiант повного ретроспективного застосування нового 
стандарту з необхiдної дати набрання чинностi. Крiм цього, Товариство приймає до уваги 
пояснення, випущенi радою з МСФЗ в рамках попереднього варiанту документа в квiтнi 2016 
року, i буде вiдслiдковувати змiни в майбутньому. Дiяльнiсть Товариства пов'язана з наданням 
послуг. Продажи здiйснюється за допомогою окремих iдентифiкованих договорiв з покупцями. 
Товариство не очiкує значного впливу на її фiнансову звiтнiсть в результатi застосування нового 
стандарту до облiку виручки вiд надання даних послуг. 
МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда»  
Новий стандарт являє єдину модель iдентифiкацiї договорiв оренди та порядку їх облiку в 
фiнансовiй звiтностi як орендарiв, так i орендодавцiв. Вiн замiнює МСБО (IAS) 17 «Оренда» i 



пов'язанi з ним керiвництва по його iнтерпретацiї.  
МСФЗ (IFRS) 16 використовує контрольну модель для виявлення оренди, проводячи 
розмежування мiж орендою i договором про надання послуг на пiдставi наявностi або вiдсутностi 
виявленого активу пiд контролем клiєнта.  
Введено значнi змiни в бухгалтерський облiк з боку орендаря, з усуненням вiдмiнностi мiж 
операцiйною та фiнансовою орендою i визнанням активiв i зобов'язань по вiдношенню до всiх 
договорiв оренди (за винятком обмеженого ряду випадкiв короткострокової оренди i оренди 
активiв з низькою вартiстю)  
При цьому, стандарт не мiстить значних змiн вимог до бухгалтерського облiку з боку 
орендодавця.  
Органiзацiям необхiдно буде враховувати вплив змiн, що були внесенi цим стандартом, 
наприклад, на iнформацiйнi системи та системи внутрiшнього контролю.  
Стандарт вступає в силу для перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiзнiше, при цьому, 
засто-сування до цiєї дати дозволено для органiзацiй, якi також застосовує МСФЗ (IFRS) 15 
«Виручка за договорами з клiєнтами». 
За рiшенням керiвництва Товариства даний стандарт до дати набуття чинностi не застосовується. 
Дострокове застосування не вплинуло би на фiнансову звiтнiсть Товариства, оскiльки Товариство 
не входить в сферу дiї цього стандарту. 
3. ДОПУЩЕННЯ ПРО ПРОДОВЖЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI 
ПII ТОВ «КС Груп» провадить свою господарську дiяльнiсть з 1998 року по теперiшнiй час, i має 
намiри продовжувати свою iнвестицiйну дiяльнiсть необмежений перiод часу, власники не мають 
намiру чи необхiдностi лiквiдувати, або суттєво скорочувати масштаби дiяльностi товариства. За 
весь час iснування пiдприємство здiйснювало свою дiяльнiсть на фондовому ринку України у 
якостi портфельного iнвестора, iнвестицiйного консультанта та iнших видiв дiяльностi 
передбачених законодавством. Пiдприємство має напрацьовану позитивну дiлову репутацiю i 
надiйних iнвестицiйних партнерiв, iнтереси яких зосереджено у галузi чорної металургiї, 
металообробки, торгiвлi готовою продукцiєю металургiйних пiдприємств та iншою спорiдненою 
сировиною i продукцiєю, що використовується у цiй галузi. Враховуючи сучаснi реалiї економiки 
України та триваючу фiнансову кризу пiдприємство тимчасово зупинило активну дiяльнiсть на 
фондовому ринку. Основним напрямком дiяльностi у 2018 роцi буде вивчення, спостереження, 
аналiз результатiв дiяльностi крупних пiдприємств горно-металургiйної галузi України, динамiки 
цiн на продукцiю металургiї на внутрiшньому та свiтовому ринку, пiдготовка аналiтичних звiтiв i 
надання консультацiй. 
Дослiдження за дiяльнiстю об’єктiв iнвестування за 2016-2017 рокi свiдчать, що дiяльнiсть 
металургiйного комплексу України значно пожвавилась i увiйшла у новий цикл зростання, що 
визвало нову хвилю зацiкавленостi у стратегiчних iнвесторiв i iнвестицiйних партнерiв. У разi 
збереження зазначених позитивних тенденцiй у 2018 роцi пiдприємство планує повернутися на 
фондовий ринок України, активно залучати кошти iнвесторiв, i збiльшувати обсяги портфельного 
iнвестування у вiтчизняну металургiйну промисловiсть.  
Також, у найближчi роки, пiдприємство очiкує отримання дивiдендiв вiд iнвестицiй i збiльшення 
ринкової вартостi власних активiв, пiдґрунтям для цього є позитивнi результати дiяльностi 
металургiйних пiдприємств за останнi 2 роки, частками яких володiє пiдприємство. 
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. 
Виходячи з вищевикладеного, керiвництво вважає обґрунтованим складання цiєї фiнансової 
звiтностi на основi припущення, що Товариство є органiзацiєю, здатною продовжувати свою 
дiяльнiсть на безперервнiй основi 
4. ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ 
Органiзацiя i методологiя бухгалтерського облiку ПII ТОВ «КС ГРУП» здiйснюється вiдповiдно 
до  
Законодавства України. 
Ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансових звiтiв здiйснюється з дотриманням 



принципiв обачностi, повного висвiтлення, послiдовностi, безперервностi, нарахування та 
вiдповiдностi доходiв i витрат, превалювання сутностi над формою, перiодичностi. 
1. При вiдображеннi в бухгалтерському облiку господарських операцiй i подiй необхiдно 
застосовувати норми системи мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (МСБО) та 
мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), а також норми даного Положення. 
2. Функцiональна валюта та валюта подання даних фiнансової звiтностi. 
Функцiональною валютою ПII ТОВ «КС ГРУП» є Українська гривня, яка, будучи нацiональною 
валютою Українi, найкращим чином вiдображає економiчну сутнiсть бiльшостi здiйснюваних 
Компанiєю операцiй i пов'язаних з ними обставин, що впливають на її дiяльнiсть. При 
перерахунку доходiв, витрат i коштiв в iноземнiй валютi застосовувати офiцiйний курс , 
встановлений НБУ. 
Українська гривня є також валютою представлення даних цiєї фiнансової звiтностi. Всi данi 
фiнансової звiтностi тисяч гривень. 
Використання оцiнок i суджень  
Керiвництво використовує ряд оцiнок i припущень щодо подання активiв i зобов'язань та 
розкриття умовних активiв i зобов'язань при пiдготовцi даної фiнансової звiтностi вiдповiдно до 
вимог МСФЗ. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд зазначених оцiнок. Допущення i 
зробленi на їх основi попереднiх оцiнок постiйно аналiзуються на предмет необхiдностi їх змiни. 
Змiни в оцiнках визнаються в тому звiтному перiодi, коли цi оцiнки були переглянутi, i у всiх 
наступних перiодах, порушених зазначеними змiнами. 
Компанiя здiйснює оцiнку та вiдображення активiв i зобов’язань таким чином, щоб не переносити 
наявнi фiнансовi ризики, якi потенцiйно загрожують фiнансовому стану Компанiї, на наступнi 
звiтнi перiоди. Активи i зобов’язання Компанiї первiсно оцiнюються пiд час їх придбання чи 
виникнення та в подальшому оцiнюються на дату балансу за кожен звiтний перiод вiдповiдно до 
вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 
3. Класифiкацiя активiв та зобов’язань за строками погашення (поточнi/ непоточнi) здiйснюється 
пiд час їх первинного визнання залежно вiд термiну iснування, користування, володiння ними 
Компанiєю в порiвняннi з її операцiйним циклом. Тривалiсть операцiйного циклу складає один 
календарний рiк. Тобто, на дату оприбуткування активи та зобов’язання класифiкуються за 
строками: непоточнi (бiльшi одного року) та поточнi (меншi та рiвнi одному року).  
Для визначення дати визнання або погашення активiв та зобов‘язання користуються договорами 
та чинним законодавством.  
4. Межа суттєвостi для визнання придбаних активiв у складi основних засобiв чи нематерiальних 
активiв становить 1000,00 грн.  
5. Активами визнаються такi ресурси, якi контролюються ПII ТОВ «КС ГРУП» у результатi 
минулих подiй, використання яких, як очiкується приведе до збiльшення економiчних вимог.  
5. Фiнансовi iнструменти 
При оцiнцi придбаних чи отриманих фiнансових iнструментiв наказом по ПII ТОВ «КС ГРУП» 
визначається мета їх придбання (до погашення чи для подальшого продажу). В залежностi вiд 
цього визначається категорiя, до якої будуть вiднесенi фiнансовi iнструменти та метод оцiнки 
фiнансових iнструментiв на кiнець кожного звiтного перiоду. 
Непохiднi фiнансовi iнструменти 
До непохiдних фiнансових iнструментiв вiдносяться iнвестицiї, дебiторська заборгованiсть, 
грошовi та прирiвнянi до них кошти, кредити i позики, а також кредиторська заборгованiсть. 
Компанiя спочатку визнає позики та дебiторську заборгованiсть i депозити на дату їх видачi / 
виникнення.  
Первiсне визнання всiх iнших фiнансових активiв (включаючи активи, визначенi в категорiю 
iнструментiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку 
або збитку за перiод) здiйснюється на дату укладення угоди, в результатi якої Компанiя стає 
стороною за договором, який являє собою фiнансовий iнструмент. 
Компанiя припиняє визнання фiнансового активу в той момент, коли вона втрачає передбаченi 
договором права на потоки грошових коштiв за цим фiнансовим активом, або коли вона передає 
свої права на отримання передбачених договором потокiв грошових коштiв за цим фiнансовим 



активом в результатi здiйснення угоди, в якiй iншiй сторонi передаються практично всi ризики i 
вигоди, пов'язанi з правом власностi на цей фiнансовий актив. Будь-яка участь у переданих 
фiнансових активах, сформованих Компанiєю або збережених за нею, визнається в якостi 
окремого активу або зобов'язання. 
Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються i представляються у звiтi про фiнансовий стан в 
нетто-величиною тiльки тодi, коли Компанiя має юридично здiйсниме право на їх взаємозалiк i 
має намiр або зробити розрахунки по ним на нетто-основi, або реалiзувати актив i погасити 
зобов'язання одночасно. 
Компанiя має непохiднi фiнансовi активи вiднести до одної з категорiй:  
- фiнансовi активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як 
прибутку або збитку за перiод;  
- фiнансовi активи, утримуванi до строку погашення;  
- позики i дебiторську заборгованiстю;  
- фiнансовi активи, доступнi для продажу. 
Фiнансовi активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як 
прибутку або збитку за перiод. 
Для фiнансових iнструментiв, заборгованiсть за якими вважається стандартною, справедливою 
вартiстю на дату балансу є одне з таких значень:  
• найкраща пропозицiя на купiвлю цiнного папера (цiна «bid») на фондових бiржах (ПФТС та iншi 
органiзованi торгiвельнi майданчики), за станом на момент закриття останнього бiржового дня 
звiтного мiсяця. У випадку вiдсутностi таких котирувань на зазначену дату, справедлива вартiсть 
цiнного папера визначається по його останньому бiржовому курсу, що визначається за 
результатами бiржових торгiв, якi вiдбулися протягом останнiх 10 робочих днiв звiтного мiсяця; 
• середньозважене котирування цiнного папера за останнi п'ять робочих днiв мiсяця на 
органiзацiйно оформленому бiржовому/позабiржовому ринку; 
• найкраща середня арифметична пропозицiя на купiвлю (цiна «bid») цiнного папера, на 
органiзацiйно оформленому бiржовому/позабiржовому ринку цiнних паперiв за останнi п'ять 
робочих днiв мiсяця/дня проведення операцiї. У випадку, якщо протягом вищевказаного перiоду 
була вiдсутня найкраща пропозицiя на купiвлю в один або бiльше днiв, то в розрахунок 
приймається найкраща середня пропозицiя, за тi днi, у яких була така пропозицiя. 
Для фiнансових iнструментiв, заборгованiсть за якими визнана нестандартною, справедливою 
вартiстю є найкраща пропозицiя на купiвлю лiстингового цiнного папера (цiна «bid») на фондових 
бiржах, за станом на момент закриття останнього бiржового дня звiтного мiсяця. У разi вiдсутностi 
таких котирувань на зазначену дату, справедлива вартiсть лiстингового цiнного папера 
визначається за його останньому бiржовому курсу, що визначається за результатами бiржових 
торгiв, якi вiдбулися протягом останнiх 5 робочих днiв звiтного мiсяця. 
Акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком, справедливу вартiсть яких достовiрно 
визначити неможливо, вiдображаються на дату балансу за їх собiвартiстю з урахуванням 
зменшення їх корисностi. 
Фiнансовi активи, утримуванi до строку погашення. 
Фiнансовi iнструменти, що утримуються Компанiєю до їх погашення, вiдображаються на дату 
балансу за амортизованою собiвартiстю з застосуванням методу ефективного вiдсотка. У разi 
неможливостi отримання фiнансової звiтностi об’єкта iнвестування, або вiдсутностi даних щодо 
справедливої вартостi фiнансових активiв, вартiсть фiнансових iнструментiв на звiтну дату 
визначається за останньою визначеною справедливою вартiстю. 
Позики та дебiторська заборгованiсть 
Позики та дебiторська заборгованiсть не є такими, що котируються на активному ринку. Такi 
фiнансовi активи передбачають отримання фiксованих або пiддаються визначенню платежiв.  
Такi активи спочатку визнаються за справедливою вартiстю, яка збiльшується на суму 
безпосередньо вiдносяться до здiйснення угоди витрат. Пiсля первiсного визнання позика та 
дебiторська заборгованiсть оцiнюються за амортизованою вартiстю, яка розраховується з 
використанням методу ефективної ставки вiдсотка, за вирахуванням збиткiв вiд їх знецiнення.  
Оцiнка за амортизацiйною вартiстю здiйснюється щодо позик та дебiторської заборгованостi 



строком бiльше 1 року. 
До позик та дебiторської заборгованостi вiдноситься дебiторська заборгованiсть по фiнансовим та 
iншим операцiям. 
Фiнансовi активи, доступнi i для продажу 
Фiнансовi активи, наявнi для продажу, являють собою непохiднi фiнансовi активи, якi навмисно 
були визначенi в цiй категорiї, або якi не були класифiкованi нi в одну з перерахованих вище 
категорiй. При первiсному визнаннi такi активи оцiнюються за справедливою вартiстю, яка 
збiльшується на суму прямих витрат до здiйснення угоди. Пiсля первiсного визнання вони 
оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої, вiдмiннi вiд збиткiв вiд знецiнення, визнаються 
в iншому сукупному прибутку i представляються в складi власних коштiв по рахунку резерву змiн 
справедливої вартостi.  
У момент припинення визнання iнвестицiї або при її знецiненнi сума загального прибутку або 
збитку, накопиченої в iншому сукупному прибутку, списується i переноситься до складу прибутку 
або збитку за перiод. 
Iншi непохiднi фiнансовi iнструменти вiдображаються за справедливою вартiстю. Iнвестицiї в 
пайовi цiннi папери, якi не котируються на фондовiй бiржi, в основному оцiнюються з 
використанням технiчних прийомiв оцiнки, таких, як аналiз дисконтованих грошових потокiв, 
застосування моделей розрахунку i проведення аналiтичних порiвнянь з iншими операцiями та 
iнструментами, якi є по сутi подiбними оцiнюваним iнвестицiям.  
Якщо справедливу вартiсть iнвестицiй не можна надiйно оцiнити, вони вiдображаються за 
фактичною вартiстю за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення. 
У разi придбання фiнансових активiв iнших, нiж наявнi станом на 01.01.2013р., визначення 
категорiї таких активiв здiйснюється за Наказом директора. 
Непохiднi фiнансовi зобов'язання 
Первiсне визнання фiнансових зобов'язань (включаючи зобов'язання, визначенi в категорiю 
фiнансових iнструментiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки 
як прибутку або збитку за перiод), здiйснюється на дату укладення угоди, в результатi якої 
Компанiя стає стороною за договором, який являє собою фiнансовий iнструмент. 
Непохiднi фiнансовi зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю, яка 
збiльшується на суму витрат, якi безпосередньо вiдносяться до здiйснення угоди. Пiсля первiсного 
визнання цi фiнансовi зобов'язання оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням 
методу ефективної ставки вiдсотка. 
Компанiя припиняє визнання фiнансового зобов'язання в той момент, коли припиняються або 
анулюються її обов'язки за вiдповiдним договором або закiнчується термiн їх дiї. 
Компанiя може мати наступнi непохiднi фiнансовi зобов'язання: дивiденди, кредиторська 
заборгованiсть та аванси отриманi. 
6. Грошовi та прирiвнянi до них кошти  
Грошовi та прирiвнянi до них кошти включають готiвковi грошовi кошти, поточнi рахунки. 
Кошти, якi не можна використати для операцiй протягом одного року, починаючи з дати балансу 
або протягом операцiйного циклу внаслiдок обмежень, слiд виключати зi складу оборотних 
активiв та вiдображати як необоротнi активи. 
7. Зобов’язання – заборгованiсть що виникла внаслiдок минулих подiй, погашення якої у 
майбутньому, як очiкується, призведе до зменшення корисностi.  
До зобов’язань вiдносяться: 
- кредити, отриманi вiд фiнансових установ; 
- позики, отриманi вiд не фiнансових установ або фiзичних осiб; 
- кредиторська заборгованiсть. 
8. Основнi засоби 
Всi об'єкти основних засобiв ПII ТОВ «КС ГРУП» облiковуються в бухгалтерському облiку за 
моделлю собiвартостi. 
Власнi активи - об'єкти основних засобiв вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за фактичними 
витратами за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення. У разi якщо об'єкт 
основних засобiв складається з декiлькох компонентiв, що мають рiзний строк корисного 



використання, такi компоненти вiдображаються як окремi об'єкти основних засобiв. 
Визнання, облiк та оцiнка основних засобiв вiдбувається в Компанiї на основi МСБО 16 «Основнi 
засоби» з урахуванням зазначених в цьому Положеннi застережень. 
Основним засобом визнається актив, якщо очiкуваний термiн його корисного використання 
(експлуатацiї), установлений засiданням постiйно дiючої iнвентаризацiйної комiсiї, бiльше одного 
року. Облiковою одиницею основних засобiв вважати об'єкт основних засобiв. 
Придбанi (створенi) основнi засоби визнаються за первiсною вартiстю, яка складається з вартостi 
придбання та витрат, що безпосередньо належать до придбання або доведення об’єкту до робочого 
стану.  
З метою ведення бухгалтерського облiку при придбаннi основних засобiв проводиться розподiл по 
наступних групах основних засобiв: 
- Будинки та споруди; 
- Машини та обладнання (крiм обчислювальної технiки); 
- Транспортнi засоби; 
- Iнструменти, прилади, меблi та iнвентар; 
- Iншi основнi засоби (виробничi). 
Факт готовностi основних засобiв до експлуатацiї пiдтверджується наказом Директором ПII ТОВ 
«КС ГРУП». 
Очiкуваний строк корисного використання об'єкта основних засобiв встановлюється Додатком до 
цього наказу. 
При визнаннi строку корисного використання (експлуатацiї) слiд ураховувати: 
- очiкуване використання об'єкта з урахуванням його потужностi або продуктивностi; 
- фiзичний та моральний знос, що передбачається; 
- правовi або iншi обмеження щодо строкiв використання об'єкта та iншi фактори. 
Строки корисного використання визначається Додатком до цього Положення.  
Очiкуванi строки корисного використання спецiалiзованої лiтератури з питань оподаткування, 
ведення бухгалтерського облiку та пiдписних видань (газети, журнали, брошури) встановлюється 
один рiк. 
На дату балансу основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю (собiвартiстю) з 
вирахуванням суми зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.  
Лiквiдацiйна вартiсть переглядається на кожну звiтну дату рiчної фiнансової звiтностi. 
Лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв основних засобiв визначається наказом Директором Компанiї щодо 
готовностi об’єкта до експлуатацiї. 
Нарахування амортизацiї здiйснюється наступним чином: 
-з метою ведення податкового облiку – з мiсяця, наступного за мiсяцем введення об'єкта основних 
засобiв в експлуатацiю; 
-з метою ведення бухгалтерського облiку – з мiсяця готовностi об’єкта основних засобiв до 
експлуатацiї. 
1. Нематерiальнi активи 
Визнання, оцiнка та облiк нематерiальних активiв здiйснюється у вiдповiдностi з МСБО 38 
«Нематерiальнi активи» з урахуванням зазначених в цьому Положеннi застережень. 
Придбанi (створенi) нематерiальнi активи визнаються за первiсною вартiстю, яка складається з 
вартостi придбання та витрат, що безпосередньо належать до придбання або доведення об’єкту до 
робочого стану. Одиницею облiку є окремий об'єкт нематерiальних активiв, який в повнiй мiрi 
вiдповiдає вимогам щодо визнання ресурсу активом.  
Наступнi витрати, пов'язанi з полiпшенням нематерiальних активiв, капiталiзуються тiльки в тому 
випадку, якщо вони збiльшують майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з тим об'єктом, до якого цi 
витрати вiдносяться. 
Очiкуваний строк корисного використання об'єкта нематерiальних активiв встановлюється 
iнвентаризацiйною комiсiєю в мiсяцi отримання (створення) об'єкта.  
Орiєнтованi строки корисного використання визначатимуться Додатком до цього Положення.  
Нематерiальнi активи облiковуються за первiсною вартiстю (собiвартiстю) з вирахуванням 
накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. 



Амортизацiя окремого об'єкта нематерiальних активiв розраховується iз застосуванням 
прямолiнiйного методу, виходячи iз строку корисного використання об'єкту. Строк корисного 
використання об'єкта i фактори, що впливають на нього, вiдображаються в актах (протоколах) 
постiйно дiючої iнвентаризацiйної комiсiї, якi згiдно графiку обiгу документiв, здаються в 
бухгалтерiю. 
Нематерiальнi активи, щодо яких не встановлений строк корисного використання не пiдлягають 
амортизацiї. 
Лiквiдацiйна вартiсть нематерiальних активiв дорiвнює нулю. 
10. Знецiнення активiв 
Балансова вартiсть всiх активiв, за виключенням тих, до яких не застосовується МСБО № 36, 
переглядається щодо можливого зменшення корисностi. Сума втрат вiд зменшення корисностi 
активу на кожну дату балансу визначається як рiзниця мiж його балансовою вартiстю та сумою 
очiкуваного вiдшкодування. 
(I) Фiнансовий актив є знецiненими, якщо iснують об'єктивнi свiдчення того, що пiсля первiсного 
визнання активу вiдбулася подiя, що спричинила збиток, i що ця подiя справила негативний вплив 
на очiкувану величину майбутнiх грошових потокiв вiд даного активу, розмiр якої можна надiйно 
розрахувати.  
До об'єктивних свiдчень знецiнення фiнансових активiв можуть ставитися неплатежi або iнше 
невиконання боржниками своїх обов'язкiв, реструктуризацiя заборгованостi перед Компанiєю на 
умовах, якi в iншому випадку Компанiєю навiть не розглядалися б, ознаки можливого банкрутства 
боржника або емiтента, зникнення активного ринку для будь-якого цiнного паперу. Крiм того, 
стосовно iнвестицiї в пайовi цiннi папери, об'єктивним свiдченням знецiнення такої iнвестицiї є 
значне або тривале зниження її справедливої вартостi нижче її фактичної вартостi. Ознаки, якi 
свiдчать про знецiненнi дебiторської заборгованостi та iнвестицiйних цiнних паперiв, 
класифiкованих в категорiю утримуваних до термiну погашення, Компанiя розглядає як на рiвнi 
окремих активiв, так i на рiвнi портфеля. Всi такi активи, величина кожного з яких, взятого 
окремо, є значною, оцiнюються на предмет знецiнення в iндивiдуальному порядку. У тому 
випадку, якщо з'ясовується, що перевiренi окремо значнi статтi дебiторської заборгованостi та 
iнвестицiйних цiнних паперiв, класифiкованих в категорiю утримуваних до термiну погашення, не 
знецiнилися, то їх потiм об'єднують в портфель для перевiрки на предмет знецiнення, яке вже 
виникло, але ще не зафiксовано. Статтi дебiторської заборгованостi та iнвестицiйних цiнних 
паперiв, класифiкованих в категорiю утримуваних до термiну погашення, величина яких не є 
окремо значною, оцiнюються на предмет знецiнення в сукупностi шляхом об'єднання в портфель 
тих статей дебiторської заборгованостi та iнвестицiйних цiнних паперiв, класифiкованих в 
категорiю утримуваних до термiну погашення, якi мають подiбнi характеристики ризику. 
При оцiнцi фактiв, що свiдчать про знецiнення, ПII ТОВ «КС ГРУП» аналiзує iсторичнi данi щодо 
ступеня ймовiрностi дефолту, строкiв вiдшкодування та сум понесених збиткiв, скоригованi з 
урахуванням суджень керiвництва щодо поточних економiчних i кредитних умов, в результатi 
яких фактичнi збитки, можливо, виявляться бiльше або менше тих, яких можна було б очiкувати 
виходячи з iсторичних тенденцiй. 
Щодо фiнансового активу, який облiковується за амортизованою вартiстю, сума збитку вiд 
знецiнення розраховується як рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю 
дисконтованих очiкуваних майбутнiх грошових потокiв.  
(Ii) Нефiнансовi активи 
Балансова вартiсть нефiнансових активiв Компанiї, вiдмiнних вiд запасiв i вiдкладених податкових 
активiв, аналiзується на кожну звiтну дату для виявлення ознак їх можливого знецiнення. При 
наявностi таких ознак розраховується сума очiкуваного вiдшкодування величина вiдповiдного 
активу. Щодо нематерiальних активiв, якi мають невизначений строк корисного використання або 
ще не готовi до використання, сума очiкуваного вiдшкодування розраховується щороку в один i 
той же час – на дату складання рiчної фiнансової звiтностi. 
Об'єктивним свiдченням зменшення корисностi (знецiнення) фiнансових активiв є iнформацiя, яка 
стосується таких збиткових подiй: 
 фактичне розiрвання контракту, внаслiдок невиконання умов договору, або прострочення 



виплати процентiв чи основної суми;  
 високу ймовiрнiсть банкрутства;  
 реорганiзацiю емiтента;  
 зникнення активного ринку для цих фiнансових iнструментiв через фiнансовi труднощi 
емiтента;  
 значне або тривале зменшення справедливої вартостi акцiй та iнших цiнних паперiв з 
нефiксованим прибутком порiвняно з їх собiвартiстю. Значним вважається зменшення вартостi 
зазначених цiнних паперiв бiльше нiж на 20%, а тривалим – впродовж бiльше 6 мiсяцiв. 
Наявнiсть ознак знецiнення визначається головним бухгалтером Компанiї. Зменшення корисностi 
активiв облiку здiйснюється шляхом створення та використання резервiв для активiв або визнання 
витрат для основних засобiв та нематерiальних активiв на пiдставi чинних норм МСФЗ, 
нормативних актiв Мiнiстерства фiнансiв України та внутрiшнiх нормативних актiв Компанiї.  
Сума очiкуваного вiдшкодування величина активу або одиницi, яка генерує грошовi потоки, являє 
собою найбiльшу з двох величин: вартостi при використаннi цього активу (цiєї одиницi) та його 
(її) справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж. При розрахунку вартостi при 
використаннi, очiкуванi в майбутньому потоки грошових коштiв дисконтуються до їх теперiшньої 
вартостi з використанням ставки дисконтування до оподаткування, що вiдображає поточну 
ринкову оцiнку впливу змiни вартостi грошей з плином часу i ризики, специфiчнi для даного 
активу. Для цiлей проведення перевiрки на предмет знецiнення активи, якi не можуть бути 
перевiренi окремо, об'єднуються в найменшу групу, в рамках якої генерується приплив грошових 
коштiв у результатi триваючого використання вiдповiдних активiв, i цей приплив здебiльшого не 
залежить вiд припливу грошових коштiв, що генерується iншими активами або групою активiв 
(«одиниця, яка генерує грошовi потоки»). 
Збиток вiд знецiнення визнається в тому випадку, якщо балансова вартiсть самого активу або 
одиницi, яка генерує грошовi потоки, до якої належать цi активи, виявляється вище його (її) суми 
очiкуваного вiдшкодування. Збитки вiд знецiнення визнаються у прибутку або збитку за перiод. 
Збитки вiд знецiнення одиниць, що генерують потоки грошових коштiв, розподiляються 
пропорцiйно балансової вартостi активiв у складi вiдповiдної одиницi (групи одиниць). 
Ставка дисконтування визначається як кредитна ставка на звiтну дату в нацiональнiй валютi того 
банку, в якому Компанiя має поточний рахунок. 
Фiнансовi зобов’язання по кредитам банку, строк погашення яких бiльше року не дисконтуються, 
оскiльки нарахування вiдсоткiв за кредитом нiвелюють змiну вартостi таких фiнансових 
зобов’язань. 
11. Запаси 
Визнання, облiк та оцiнка запасiв вiдбувається в ПII ТОВ «КС ГРУП» вiдповiдно до МСБО 2 
„Запаси” з урахуванням зазначених в цьому Положеннi застережень. 
Запаси ПII ТОВ «КС ГРУП» – це активи, якi iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв 
для споживання у виробничому процесi або при наданнi послуг. 
Облiковою одиницею бухгалтерського облiку запасiв вважати однорiдну групу.  
Придбання запасiв в ПII ТОВ «КС ГРУП» здiйснюється виключно для використання у 
господарськiй дiяльностi. 
З метою ведення бухгалтерського облiку запасiв можуть створюватись наступнi групи: 
- Сировина матерiали; 
- Бланки сурової звiтностi; 
- Паливо; 
- Iншi. 
При списаннi запасiв на витрати в тому перiодi, в якому вони були фактично використанi, з метою 
визначення вартостi списаних запасiв застосовується метод ФIФО вiдповiдної одиницi запасiв. 
12. Резерви 
Резерв вiдображається у звiтi про фiнансовий стан у тому випадку, коли у ПII ТОВ «КС ГРУП» 
виникає юридична або обгрунтоване зобов'язання в результатi подiї та iснує ймовiрнiсть того, що 
буде потрiбно вiдволiкання коштiв для виконання цього зобов'язання. 
Резерв пiд майбутнi операцiйнi витрати не формується. 



Величина резерву сумнiвних боргiв визначається iз застосування коефiцiєнта сумнiвностi. 
Коефiцiєнт сумнiвностi розраховується шляхом класифiкацiї дебiторської заборгованостi за 
строками непогашення: 
- У разi, якщо заборгованiсть не погашена у строк вiд 1 року до 1,5 рокiв застосовується 
коєфiцiєнт 0,5; 
- У разi, якщо заборгованiсть не погашена у строк вiд 1,5 року до 2,0 рокiв застосовується 
коєфiцiєнт 0,6; 
- У разi, якщо заборгованiсть не погашена у строк вiд 2,0 року до 3,0. 
рокiв застосовується коєфiцiєнт 0,8. 
13. Доходи 
ПII ТОВ «КС ГРУП» нараховуються i визнаються згiдно з МСБО 18 «Дохiд» Для узагальнення 
iнформацiї про доходи основної дiяльностi в ПII ТОВ «КС ГРУП» використовуються рахунки 
класу 7 «Доходи», а iнформацiї щодо одержаних доходiв у звiтному перiодi, якi пiдлягають 
включенню у майбутнiх звiтних перiодах рахунок 69 «Доходи майбутнiх перiодiв». 
Для узагальнення iнформацiї про витрати основної дiяльностi в ПII ТОВ «КС ГРУП» 
використовуються рахунки класу 9 «Витрати дiяльностi». 
У ПII ТОВ «КС ГРУП» застосовується система оплати працi згiдно умов трудових договорiв.  
В ПII ТОВ «КС ГРУП» застосовується помiсячна оплата працi спiвробiтникiв за посадовими 
окладами згiдно затвердженого штатного розкладу. Для оплати працi спiвробiтникiв, якi не 
входять до штату ПII ТОВ «КС ГРУП», застосовуються договори цивiльно-правового характеру 
(договори пiдряду, договори про наданi послуги, договори доручення) з оплатою за домовленiстю 
згiдно умов таких договорiв.  
В ПII ТОВ «КС ГРУП» застосовуються передбаченi чинними нормативними актами та внутрiшнiм 
Положенням про здiйснення вiдряджень граничнi норми добових на службовi вiдрядження, 
граничну величину розрахункiв готiвкою, строки звiтування за витрачання коштiв тощо, 
затвердженим наказом Директора ПII ТОВ «КС ГРУП». 
Iнформацiя про витрати, активи i зобов’язання з податку на прибуток формується в 
бухгалтерському облiку згiдно МСБО 12 «Податки на прибуток». 
Фiнансовi результати ПII ТОВ «КС ГРУП» щомiсячно формуються на рахунку 79 «Фiнансовi 
результати» як рiзниця мiж доходами i витратами за видами дiяльностi. Сальдо по рахунку 79 
“Фiнансовi результати” списується щорiчно на рахунок 44 “Нерозподiленi прибутки (збитки)” 
останнiм днем звiтного року. 
Розподiл чистого прибутку ПII ТОВ «КС ГРУП» здiйснюється на пiдставi рiшень Загальних зборiв 
учасникiв. 
Для пiдтвердження достовiрностi фiнансової звiтностi ПII ТОВ «КС ГРУП» щорiчно проводяться 
аудиторськi перевiрки фiнансової звiтностi незалежною аудиторською компанiєю. 

Продовження тексту приміток 

5. ОСНОВНI ПРИПУЩЕННЯ, ОЦIНКИ ТА СУДЖЕННЯ 
Судження щодо операцiй, подiй та умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ 
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операцiї, iншої подiї або умови, 
керiвництво Товариства застосовує судження пiд час розроблення та застосування облiкової 
полiтики, щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для прийняття економiчних 
рiшень та достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть: 
• подає достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки 
Товариства; 
• вiдображає економiчну сутнiсть операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну форму; 
• є нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень; 
• є повною в усiх суттєвих аспектах. 
Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства посилається на прийнятнiсть наведених далi 
джерел та враховує їх у низхiдному порядку: 
а) вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов’язанi з ними питання; 
б) визначення, критерiї визнання та концепцiї оцiнки активiв, зобов’язань, доходiв та витрат у 



Концептуальнiй основi фiнансової звiтностi. 
Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства враховує найостаннiшi положення iнших 
органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну концептуальну 
основу для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi 
практики, тiєю мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам. 
Судження щодо справедливої вартостi активiв Товариства 
Справедлива вартiсть iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках, 
розраховується на основi поточної ринкової вартостi на момент закриття торгiв на звiтну дату. В 
iнших випадках оцiнка справедливої вартостi ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних 
майбутнiх грошових потокiв, iснуючої економiчної ситуацiї, ризикiв, властивих рiзним 
фiнансовим iнструментам, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцiнка 
справедливої вартостi». 
Судження щодо очiкуваних термiнiв утримування фiнансових iнструментiв 
Керiвництво Товариства застосовує професiйне судження щодо термiнiв утримання фiнансових 
iнструментiв, що входять до складу фiнансових активiв. Професiйне судження за цим питанням 
ґрунтується на оцiнцi ризикiв фiнансового iнструменту, його прибутковостi й динамiцi та iнших 
факторах. Проте iснують невизначеностi, якi можуть бути пов’язанi з призупиненням обiгу цiнних 
паперiв, що не є пiдконтрольним керiвництву Товариства фактором i може суттєво вплинути на 
оцiнку фiнансових iнструментiв. 
Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв 
На кожну звiтну дату Товариство проводить аналiз дебiторської заборгованостi, iншої дебiторської 
заборгованостi та iнших фiнансових активiв на предмет наявностi ознак їх знецiнення. Збиток вiд 
знецiнення визнається виходячи з власного професiйного судження керiвництва за наявностi 
об’єктивних даних, що свiдчать про зменшення передбачуваних майбутнiх грошових потокiв за 
даним активом у результатi однiєї або кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля визнання фiнансового 
активу. 
6. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТI 
Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за справедливою вартiстю 
Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов’язань, 
тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСБО 39 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець 
кожного звiтного перiоду. 
Класи активiв та зобов’язань, Методики оцiнювання Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, 
витратний) Вихiднi данi 
оцiнених за справедливою 
вартiстю  
Грошовi кошти та їх еквiваленти Первiсна та подальша Ринковий Офiцiйнi курси НБУ 
оцiнка грошових коштiв  
та їх еквiвалентiв здiйснюється  
за справедливою вартiстю,  
яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi  
 
Депозити (крiм депозитiв Первiсна оцiнка депозиту здiйснюється Дохiдний Ставки за депозитами, 
до запитання) за його справедливою вартiстю, (дисконтування грошових потокiв) ефективнi 
ставки за 
яка зазвичай дорiвнює його номiнальнiй депозитними  
вартостi. Подальша оцiнка депозитiв у договорами 
нацiональнiй валютi здiйснюється за  
справедливою вартiстю очiкуваних  
грошових потокiв 
 
Борговi цiннi папери Первiсна оцiнка боргових цiнних паперiв Ринковий, дохiдний Офiцiйнi 
бiржовi курси  
як фiнансових активiв здiйснюється за органiзаторiв торгiв на  



справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює дату оцiнки, котирування 
цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив. аналогiчних боргових 
Подальша оцiнка боргових цiнних паперiв цiнних паперiв,  
здiйснюється за справедливою вартiстю. дисконтованi потоки 
грошових коштiв 
Iнструменти капiталу Первiсна оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється Ринковий, витратний 
Офiцiйнi бiржовi курси  
за їх справедливою вартiстю, яка зазвичай органiзаторiв торгiв на  
дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий дату оцiнки, за  
актив. Подальша оцiнка iнструментiв капiталу вiдсутностi визначеного  
здiйснюється за справедливою вартiстю бiржового курсу на дату 
на дату оцiнки оцiнки, використовується  
остання балансова  
вартiсть, цiни закриття  
бiржового торгового дня 
 
Дебiторська заборгованiсть Первiсна та подальша оцiнка дебiторської Дохiдний Контрактнi 
умови, ймовiрнiсть  
заборгованостi здiйснюється за справедливою погашення, очiкуванi  
вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, вхiднi грошовi потоки 
тобто сумi очiкуваних контрактних грошових 
потокiв на дату оцiнки 
Поточнi зобов’язання Первiсна та подальша оцiнка поточних Витратний Контрактнi умови, 
ймовiрнiсть  
зобов’язань здiйснюється за вартiстю погашення погашення, очiкуванi  
вихiднi грошовi потоки 
 
Рiвень iєрархiї справедливої вартостi, до якого належать оцiнки справедливої вартостi 
Класи активiв та зобов’язань, 1 рiвень 2 рiвень 3 рiвень Усього оцiнених за справедливою (тi, що 
мають котирування, (тi, що не мають (тi, що не мають 
вартiстю та спостережуванi) котривань, але котрипувань i не є 
спостережуванi) спостережуваними) 
 
2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 
Дата оцiнки 31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16 
Iнвестицiї призначенi  
для продажу - - 712488 712 488 104 95 712592 712583 
Iнвестицiї доступнi для  
продажу - - - - 8 8 8 8 
Перемiщень на протязi 2016 та 2017 року мiж iєрархiями не вiдбувалось. 
7. РОЗКРИТТЯ ПОКАЗНИКIВ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 
Основнi засоби  
Дата Машини та обладнання Iнструменти, прилади, iнвентар Всього: 
Первiсна вартiсть 
31.12.2016р. 115 30 145 
31.12.2017р. 115 35 150 
Накопичена амортизацiя 
31.12.2016р. 79 22 101 
31.12.2017р. 88 25 113 
Балансова (залишкова) вартiсть 
31.12.2016р. 36 8 44 
31.12.2017р. 27 10 37 
Iнвестицiї 



Станом на 31.12.17р, та на 31.12.2016р.. на балансi ПII ТОВ «КС ГРУП» облiковувались 
довгостроковi та поточнi фiнансовi iнвестицiї. Поточнi фiнансовi iнвестицiї якi представленi 
портфелем цiнних паперiв, а саме: 
- iменнi простi акцiй ПАТ «Запорiжсталь» станом на 31.12.2017 року вiдсутнi в бiржевому списку 
ПАТ «Українська бiржа», справедлива вартiсть 712480 тис.грн. 
- iнвестицiйнi сертифiкати ЗНПIФ «РК-Iнвест» 60 штук. На 31.12.2017 вартiсть одного 
iнвестицiйного сертифiкату дорiвнює 1 181,61 грн за штуку, справедлива вартiсть 71 тис.грн 
-акцiї iменнi простi ПАТ «Укрнафта» 24 штуки по цiнi 141,0грн за штуку, справедлива вартiсть 3 
тис.грн. А також iншi на загальну вартiсть 38 тис.грн. 
Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї:  
- корпоративнi права ТОВ «МД Iстейт» на суму 4 тис.грн.; 
- корпаротивнi права ТОВ «Мiдланд Кепiтал Менеджмент» 4 тис.грн. 
 
Найменування За рiк, що закiнчився 31.12.17р. За рiк, що закiнчився 31.12.16р. 
Поточнi фiнансовi iнвестицiї 712 592 712583 
Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 8 8 
Всього 712 600 712591 
 
Грошовi кошти та їх еквiваленти 
Валюта За рiк, що закiнчився 31.12.17р. За рiк, що закiнчився 31.12.16р. 
Грошовi кошти в банку (UAH) 1 484 3106  
Всього 1 484 3106 
Станом на 31.12.2017р. залишки на розрахункових рахунках ПII ТОВ «КС ГРУП» становили 1 484 
тис.грн. 
Середня доходнiсть за депозитами у гривнi, якi ПII ТОВ «КС ГРУП» розмiщувала у 2017 роцi 
становить 8% рiчних. 
Iншi активи 
Резерв сумнiвних боргiв по дебiторськiй заборгованостi не створювався. Резерв вiдображається у 
звiтi про фiнансовий стан у тому випадку, коли у Компанiї виникає юридична або обгрунтоване 
зобов'язання в результатi подiї та iснує ймовiрнiсть того, що буде потрiбно вiдволiкання коштiв 
для виконання цього зобов'язання.  
Поточна дебiторська заборгованiсть: 
Найменування За рiк, що закiнчився 31.12.17р. За рiк, що закiнчився 31.12.16р. 
-дебiторська заборгованiстю за товари, роботи, послуги 224 552 
-дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 310 310 
-дебiторська заборгованiстю за розрахунками з бюджетом 31 30 
-iнша поточна дебiторська заборгованiсть 31 27 
Всього: 596 919 
Розрахунок вiдстрочених податкових активiв не визнається в складi активiв в фiнансовiй звiтностi 
за 2016 рiк та 2017 рiк в зв'язку з тим, що дуже низька вiрогiднiсть того, що вiн буде 
вiдшкодований в наступних перiодах. 
Власний капiтал, зобов’язання i забезпечення 
Поточнi зобов'язання i забезпечення Станом на 31.12.2017 Станом на 31.12.2016 
I.Власний капiтал  
Зареєстрований (пайовий ) капiтал 18 777 18 777 
Нерозподiлений прибуток 246 191 252 290 
Iншi довгостроковi зобов'язання 434197 430546 
III.Поточнi зобов'язання i забезпечення  
Поточна кредиторська заборгованiсть за  
товари, роботи, послуги 42 22 
Поточна кредиторська заборгованiсть за  
одержаними авансами - 3 
Поточнi забезпечення 46 25 



Iншi поточнi зобов'язання 15491 15 004 
 
Статутний капiтал ПII ТОВ «КС ГРУП» станом на 31.12.2016 р., 31.12.2017 р. згiдно з 
установчими документами, складає 18 777 тис. грн.  
Iншi довгостроковi зобов’язання у сумi 434 197 тис. грн. станом на 31.12.2017 становлять: 
- зобов’язання за облiгацiями ПII ТОВ «КС ГРУП» серiї С - 333 005 тис. грн. 
- зобов’язання по нарахованим вiдсоткам за облiгацiями серiї С – 63 545 тис .грн. 
30.11.2016р. було нараховано вiдсотки по облiгацiях серiї С за 1-й купонний перiод у сумi 78 024 
тис.грн. У груднi 2016 року вiдсотки частково було погашено на суму 1 800 тис.грн. Кредиторська 
заборгованiсть на 31.12.2016р. склала 76 224 тис.грн.,термiн погашення вiдсоткiв було подовжено 
на 35 мiсяцiв, тому згiдно з вимогами МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» було 
проведено дисконтування кредиторської заборгованостi по вiдсотках за коефiцiєнтом 0,7938 (iз 
розрахунку 8% рiчних на 3 роки). 76 224 тис.грн. * 0,7938 = 60 507 тис.грн. Тобто сума 
кредиторської заборгованостi за вiдсотками по облiгацiях була зменшена на 15 717 тис. грн. 
Протягом 2017 року вiдсотки частково було погашено на суму 970 тис. грн. Та згiдно розрахунку 
(75 254 тис. грн.*0,8573=64 515) сума кредиторської заборгованостi по облiгацiям була збiльшена 
на 4 009 тис. грн. На 31.12.2017 року заборгованiсть за вiдсотками дорiвнює 63 546 тис. грн. 
- зобов’язання за векселями ПII ТОВ «КС ГРУП» на суму 18 000 тис.грн. (срок погашення за 
пред’явленням, але не ранiше 28.01.2018р.), вiдсотки за векселями нараховуються у момент 
пред’явлення до погашення. 
- заборгованiсть за отриманою позикою у сумi 19 647 тис. грн. 
Iншi поточнi зобов’язання складаються з отриманих позик у сумi 13 961 тис. грн. та вiдсоткiв, 
нарахованих за користування позиковими коштами 1 523 тис. грн.  
Доходи та витрати: 
Вид доходiв За 2016 рiк За 2017 рiк 
Дохiд вiд реалiзацiї послуг (комiсiйна винагорода торговця цiнними паперами) -  
Iншi операцiйнi доходи - 
Дохiд вiд участi в капiталi 11 26 
Iншi фiнансовi доходи 1 083 182 
Iншi доходи 15 717 - 
Дохiд з податку на прибуток - - 
Всього доходiв 16 811 208 
Вид витрат За 2016 рiк За 2017 рiк 
Адмiнiстративнi витрати 1 093 1 199 
Витрати на збут - - 
Iншi операцiйнi витрати 3 956 1 097 
Фiнансовi витрати 79 499 4 011 
Всього витрат 84 548 6 307 
 
Дохiд вiд участi в капiталi у 2017 роцi склав 26 тис.грн., що вiдображено у рядку 2200 «Доход вiд 
участi в капiталi». 
У 2017 роцi ПII ТОВ «КС ГРУП» отримало вiдсотковi доходи вiд розмiщення коштiв на депозити 
на загальну суму 182 тис. грн. , що вiдображено у рядку 2220 «Iншi фiнансовi доходи». 
Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi складає 2 017 тис. грн. 
Витрати вiд операцiйної курсової рiзницi складають 3 114 тис. грн. 
Результат цих операцiй у сумi 1 097тис. грн. вiдображається в Звiтi про фiнансовi результати у 
рядку «Iншi операцiйнi витрати» 2180 згорнуто.  
У 2017 роцi ПII ТОВ «КС ГРУП» здiйснило новий розрахунок дисконтування кредиторської 
заборгованостi вiдсоткiв за облiгацiями серiї С у сумi 4 011 тис. грн. , що вiдображено у рядку 
2250 «Фiнансовi витрати».  
До складу Адмiнiстративних витрат включенi нарахованi витрати на персонал за 2017 рiк за 
видами виплат та вiдрахування до бюджету 
Заробiтна плата згiдно штатного розпису – 606 тис. грн. Матерiальнi затрати 77 тис. грн. 



Вiдрахування до бюджету – 133 тис. грн. Амортизацiя 12 тис .грн Iншi витрати -371 тис.грн. 
Звiт про рух грошових коштiв 
За 2017 рiк звiт складався за прямим методом. Для його складання використовувалися данi 
аналiтичного облiку рахункiв в кореспонденцiї з рахунками грошових коштiв. 
Найменування статтi За 2017 рiк За 2016 рiк 
Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi, в т.ч.: -1177 -1055 
Надходження 0 0 
Iншi надходження в т.ч. 0 0 
Повернення авансiв виданих 0 20 
Находження лiкарняних та вiдсоткiв за залишками коштiв на рахунках вiдповiдно 0 11 
Витрачання на оплату товарiв, робiт, послуг (оренда, депозитарнi,  
iнформацiйнi послуги и т.д. ) 457 417 
Витрачання на оплату працi 475 432 
Витрачання на оплату вiдрахувань на соцiальнi заходи 129 116 
Витрачання на оплату зобов’язань iз податкiв i зборiв 116 105 
Iншi витрачання 0 16 
Чистий рух вiд iнвестицiйної дiяльностi, в т.ч.: 525 5934 
Находження вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй 328 578 
Находження вiд отриманих вiдсоткiв по депозитам 171 1082 
Дивiденди 26 11 
Находження вiд погашення позик 4000 3300 
Iншi находження 0 1000 
Витрачання на придбання необоротних активiв 0 37 
Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi , в т.ч.: -970 -1800 
Витрачання на сплату вiдсоткiв 970 1800 
Чистий рух грошових коштiв за 2017р. становить -1 622 тис. грн., за 2016р. становив 3 079 тис. 
грн.  
В 2017 роцi у Товариства сукупнi надходження та сукупнi витрачання суттєво не змiнились в 
порiвняннi з 2016 роком. 
Звiт про власний капiтал 
Зареєстрований Капiтал у Резервний Нерозподiлений Вилучений Всього 
капiтал дооцiнках капiтал прибуток капiтал 
(непокритий збиток)  
Залишок на початок  
року 2017 18777 0 0 252 290 0 271067 
Чистий прибуток(збиток)  
за рiк 2017 -6099 -6099 
Разом змiн у капiталi за 2017 рiк 0 0 0 -6099 0 -6099 
Залишок на кiнець року 18777 0 0 246 191 0 264968 
Звiт про власний капiтал за 2017 рiк вiдображає змiни у складi власного капiталу протягом 
звiтного перiоду. Звiт складався на пiдставi балансу компанiї та звiту про фiнансовi результати, а 
також аналiтичних даних до вiдповiдних облiкових регiстрiв. 
Згiдно звiтностi зменшився нерозподiлений збиток код рядка 4100 на 6 099 тис. грн. 
Згiдно звiту про власний капiтал за 2016 рiк нерозподiлений прибуток зменшився на 67 737 тис. 
грн.  
 
8. РОЗКРИТТЯ IНШОЇ IНФОРМАЦIЇ  
Оподаткування 
Внаслiдок наявностi в українському податковому законодавствi положень, якi дозволяють бiльш 
нiж один варiант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабiльному економiчному 
середовищi, за якої податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчної дiяльностi, у разi, 
якщо податковi органи пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва 
економiчної дiяльностi Товариства, ймовiрно, що Товариство змушене буде сплатити додатковi 



податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть фiнансових 
iнструментiв, втрати та резерви пiд знецiнення, а також на ринковий рiвень цiн на угоди. На думку 
керiвництва Товариство сплатило усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд 
податковi збитки. Податковi звiти можуть переглядатися вiдповiдними податковими органами 
протягом трьох рокiв. 
Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв 
Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат економiчної 
нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути 
реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi Товариства. 
Ступiнь повернення цих активiв у значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться 
поза зоною контролю Товариства. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi Товариству 
визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу. На думку керiвництва 
Товариства, додатковий резерв пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день не потрiбен, виходячи з 
наявних обставин та iнформацiї. 
Резерви вiдпустки у 2017 роцi нараховано у сумi 45 тис. грн. 
9. ПОЛIТИКА УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ 
На дiяльнiсть Товариства, у першу чергу, впливають загальнi макроекономiчнi показники, 
соцiально-економiчна ситуацiя у державi, а також частi змiни у податковому та фiнансовому 
законодавствi.  
Основнi фiнансовi iнструменти компанiї включають: поточнi фiнансовi iнвестицiї, дебiторську та 
кредиторську заборгованiсть, iншi поточнi зобов’язання та iншi довгостроковi зобов’язання.  
Основним ризиком, притаманним фiнансовим iнструментам компанiї є ризик лiквiдностi. 
Задачею компанiї є пiдтримання безперервностi та гнучкостi фiнансування. За результатами 
аналiзу своїх активiв та зобов’язань за строками їх погашення та планування своєї лiквiдностi 
залежно вiд очiкуваних строкiв виконання зобов’язань за вiдповiдними iнструментами. 
Розрахункова справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв визначається з урахуванням рiзної 
ринкової iнформацiї та вiдповiдних методик оцiнки. Однак для проведення такої оцiнки необхiдно 
обґрунтоване судження при тлумаченнi ринкової iнформацiї. Вiдповiдно, такi оцiнки не завжди 
виражають суми, якi компанiя може отримати в iснуючiй ринковiй ситуацiї. 
1) операцiйний ризик - ризик виникнення збиткiв, якi є наслiдком недосконалої роботи внутрiшнiх 
процесiв та систем установи, її персоналу або результатом зовнiшнього впливу.  
Операцiйний ризик включає:  
ризик персоналу, пов'язаний з дiями або бездiяльнiстю працiвникiв установи (людським 
фактором), включаючи допущення помилки при проведеннi операцiї, здiйснення неправомiрних 
операцiй, пов'язане з недостатньою квалiфiкацiєю або iз зловживанням персоналу, перевищення 
повноважень, розголошення iнсайдерської та/або конфiденцiйної iнформацiї та iнше; 
Iнформацiйно-технологiчний ризик, пов'язаний з недосконалою роботою iнформацiйних 
технологiй, систем та процесiв обробки iнформацiї або з їх недостатнiм захистом, включаючи збiй 
у роботi програмного та/або технiчного забезпечення, обладнання, iнформацiйних систем, засобiв 
комунiкацiї та зв'язку, порушення цiлiсностi даних та носiїв iнформацiї, несанкцiонований доступ 
до iнформацiї стороннiх осiб та iнше; 
правовий ризик, пов'язаний з недотриманням установою вимог законодавства, договiрних 
зобов'язань, а також з недостатньою правовою захищенiстю установи або з правовими помилками, 
яких припускається установа при провадженнi дiяльностi; 
2) ринковий ризик - ризик виникнення фiнансових втрат (збиткiв), якi пов'язанi з несприятливою 
змiною ринкової вартостi фiнансових iнструментiв у зв’язку з коливаннями цiн на чотирьох 
сегментах фiнансового ринку, чутливих до змiни вiдсоткових ставок: ринку боргових цiнних 
паперiв, ринку пайових цiнних паперiв, валютному ринку i товарному ринку. 
Ринковий ризик включає: 
процентний ризик, пов'язаний з негативними наслiдками коливання цiн на борговi цiннi папери та 
похiднi фiнансовi iнструменти процентної ставки; 
пайовий ризик, пов'язаний з негативними наслiдками коливання цiн на пайовi цiннi папери та 
похiднi фiнансовi iнструменти, базовим активом яких є такi цiннi папери; 



валютний ризик, пов'язаний з негативними наслiдками коливання курсiв iноземних валют та 
золота; 
товарний ризик, пов'язаний з негативними наслiдками коливання цiн на похiднi фiнансовi 
iнструменти, базовим активом яких є товари; 
3) ризик лiквiдностi - ризик виникнення збиткiв в установи у зв’язку з неможливiстю своєчасного 
виконання нею в повному обсязi своїх фiнансових зобов'язань, не зазнавши при цьому 
неприйнятних втрат, внаслiдок вiдсутностi достатнього обсягу високолiквiдних активiв. 
Полiтика управлiння ризиками Товариства грунтується на законодавчих засадах, що визначаються 
грошово-кредитного ринку, финансового монiторингу. Регламентується Законами України, 
пiдзаконними актами, рiшеннями, наказами та iншими нормативно-правовими актами профiльних 
уповноважених державних органiв, внутрiшнiми документами та положеннями Товариства. 
Зокрема у Товариствi створена система управлiння ризиками, що являє собою частину загальної 
стратегiї Товариства, яка полягає в розробцi заходiв з нейтралiзацiї можливих фiнансових 
наслiдкiв ризикiв, пов’язаних iз здiйсненням рiзноманiтних аспектiв дiяльностi.  
Система управлiння ризиками в Товариствi включає: 
• управлiння ризиками, що пов’язанi з дiяльнiстю Товариства; 
Основними цiлями системи управлiння ризиками є: 
• забезпечення реалiзацiї цiлей Товариства, визначених Статутом; 
• забезпечення вiдповiдностi дiяльностi Товариства вимогам чинного законодавства; 
• своєчасна адаптацiя Товариства до змiн у внутрiшньому та зовнiшньому середовищi; 
Основними завданнями системи управлiння ризиками є:  
• виявлення ризикiв(iдентифiкацiя); 
• класифiкацiя ризикiв; 
• оцiнювання ризикiв, якiсне та кiлькiсне; 
• визначення заходiв iз запобiгання та мiнiмiзацiї впливу ризикiв; 
• контроль за прийнятним для Товариства рiвнем ризику; 
• визначення ефективностi системи управлiння ризиками та її удосконалення. 
Основнi суб’єкти управлiння ризиками та їх функцiiї: 
1. Генеральний директор - органiзовує процес управлiння ризиками, зокрема, щодо забезпечення 
iдентифiкацiї, оцiнки, контролю (монiторингу) рiвня ризикiв тощо; прийняття вiдповiдних 
управлiнських рiшень; виявлення iстотних недолiкiв в процедурах управлiння ризиками, 
iнiцiювання процесу їх усунення; контролює за ефективнiсть функцiонування системи управлiння 
ризиками та взаємного впливу ризикiв на дiяльнiсть Товариства; iншi функцiї. 
2. Працiвники Товариства виконують наступнi функцiї - виконують посадови обов’язки щодо 
управлiння ризиками; негайно повiдомляють керiвника пiдроздiлу про будь-якi скоєнi помилки 
або можливi помилки/недолiки, що призвели чи можуть привести до потенцiйних збиткiв; iншi 
функцiї. 
Генеральний директор Товариства здiйснює загальний контроль за рiвнем ризикiв в Товариствi.  
Перевiрки ефективностi системи управлiння ризиками Товариства проводяться з метою 
визначення її надiйностi та перегляду заходiв, що використовуються Товариством для запобiгання 
виникнення ризикiв або їх мiнiмiзацiї.  
18. ОПЕРАЦIЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ 
Пов’язаними особами ПII ТОВ «КС Груп» є Генеральний директор та засновники. 
Компанiя «Глобал Стiл Iнвестментс Лiмiтед», володiє часткою що становить 99,999998668% 
Статутного капiталу. 
В свою чергу 100 % учасником Компанiї «Глобал Стiл Iнвестментс Лiмiтед», є Компанiя Gorlane 
Business Inc., ("Горлейн Бiзнес Iнк."), сертифiкат юридичної особи № 428847, дата реєстрацiї 
23.01.2001 р.), зареєстрована у Британських Вiргiнських островах. 
Фiзичних осiб, якi володiють 25 i бiльше вiдсотками статутного капiталу в Компанiї «Gorlane 
Business Inc.» немає. 
Господарських операцiй з пов’язаними особами протягом 12 мiсяцiв 2017 року не здiйснювалось. 
Загальний фонд оплати працi за 2017р. в тому числi з пов’язаними особами складає 537 тис.грн. 
 



19. НАЯВНIСТЬ ПОДIЙ ПIСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ 
Фiнансова звiтнiсть Товариства до випуску затверджена 29 березня 2018 року  
ПII ТОВ «КС Груп» були вiдсутнi подiї пiсля дати балансу, якi могли б вплинути на показники 
фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017р. 
 
Керiвник Бєляков О.О. 
Головний бухгалтер Ожуг I.П. 
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