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Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із
змінами) (далі - Положення).
Генеральний директор
(посада)

Бєляков О.О.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 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. Ідентифікаційний код юридичної особи: 25590014
4. Місцезнаходження: 01001, Україна, - р-н, м. Київ, вул.Велика Житомирська,24Б, офiс 1
5. Міжміський код, телефон та факс: 044-272-30-85, 044-272-30-85
6. Адреса електронної пошти: inna.korolchuk@mdholding.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за
наявності): 30.04.2020, Протокол Загальних зборiв учасникiв № 30_04/20 вiд 30.04.2020р.
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні
послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої
інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262,
Україна, DR/00002/ARM
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

http://ksg.kiev.ua

30.04.2020

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних
підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції щодо емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені
посадовим особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,
паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань,
фінансового стану і доходів або витрат емітента
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,
для якої використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітента
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню
пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині
включення до біржового реєстру
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім
акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад
0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами
аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
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31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
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.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Пiдприємство з iноземною iнвестицiєю
вiдповiдальнiстю "Київ Секюрiтiз Груп"
2. Скорочене найменування (за наявності)

у

формi

Товариства

з

обмеженою

3. Дата проведення державної реєстрації
21.05.1998
4. Територія (область)
м.Київ
5. Статутний капітал (грн)
18776900
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
3
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
46.19 - Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту
63.99 - Надання iнших iнформацiйних послуг, н. в. i. у.
70.22 - Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування;
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
АТ "ОТП БАНК", МФО 300528
2) IBAN
UA203005280000026009455037320
3) поточний рахунок
UA203005280000026009455037320
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
, МФО
5) IBAN
6) поточний рахунок

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
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.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 3 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 -1 457 тис.грн.
У порiвняннi з 2018роком фонд оплати працi Товариства зменшився на 149 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.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та
термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
ПII ТОВ "КС Груп" не належить до об'єднань пiдприємств.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
ПII ТОВ "КС Груп" не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями,
пiдприємствами,установами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб ПII ТОВ "КС Груп" у звiтному перiодi не
отримувало.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
В ПII ТОВ "КС Груп" основними засобами визнаються активи вартiстю бiльше 4 000,00 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.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
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.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
Значнi вiдчуження та придбання у ПII ТОВ "КС ГРУП" за останнi п'ять рокiв вiдсутнi та на
майбутнє не плануються.
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
Залишкова вартiсть основних засобiв Товариства станом на 31.12.2019 року становить 115 тис.
грн.
До складу основних засобiв зараховувались активи з термiном їх корисного використання
бiльше 1 року, а також актив з права користування (згiдно МСФЗ 16 "Оренда" ). 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.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
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.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
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".
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Станом на 31.12.2019 року загальний пiдсумок укладених, але ще не виконаних договорiв
(контрактiв) складає 0,0 грн.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Очiкування стабiлiзацiї полiтичної та економiчної ситуацiї в Українi, зростання промислового
виробництва металургiйної галузi.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Протягом 2019 року ПII ТОВ "КС Груп" не здiйснювало дослiджень та розробок.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в

довільній формі
За 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.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
№ з/п

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік
народ
ження

1

2

3

4

Головний бухгалтер

Ожуг Iнна Петрiвна

1985

1

2

Освіта
5
вища енокономiчна,
Київський
нацiональний
торгiвельно-економiч
ний унiверситет

Стаж
роботи
(років)
6
13

Найменування
підприємства,
ідентифікаційний код
юридичної особи та посада,
яку займав
7
ТОВ "Понлак Реал Iстейт",
36048089, Товариство з
обмеженою вiдповiдальнiстю
"Понлак Реал Iстейт" головний бухгалтер.

Дата набуття
повноважень
та термін, на
який обрано
(призначено)
8
01.08.2014,
безстроково

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.
ТОВ "КУА "ЕДК", 32983807,
вища, Київський
Генеральний директор
Бєляков Олексiй
державний
Товариства з обмеженою
15.02.2018,
Генеральний директор
1976
18
Олександрович
торговельно-економi
вiдповiдальнiстю "Компанiя з 15.02.2021р.
чний унiверситет
управлiння активами "Ессетс
Девелопмент Кепiтал"
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. Протягом останнiх п'яти рокiв Бєляков О.О. обiймав посаду генерального директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ <КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ <ЕССЕТС ДЕВЕЛОПМЕНТ КЕПIТАЛ>

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

Місцезнаходження

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)

5188128

WC1V, Об'єднане Королiвство,
Лондон, Хогарт Хаус 136 Хай
Холборн, офiс 3.7

99,999998668

22592656

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

0,000001332

Ідентифікаційн
ий код
Найменування юридичної
юридичної
особи засновника та/або
особи
учасника
засновника
та/або учасника
Компанiя "ГЛОБАЛ СТIЛ
IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД"
(GLOBAL STEEL
SNVESTMENTS LIMITED)
ТОВ "Компанiя з управлiння
активами "ДЕЛЬТА" ПЗНВIФ
"Спiвдружнiсть-2"

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Усього

100

XI. Відомості про цінні папери емітента
2. Інформація про облігації емітента

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

1
04.12.2013

2
232/2/2013

Опис

Наймену
вання
органу,
що
зареєстру
вав
випуск

Міжнаро
дний
ідентифік
аційний
номер

Облігаці
ї
(відсотк
ові,
цільові,
дисконт
ні)

Номіналь
на
вартість
(грн.)

Кількість
у випуску
(шт.)

Форма
існуванн
я та
форма
випуску

Загальна
номіналь
на
вартість
(грн)

Процент
на ставка
за
облігація
ми (у
відсотках
)

Строк
виплати
проценті
в

Сума
виплач
еного
процен
тного
доходу
у
звітном
у
періоді
(грн)
13
3 229 00
0

Дата
погаш
ення
обліга
цій

3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
Нацiональ UA400017 відсотко
1 000
333 005
Бездокум 333 005 0
8
один раз
31.12.2
на комiсiя
7968
ві
ентарні
00
на три
033
з цiнних
іменні
роки
паперiв та
фондовог
о ринку
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.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
44
32
0
0
44
32
0
0
0
0
0
0
0

0

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
125
83
125
83
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
169
115
125
83
44
32
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44
32
125
83
169
115
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 31.12.19 становить 295 тис. грн., знос 180 тис. грн., залишкова вартiсть - 115 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.
Станом на 31.12.2019 балансова вартiсть активу на право користування
об'єктом оренди облiковується у складi необоротних активiв в розмiрi
83 тис. грн.Сума амортизацiї активу на права користування орендою
станом на 31.12.2019 дорiвнює 42 тис. грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
187 981
257 926
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
18 777
18 777
Скоригований статутний капітал
18 777
18 777
(тис.грн)
Опис
Вартiсть чистих активiв розрахована на пiдставi Методичних рекомендацiй щодо
визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених рiшенням

Висновок

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) = 257 926 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) = 187 981 тис.грн.
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
Кредити банку
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
облiгацiї серiї С
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

X

351 005

X

X

X

333 005

X

X

04.12.2013

333 005

8

31.12.2033

X

0

X

X

X

0

X

X

X

18 000

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

5 560

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

X
171 317
X
X
X
527 882
X
X
Загальна сума зобов'зань ПII ТОВ "КС Груп" складає 527 882
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 - 5 560 тис.грн., iншi зобов'язання - 171 317 тис.грн.
Зобов'язань за iпотечними цiнними паперами, сертифiкатами
ФОН, iншими цiнними паперами та фiнансовими iнвестицiями
в корпоративнi права Товариство не має.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ААН
"СЕЙЯ-КIРШ-АУДИТ"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
24263164
01033, Україна, - р-н, м. Київ, вул. Сiм'ї

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Прахових, 27, оф.5
1525
Аудиторська палата України
26.01.2001
044 289 55 64
044 289 53 80
Аудиторська дiяльнiсть
Емiтент
користується
послугами
пiдприємства для проведення аудиту
Публiчне акцiонере товариство
"Нацiональний депозитарiй України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
04107, Україна, - р-н, м. Київ, вул.
Тропiнiна 7-г
не потребує лiцензiї
(044) 591-04-37
(044) 591-04-37
Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю
цiнних паперiв
Емiтент користується депозитарними
послугами Публiчного акцiонерного
товариства
"Нацiональний депозтарiй України" як
емiтент цiнних паперiв.
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю <IНВIНТУМ>
Товариство з обмеженою
відповідальністю
38511128
01042, Україна, - р-н, м. Київ, вул.
Чигорiна, 18, к. 214
АЕ №286840
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
22.04.2014
(044) 332 3034
(044) 332 3034
Професiйна дiяльнiсть на фондовому
ринку - депозитарна дiяльнiсть
Емiтент користується депозитарними
послугами ТОВ "IНВIНТУМ".

Підприємство

Пiдприємство з iноземною iнвестицiєю у
формi Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Київ Секюрiтiз Груп"
м.Київ, Подiльський р-н

Дата

КОДИ
01.01.2020

за ЄДРПОУ

25590014

Територія
за КОАТУУ
Організаційно-пра
вова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
за КОПФГ
господарювання
Вид економічної
Інші види грошового посередництва
за КВЕД
діяльності
Середня кількість працівників: 3
Адреса, телефон: 01001 м. Київ, вул.Велика Житомирська,24Б, офiс 1, 044-272-30-85
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

8038500000
240
64.19

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2019 p.
Форма №1

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах
Інші необоротні активи

Код
рядка
2

1801001
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

0
0
(0)
0
169
295
( 126 )
0
0
(0)
0
0
(0)

0
0
(0)
0
115
295
( 180 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

62
0
0
0
0

55
0
0
0
0

1065

0

0

1090

0

0

Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс
Пасив
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви

1095

231

170

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

13
13
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1125

0

0

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

0
34
26
0
0
1
715 245
512
0
512
0
0

0
26
26
0
0
4
715 655
8
0
8
0
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
0
715 805

0
0
0
0
0
715 693

1200

0

0

1300

716 036

715 863

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435

18 777
0
0
0
0
0
0
239 149
(0)
(0)
0

18 777
0
0
0
0
0
0
169 204
(0)
(0)
0

Код
рядка

Усього за розділом I
1495
257 926
187 981
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
370 463
333 040
Довгострокові забезпечення
1520
0
0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
0
0
Цільове фінансування
1525
0
0
Благодійна допомога
1526
0
0
Страхові резерви
1530
0
0
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
1531
0
0
резерв збитків або резерв належних виплат
1532
0
0
резерв незароблених премій
1533
0
0
інші страхові резерви
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
370 463
333 040
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600
0
0
Векселі видані
1605
18 000
18 000
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
1610
68 362
85
товари, роботи, послуги
1615
12
7
розрахунками з бюджетом
1620
0
10
у тому числі з податку на прибуток
1621
0
0
розрахунками зі страхування
1625
0
0
розрахунками з оплати праці
1630
0
50
одержаними авансами
1635
0
0
розрахунками з учасниками
1640
0
0
із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
страховою діяльністю
1650
0
0
Поточні забезпечення
1660
106
202
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
1 167
176 488
Усього за розділом IІІ
1695
87 647
194 842
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
1700
0
0
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
Баланс
1900
716 036
715 863
Примітки: Станом на 31.12.2019р. вартiсть необоротних активiв Товариства становить 170 тис.грн., та
складається з таких статей: Основнi засоби 115 тис.грн.; Iншi фiнансовi iнвестицiї - 55 тис.грн.
Станом на 31.12.2019р. вартiсть оборотних активiв Товариства становить 715 863 тис.грн., та складається
з таких статей: дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом -26 тис. грн.; iнша поточна
дебiторська заборгованiсть - 4 тис.грню, поточнi фiнансовi iнвестицiї - 715 655 тис.грн; Грошовi кошти та
їх еквiваленти в нацiональнiй валютi - 8 тис.грн.
Структура зобов'язань Товариства станом на 31.12.2019р. має наступний вигляд:

Довгостроковi зобов'язання - 333 040 тис.грн. Поточнi (короткостроковi) зобов'язання - 194 842 тис. грн.
в т.ч.: поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - 85 тис.грн.;
кредиторська заборгованiсть та товари, роботи, послуги - 7 тис. грн.; за розрахунками з бюджетом 10
тис.грн.,за розрахунками з оплати працi 50 тис.грн., поточнi забезпечення -202 тис.грн. iншi поточнi
зобов'язання - 176 488 тис. грн
Керівник

Бєляков О.О.

Головний бухгалтер

Ожуг I.П.

Підприємство

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

Дата

КОДИ
01.01.2020

за ЄДРПОУ

25590014

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі

Код
рядка
2

1801003
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

0

0

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

(0)
(0)

(0)
(0)

2090

0

0

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
5 039

0
0
0
481

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 2 066 )
(0)
(0)

( 2 256 )
(0)
( 320 )

2181

0

256

2182

0

0

2190

2 973

0

2195
2200

(0)
0

( 2 095 )
34

Інші фінансові доходи
Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

410
13 356
0
( 79 939 )
(0)
( 6 745 )
0

31
0
0
(0)
(0)
( 5 012 )
0

2290

0

0

2295
2300

( 69 945 )
0

( 7 042 )
0

2305

0

0

2350

0

0

2355

( 69 945 )

( 7 042 )

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
-69 945

0
-7 042

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
14
Витрати на оплату праці
2505
1 558
Відрахування на соціальні заходи
2510
239
Амортизація
2515
54
Інші операційні витрати
2520
201
Разом
2550
2 066
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605

3
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
25
1 692
215
13
631
2 576
За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
0,000000
0,000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
2615
0,000000
0,000000
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0,00
0,00
Примітки: Витрати, пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю у 2019 роцi складають 2 066 тис.грн. та
включають: адмiнiстративнi витрати - 2 066 тис.грн.За 2019 рiк фiнансовi результати вiд
фiнансово-господарської дiяльностi становлять: прибуток вiд операцiйної дiяльностi - 2 973
тис.грн.;збиток вiд звичайної дiяльностi до оподаткування - 69 945 тис.грн. Чистий фiнансовий результат
за 2019 рiк - збиток 69 945 тис.грн.
Керівник

Бєляков О.О.

Головний бухгалтер

Ожуг I.П.

Підприємство

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

Дата

КОДИ
01.01.2020

за ЄДРПОУ

25590014

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2019 рік
Форма №3

Стаття
1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:

Код
рядка
2

Код за ДКУД 1801004
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

3025

0

0

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

3100
3105
3110
3115
3116

( 206 )
( 1 139 )
( 219 )
( 277 )
(0)

( 318 )
( 1 321 )
( 209 )
( 320 )
(0)

3117

(0)

(0)

3118

( 277 )

( 320 )

3135
3140
3145

(4)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
(0)
-1 845

(0)
(9)
-2 177

фінансових інвестицій
3200
0
165
необоротних активів
3205
0
0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
0
31
дивідендів
3220
0
34
Надходження від деривативів
3225
0
0
Надходження від погашення позик
3230
0
90
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
3235
0
0
іншої господарської одиниці
Інші надходження
3250
0
544
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255
( 2 693 )
(0)
необоротних активів
3260
(0)
( 20 )
Виплати за деривативами
3270
(0)
(0)
Витрачання на надання позик
3275
(0)
( 90 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
3280
(0)
(0)
іншої господарської одиниці
Інші платежі
3290
(0)
( 544 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
3295
-2 693
210
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
0
0
Отримання позик
3305
5 630
1 725
Надходження від продажу частки в дочірньому
3310
0
0
підприємстві
Інші надходження
3340
2 384
0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345
(0)
(0)
Погашення позик
3350
( 728 )
( 525 )
Сплату дивідендів
3355
(0)
(0)
Витрачання на сплату відсотків
3360
( 3 229 )
( 205 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
3365
(0)
(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому
3370
(0)
(0)
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
3375
(0)
(0)
дочірніх підприємствах
Інші платежі
3390
( 23 )
(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3395
4 034
995
Чистий рух коштів за звітний період
3400
-504
-972
Залишок коштів на початок року
3405
512
1 484
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
0
0
Залишок коштів на кінець року
3415
8
512
Примітки: Сума витрат вiд операцiйної дiяльностi за 2019 рiк складає 1 845 тис. грн. та включає:
витрачання на оплату товарiв (робiт, послуг) - 206 тис.грн., витрачання на оплату працiвникам - 1 139
тис.грн., вiдрахування на соцiальнi заходи - 219 тис.грн., витрати на оплату зобов'зань з податкiв i зборiв
- 277 тис.грн.
Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi складає -1 845 тис.грн.
Чистий рух коштiв у 2019 роцi у результатi iнвестицiйної дiяльностi дорiвнює -2 693 тис.грн. Залишок
коштiв на кiнець року становить 8 тис.грн.
Керівник

Бєляков О.О.

Головний бухгалтер

Ожуг I.П.

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

Підприємство

Дата

КОДИ
01.01.2020

за ЄДРПОУ

25590014

Звіт про власний капітал
За 2019 рік
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам

2
4000
4005

3
18 777
0

4
0
0

5
0
0

6
0
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
239 149
0

4010
4090
4095

0
0
18 777

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
257 926
0

0
0
239 149

0
0
0

0
0
0

0
0
257 926

0

-69 945

0

0

-69 945

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Спрямування прибутку до
4205
0
0
0
0
0
0
0
0
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
4210
0
0
0
0
0
0
0
0
капіталу
Сума чистого прибутку,
4215
0
0
0
0
0
0
0
0
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
4220
0
0
0
0
0
0
0
0
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
4225
0
0
0
0
0
0
0
0
матеріальне заохочення
Внески учасників:
4240
0
0
0
0
0
0
0
0
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
4245
0
0
0
0
0
0
0
0
капіталу
Вилучення капіталу:
4260
0
0
0
0
0
0
0
0
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
4265
0
0
0
0
0
0
0
0
акцій
Анулювання викуплених
4270
0
0
0
0
0
0
0
0
акцій
Вилучення частки в капіталі
4275
0
0
0
0
0
0
0
0
Зменшення номінальної
4280
0
0
0
0
0
0
0
0
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
4290
0
0
0
0
0
0
0
0
Придбання (продаж)
4291
0
0
0
0
0
0
0
0
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
4295
0
0
0
0
-69 945
0
0
-69 945
Залишок на кінець року
4300
18 777
0
0
0
169 204
0
0
187 981
Примітки: Власний капiтал на кiнець 2019 року складає 187 981 тис.грн. та включає: статутний капiтал - 18 777 тис.грн., нерозподiлений прибуток - 169
204 тис.грн.
Керівник

Бєляков О.О.

Головний бухгалтер

Ожуг I.П.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПII ТОВ "КС ГРУП"
ЗА 2019 РIК
СФЕРА ДIЯЛЬНОСТI
Повне найменуванняПIДПРИЄМСТВО 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
46.19 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту
(основний);
63.99 Надання iнших iнформацiйних послуг, н. в. i. у.;
70.22 Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування;
73.20 Дослiдження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
Офiцiйна iнтернет-сторiнка http://ksg.kiev.ua/
Адреса електронної пошти inna.korolchuk@mdholding.com.ua
Кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грудня 2019 року - 3 особи, станом на 31 грудня 2018 року 3 особи.
Станом на 31 грудня 2019 року та 01 сiчня 2019 року учасниками Товариства були
Учасники товариства:
31.12.2019
31.12.2018
%
%
Компанiя "Глобал Стiл Iнвестментс Лiмiтед"
99,999998668 99,999998668
ТОВ КУА "Дельта" (ПЗНВIФ "Спiвдрружнiсть-2")
0,000001332 0,000001332
Всього100,0 100,0
Загальна основа формування фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована
з метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових
потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при
прийняттi ними економiчних рiшень та пiдготовлена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi.
Концептуальною основою фiнансової звiтностi ПIДПРИЄМСТВА З IНОЗЕМНОЮ
IНВЕСТИЦIЄЮ У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КИЇВ
СЕКЮРIТIЗ ГРУП" (далi за текстом - Товариство, Компанiя) є Мiжнароднi стандарти
фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку
(МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 01 сiчня 2019 року, що офiцiйно
оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.
При формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалось також вимогами нацiональних

законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та
складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ.
Дана фiнансова звiтнiсть є рiчною та пiдготовлена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi на 31 грудня 2019 року.
МСФЗ, якi набули чинностi
МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда"
В складi МСФЗ, офiцiйно наведених на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України, оприлюднено
стандарт МСФЗ 16 "Оренда", який набуває чинностi 01 сiчня 2019 року.
За рiшенням керiвництва Товариство МСФЗ 16 "Оренда" до дати набуття чинностi не
застосовувався.
З 01.01.2019 дiють новi правила орендар на дату початку оренди має оцiнювати й визнавати на
балансi актив у формi права користування, за первiсною вартiстю.
Одночасно орендар повинен оцiнювати зобов'язання з оренди. Зобов'язання розподiлити на
довгостроковi та короткостроковi. I подiбно правил облiку фiнансової оренди, за будь-якої
форми оренди до витрат перiоду потраплятимуть витрати на амортизацiю базового активу i
фiнансовi витрати на залишок зобов'язання з оренди .
З 01.01.2019 Товариство застосувало МСФЗ 16 "Оренда", враховуючи, що Товариство
орендує нежитлове примiщення, в якому знаходиться офiс, згiдно Договору суборенди вiд 24
листопада 2017 року.
Товариство визнало в облiку актив з права на оренду 01.01.2019 року. Суму зобов'язання по
орендi визнається шляхом дисконтування майбутнiх платежiв з використанням % ставка
закладеної в договорi оренди, якщо вiдсутня- то беруть ставку залучення додаткових позикових
коштiв. ( Середньозважена ставка одержана з офiцiйного сайту НБУ iз роздiлу " Вартiсть
кредитiв за даними статистичної звiтностi банкiв України (без урахування овердрафту) для
суб`єктiв господарювання на 02.01.2019 17.7 %).
Валюта подання звiтностi, ступiнь округлення
Валюта подання звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi, якою є нацiональна валюта
України - гривня, фiнансова звiтнiсть складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч.
Припущення про безперервнiсть дiяльностi
Товариство 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.
Основною дiяльнiстю пiдприємства є консультування з питань комерцiйної дiяльностi та
управлiння, а також iншi види дiяльностi, передбаченi Статутом. 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. Враховуючи сучаснi реалiї економiки України та триваючу фiнансову кризу
пiдприємство тимчасово зупинило активну iнвестицiйну дiяльнiсть на фондовому ринку.
За час здiйснення своєї дiяльностi товариством сформовано власний iнвестицiйний портфель
акцiй i корпоративних прав пiдприємств гiрничо-металургiйної галузi, металообробки,
вантажних перевезень, торговцiв металу. Основним iнвестицiйним активом товариства є акцiї
ПАТ "Запорiжсталь", однак за час володiння акцiями товариство не отримувало дивiдендiв,
оскiльки прибуток металургiйного заводу спрямовується на модернiзацiю виробництва,
придбання сучасного обладнання очистки з метою покращення екологiчної ситуацiї у регiонi,

соцiальнi програми з допомоги бiженцям. Основну вiддачу вiд своїх iнвестицiй товариство
отримувало у виглядi дивiдендiв вiд прибуткiв торгiвельної мережi металобаз ТОВ "МД Iстейт",
який було сформовано у 2015-2018 роках.
Однак, загальний спад економiчної активностi у 2020 роцi, пов'язаний з карантином, який
прийшовся на початок торгiвельного сезону, жорстка конкурентна боротьба на зовнiшнiх i
внутрiшньому ринках металу, прогнози вiдносно нової хвилi свiтової фiнансової кризи,
безумовно будуть мати негативний вплив на прибутки металургiв i супутнiх галузей у 2020 роцi.
Але конкурентними перевагами металобаз ТОВ "МД Iстейт" є те що, основним постачальником
товару є ПАТ "Запорiжсталь" з власною сировинною базою, мережа має напрацьованi ринки
збуту продукцiї, в тому числi i експортнi з постiйними клiєнтами, проведена оптимiзацiя витрат,
що в свою чергу дозволить втриматися торговельної мережi в прибуткових показниках. Отже,
вважаємо, що зазначенi чинники i програма дiй уряду зi стимулювання економiки матимуть
позитивний ефект, що не призведе до значної втрати вартостi i iнвестицiйної привабливостi
активiв Товариства, або припиненню його безперервної дiяльностi.
У 2020 роцi товариство буде продовжувати, приймати активну участь в управлiннi
пiдприємствами, акцiї i частки яких знаходяться у власностi товариства, з метою пiдвищення їх
капiталiзацiї, вивчати досвiд модернiзацiї крупних пiдприємств гiрничо-металургiйної галузi
України i близького зарубiжжя, готувати аналiтичнi звiти i консультувати iнвестицiйних
партнерiв вiдносно перспектив української гiрничо-металургiйної галузi.

Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керiвником
Товариства 23 сiчня 2020 року. Нi учасники Товариства, нi iншi особи не мають права вносити
змiни до цiєї фiнансової звiтностi пiсля її затвердження до випуску.
Звiтний перiод фiнансової звiтностi
Звiтним перiодом, за який формується фiнансова звiтнiсть, вважається календарний рiк, тобто
перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2019 року.
Суттєвi положення облiкової полiтики
Органiзацiя i методологiя бухгалтерського облiку компанiї здiйснюється вiдповiдно до
"Положення про органiзацiю бухгалтерського облiку i облiкову полiтику", затвердженого
наказом вiд 02.01.2018 р. № 1Б, яка сформована вiдповiдно до вимог МСБО 8 "Облiковi
полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки" та iнших чинних МСФЗ.
Основи оцiнки, застосування при складаннi фiнансової звiтностi
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi та справедливої вартостi
або амортизацiйної собiвартостi окремих фiнансових iнструментiв вiдповiдно до МСФЗ 9
"Фiнансовi iнструменти". Оцiнка справедливої вартостi здiйснюється з використанням методiв
оцiнки фiнансових iнструментiв, дозволених МСФЗ 13 "Оцiнки за справедливою вартiстю". Такi
методи оцiнки включають використання справедливої вартостi як цiни, яка була б отримана за
продаж активу, або сплачена за передачу зобов'язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками
ринку на дату оцiнки. Зокрема, використання бiржових котирувань або даних про поточну
ринкову вартiсть iншого аналогiчного за характером iнструменту, аналiз дисконтованих
грошових потокiв або iншi моделi визначення справедливої вартостi. Передбачувана
справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов'язань визначається з використанням наявної
iнформацiї про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки.
Загальнi положення щодо облiкових полiтик

Облiковi полiтики - конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика,
застосованi суб'єктом господарювання при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi.
Облiкова полiтика Товариства розроблена та затверджена керiвництвом Товариства вiдповiдно
до вимог МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки" та iнших чинних
МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" та МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з
клiєнтами".
Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках
Товариство обирає та застосовує свої облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiї, iнших
подiї або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорiї статей,
для яких iншi полiтики можуть бути доречними.
З 1 сiчня 2019 року Товариство застосовує МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда". Враховуючи, що
Товариство орендує нежитлове примiщення в якому знаходиться офiс, згiдно Договору
суборенди вiд 24.11.2017р., товариство визнало у бухгалтерському облiку актив з права на
оренду. Ставка дисконтування 17,7% рiчних (середньозважена ставка одержана з офiцiйного
сайту НБУ iз роздiлу "Вартiсть кредитiв за даними статистичної звiтностi банкiв України (без
урахування овердрафту) для суб'єктiв господарювання на 03.01.2019р."
Форма та назва фiнансових звiтiв
Перелiк та назви форм фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдають вимогам, встановленим
НП(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", та форми Примiток, що розробленi у
вiдповiдностi до МСФЗ.
За 2019 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 за 9 мiсяцiв 2019 року
Товариство визначає наступнi розмiри суттєвостi при складаннi фiнансової звiтностi:
-вiдображення статей фiнансової звiтностi у формах звiтностi - 5 % вiд статтi фiнансової
звiтностi;
-розкриття статей фiнансової звiтностi Звiту про фiнансовий стан - 1,5% вiд валюти балансу;
-розкриття статей звiту про фiнансовi результати - 2% вiд суми чистого доходу вiд реалiзацiї
робiт та послуг;
-розкриття статей звiту про рух грошових коштiв - 2% вiд суми чистого руху грошових коштiв
вiд операцiйної дiяльностi;
-розкриття статей звiту про змiни у власному капiталi - 1.5% вiд розмiру власного капiталу.
Межа суттєвостi для фiнансових iнструментiв складає 8% вiд контрактної вартостi фiнансового
iнструмента.
Методи подання iнформацiї у фiнансових звiтах
Згiдно МСФЗ та враховуючи НП(С)БО 1 Звiт про сукупний дохiд передбачає подання витрат,
визнаних у прибутку або збитку, за класифiкацiєю, основаною на методi "функцiї витрат" або
"собiвартостi реалiзацiї", згiдно з яким витрати класифiкують вiдповiдно до їх функцiй як
частини собiвартостi чи, наприклад, витрат на збут або адмiнiстративну дiяльнiсть.
Представлення грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi у Звiтi про рух грошових коштiв
здiйснюється iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкривається iнформацiя про
основнi класи надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв. Iнформацiя про
основнi види грошових надходжень та грошових виплат формується на пiдставi облiкових
записiв Товариства.

Облiковi полiтики щодо фiнансових iнструментiв
Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв
Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi вiдповiдно до МСФЗ,
коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента.
Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку
за датою розрахунку.
За строком виконання фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання подiляються на поточнi (зi
строком виконання зобов'язань до 12 мiсяцiв) та довгостроковi (зi строком виконання
зобов'язань бiльше 12 мiсяцiв).
Товариство класифiкує фiнансовi активи як такi, що оцiнюються у подальшому або за
амортизованою собiвартiстю, або за справедливою вартiстю на основi обох таких чинникiв:
а) моделi бiзнесу суб'єкта господарювання для управлiння фiнансовими активами; та
б) характеристик контрактних грошових потокiв фiнансового активу.
Товариство визнає такi категорiї фiнансових активiв:
"
фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату
переоцiнки у прибутку або збитку;
"
фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю.
"
фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату
переоцiнки в iншому сукупному доходi.
Товариство визнає такi категорiї фiнансових зобов'язань:
"
фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю;
"
фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату
переоцiнки у прибутку або збитку.
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство
оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю .
При припиненнi визнання фiнансового активу повнiстю рiзниця мiж:
а) балансовою вартiстю (оцiненою на дату припинення визнання) та
б) отриманою компенсацiєю (включаючи будь-який новий отриманий актив мiнус будь-яке нове
взяте зобов'язання) визнають у прибутку або збитку.
Фiнансовий актив оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, якщо вiн придбавається з метою
одержання договiрних грошових потокiв i договiрнi умови фiнансового активу генерують
грошовi потоки, котрi є суто виплатами основної суми та процентiв на непогашену частку
основної суми.
Товариство визнає резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовим активом,
який облiковується за амортизованою вартiстю.
Межа суттєвостi для фiнансових iнструментiв складає 8 % вiд контрактної вартостi фiнансового
iнструмента
Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у
вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики.
Грошовi кошти та їхнi еквiваленти
Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та коштiв на поточних рахунках у банках.
Еквiваленти грошових коштiв - це короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi вiльно
конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни
вартостi. Iнвестицiя визначається зазвичай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi
короткого строку погашення, наприклад, протягом не бiльше нiж три мiсяцi з дати придбання.
Грошовi кошти та їх еквiваленти можуть утримуватися, а операцiї з ними проводитися в
нацiональнiй валютi.
Грошовi кошти та їх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання

активами.
Подальша оцiнка грошових коштiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх
номiнальнiй вартостi.
Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю
До фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, Товариство вiдносить
депозити, дебiторську заборгованiсть, у тому числi позики.
Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи
метод ефективного вiдсотка.
Товариство оцiнює станом на кожну звiтну дату резерв пiд збитки за фiнансовим iнструментом у
розмiрi, що дорiвнює:
- 12-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам у разi, якщо кредитний ризик на звiтну дату не
зазнав значного зростання з моменту первiсного визнання;
- очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiї фiнансового iнструменту, якщо кредитний
ризик за таким фiнансовим iнструментом значно зрiс iз моменту первiсного визнання.
У випадку фiнансових активiв кредитним збитком є теперiшня вартiсть рiзницi мiж договiрними
грошовими потоками, належними до сплати на користь Товариства за договором; i грошовими
потоками, якi Товариство очiкує одержати на свою користь.
Станом на кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи зазнав кредитний ризик за фiнансовим
iнструментом значного зростання з моменту первiсного визнання. При виконаннi такої оцiнки
Товариство замiсть змiни суми очiкуваних кредитних збиткiв використовує змiну ризику
настання дефолту (невиконання зобов'язань) протягом очiкуваного строку дiї фiнансового
iнструмента. Для виконання такої оцiнки Товариство порiвнює ризик настання дефолту
(невиконання зобов'язань) за фiнансовим iнструментом станом на звiтну дату з ризиком
настання дефолту за фiнансовим iнструментом станом на дату первiсного визнання, i враховує
при цьому об?рунтовано необхiдну та пiдтверджувану iнформацiю, що є доступною без
надмiрних витрат або зусиль, i вказує на значне зростання кредитного ризику з моменту
первiсного визнання.
Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фiнансовим iнструментом
не зазнав значного зростання з моменту первiсного визнання, якщо було з'ясовано, що
фiнансовий iнструмент має низький рiвень кредитного ризику станом на звiтну дату.
У випадку фiнансового активу, що є кредитно-знецiненим станом на звiтну дату, але не є
придбаним або створеним кредитно-знецiненим фiнансовим активом, Товариство оцiнює
очiкуванi кредитнi збитки як рiзницю мiж валовою балансовою вартiстю активу та теперiшньою
вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, дисконтованою за первiсною ефективною
ставкою вiдсотка за фiнансовим активом. Будь-яке коригування визнається в прибутку або
збитку як прибуток або збиток вiд зменшення корисностi.
Товариство визнає банкiвськi депозити зi строком погашення вiд чотирьох до дванадцяти
мiсяцiв з дати фiнансової звiтностi, в разi, якщо дострокове погашення таких депозитiв ймовiрно
призведе до значних фiнансових втрат, в складi поточних фiнансових iнвестицiй.
Товариство вiдносно банкiвських депозитiв має наступну модель розрахунку збитку вiд
знецiнення фiнансового активу:
при розмiщеннi депозиту в банку з високою надiйнiстю (iнвестицiйний рiвень рейтингу
uaAAA, uaAA, uaA, uaBBB та банки, що мають прогноз "стабiльний", що присвоюється
рейтинговими агентствами, якi внесенi до Державного реєстру уповноважених рейтингових
агентств НКЦПФР) на дату розмiщення коштiв резерв збиткiв розраховується в залежностi вiд
строку та умов розмiщення (при розмiщеннi вiд 1 до 3-х мiсяцiв - розмiр збитку складає 0%, вiд
3-х мiсяцiв до 1 року - 1% вiд суми розмiщення, бiльше 1 року - 2%);
при розмiщеннi депозиту в банку з бiльш низьким кредитним рейтингом (спекулятивний
рiвень рейтингу, що присвоюється рейтинговими агентствами, якi внесенi до Державного

реєстру уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР) на дату розмiщення коштiв резерв
збитку розраховується у розмiрi вiд 7% до 20% вiд суми вкладу в залежностi в розмiру ризикiв.
Дебiторська заборгованiсть
Безумовна дебiторська заборгованiсть визнається як актив тодi, коли Товариство стає стороною
договору та, внаслiдок цього, набуває юридичне право одержати грошовi кошти.
Первiсна оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю.
Пiсля первiсного визнання подальша оцiнка дебiторської заборгованостi вiдбувається за
амортизованою собiвартiстю.
Поточну дебiторську заборгованiсть без встановленої ставки вiдсотка Товариство оцiнює за
сумою первiсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.
Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю
Фiнансовi активи, якi утримуються з метою отримання контрактних грошових потокiв та
можуть бути проданими, вiдносяться до категорiї оцiнки за справедливою вартiстю через iнший
сукупний дохiд. До фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший
сукупний дохiд, вiдносяться iнвестицiйнi сертифiкати та паї (частки) господарських товариств.
Фiнансовi активи, якi утримуються з метою отримання грошових потокiв вiд продажу активiв в
найближчому майбутньому, тобто призначенi для продажу, вiдносяться до категорiї оцiнки за
справедливою вартiстю через прибутки/збитки. До фiнансових активiв, що оцiнюються за
справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку,
вiдносяться акцiї.
Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за справедливою вартiстю.
Справедлива вартiсть акцiй, якi внесенi до бiржового списку, оцiнюється за бiржовим курсом
органiзатора торгiвлi.
Якщо акцiї мають обiг бiльш як на одному органiзаторi торгiвлi, при розрахунку вартостi
активiв такi iнструменти оцiнюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за
вiдсутностi основного ринку, на найсприятливiшому ринку для нього. За вiдсутностi свiдчень на
користь протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай здiйснює операцiю продажу
активу, приймається за основний ринок або, за вiдсутностi основного ринку, за
найсприятливiший ринок.
При оцiнцi справедливої вартостi активiв застосовуються методи оцiнки вартостi, якi
вiдповiдають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцiнити справедливу вартiсть,
максимiзуючи використання доречних вiдкритих даних та мiнiмiзуючи використання закритих
вхiдних даних.
Якщо є пiдстави вважати, що балансова вартiсть суттєво вiдрiзняється вiд справедливої,
Товариство визначає справедливу вартiсть за допомогою iнших методiв оцiнки. Вiдхилення
можуть бути зумовленi значними змiнами у фiнансовому станi емiтента та/або змiнами
кон'юнктури ринкiв, на яких емiтент здiйснює свою дiяльнiсть, а також змiнами у кон'юнктурi
фондового ринку.
Справедлива вартiсть акцiй, обiг яких зупинено, у тому числi цiнних паперiв емiтентiв, якi
включенi до Списку емiтентiв, що мають ознаки фiктивностi, визначається iз урахуванням
наявностi строкiв вiдновлення обiгу таких цiнних паперiв, наявностi фiнансової звiтностi таких
емiтентiв, результатiв їх дiяльностi, очiкування надходження майбутнiх економiчних вигiд.
Зобов'язання
Кредиторська заборгованiсть визнається як зобов'язання тодi, коли Товариство стає стороною
договору та, внаслiдок цього, набуває юридичне зобов'язання сплатити грошовi кошти.
Поточнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз нижченаведених
ознак:

"
Керiвництво Товариства сподiвається погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягає
погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;
"
Керiвництво Товариства не має безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання
протягом щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.
Поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання
зобов'язань.
Поточнi зобов'язання оцiнюються у подальшому за амортизованою вартiстю.
Поточну кредиторську заборгованiсть без встановленої ставки вiдсотка Товариство оцiнює за
сумою первiсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.
Облiковi полiтики щодо основних засобiв та нематерiальних активiв
Визнання та оцiнка основних засобiв
Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою
використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних
i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких
бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 6 000 грн.
Первiсно Товариство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. У подальшому основнi засоби
оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi
збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки
виключається з валової балансової вартостi активу та чистої суми, перерахованої до
переоцiненої суми активу. Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, переноситься до
нерозподiленого прибутку, коли припиняється визнання вiдповiдного активу.
Подальшi витрати.
Товариство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне
обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати визнаються в прибутку
чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi
подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.
Амортизацiя основних засобiв.
Амортизацiя основних засобiв Товариства
використанням таких норм:
будiвлi
20 рокiв
машини та обладнання
2-5 рокiв
транспортнi засоби 5
рокiв
меблi 3-5 рокiв
iншi 2 рокiв

нараховується

прямолiнiйним

методом

з

Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну їх корисного
використання. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання.
Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої
актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання
активу.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої
амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя
нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу з використанням
норми 3 роки. Нематерiальнi активи, якi виникають у результатi договiрних або iнших
юридичних прав, амортизуються протягом термiну чинностi цих прав.

Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв
На кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може
зменшитися. Товариство зменшує балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного
вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його
балансової вартостi. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не
облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО 16. Збиток вiд зменшення корисностi,
визнаний для активу (за винятком гудвiлу) в попереднiх перiодах, Товариство сторнує, якщо i
тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного
вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя основних засобiв
коригується в майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої балансової вартостi
необоротного активу на систематичнiй основi протягом строку корисного використання.
Облiковi полiтики щодо оренди
Компанiї застосовує МСФЗ 16 "Оренда" з 1 сiчня 2019 року.
Визнання
На дату початку оренди Компанiя визнає актив з права користування та орендне зобов'язання.
Первiсна оцiнка активу з права користування
На дату початку оренди Компанiя оцiнює актив з права користування за собiвартiстю.
Собiвартiсть активу з права користування складається з:
а) суми первiсної оцiнки орендного зобов'язання;
б) будь-яких орендних платежiв, здiйснених на або до дати початку оренди, за вирахуванням
отриманих стимулiв до оренди;
в) будь-яких первiсних прямих витрат, понесених Компанiєю;
г) оцiнки витрат, якi будуть понесенi Компанiєю у процесi вiдновлення базового активу до
стану, що вимагається умовами оренди. Компанiя несе зобов'язання за такими витратами або до
дату початку оренди, або внаслiдок використання базового активу протягом певного перiоду.
Первiсна оцiнка орендного зобов'язання
На дату початку оренди Компанiя оцiнює орендне зобов'язання за теперiшньою вартiстю
орендних платежiв, не сплачених на таку дату. Оренднi платежi дисконтуються за
середньоринковою ставкою банкiв за короткостроковими кредитами на дату визнання.
На дату початку оренди оренднi платежi, включенi в оцiнку орендного зобов'язання,
складаються з наступних платежiв за право використання орендованого активу протягом строку
оренди, якi не були сплаченi на дату початку оренди:
а) фiксованi платежi, за вирахуванням будь-яких стимулiв до оренди, що пiдлягають отриманню;
б) змiннi оренднi платежi, якi залежать вiд iндексу чи ставки, первiсно оцiненi з використанням
такого iндексу чи ставки на дату початку оренди;
в) суми, що, як очiкується, будуть сплаченi Компанiєю за гарантiями лiквiдацiйної вартостi;
г) цiна виконання можливостi придбання, якщо Компанiя об?рунтовано впевнена у тому, що
вона скористається такою можливiстю;
?) платежi в рахунок штрафiв за припинення оренди, якщо строк оренди вiдображає реалiзацiю
Компанiєю можливостi припинення оренди.
Подальша оцiнка активу з права користування
Пiсля дати початку оренди Компанiя оцiнює актив з права користування, застосовуючи модель
собiвартостi. Компанiя оцiнює актив з права користування за собiвартiстю:
a) з вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв
внаслiдок зменшення корисностi;
б) з коригуванням на будь-яку переоцiнку орендного зобов'язання, шляхом:
- збiльшення балансової вартостi для вiдображення вiдсоткiв за орендним зобов'язанням;
- зменшення балансової вартостi на суми здiйснених орендних платежiв;
- переоцiнки балансової вартостi у зв'язку iз переоцiнкою або модифiкацiєю оренди (змiною

строку оренди, розмiру майбутнiх орендних платежiв тощо).
Компанiя, нараховуючи амортизацiю активу з права користування, застосовує вимоги щодо
амортизацiї МСБО 16 "Основнi засоби".
Подальша оцiнка орендного зобов'язання
Пiсля дати початку оренди Компанiя оцiнює орендне зобов'язання,
а) збiльшуючи балансову вартiсть з метою вiдобразити процент за орендним зобов'язанням;
б) зменшуючи балансову вартiсть з метою вiдобразити здiйсненi оренднi платежi;
в) переоцiнюючи балансову вартiсть з метою вiдобразити будь-якi переоцiнки або модифiкацiї
оренди, або з метою вiдобразити переглянутi по сутi фiксованi оренднi платежi.
Процентом за орендним зобов'язанням у кожному перiодi протягом строку оренди є сума, яка
продукує постiйну перiодичну ставку вiдсотка за вiдповiдним залишком орендного зобов'язання.
Перiодична ставка вiдсотка це ставка дисконту, яка дорiвнює середнiй ринковiй ставцi банкiв по
короткостроковим кредитам.
Пiсля дати початку оренди Компанiя визнає у прибутку або збитку такi обидвi складовi:
а) проценти за орендним зобов'язанням;
б) змiннi оренднi платежi, не включенi в оцiнку орендного зобов'язання у тому перiодi, у якому
сталася подiя чи умови, якi спричинили здiйснення таких платежiв.
Облiковi полiтики щодо непоточних активiв, утримуваних для продажу
Товариство класифiкує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова
вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного
використання. Непоточнi активи, утримуванi для продажу, оцiнюються i вiдображаються в
бухгалтерському облiку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартiстю
з вирахуванням витрат на операцiї, пов'язанi з продажем. Амортизацiя на такi активи не
нараховується. Збиток вiд зменшення корисностi при первiсному чи подальшому списаннi
активу до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж визнається у звiтi про
фiнансовi результати.
Облiковi полiтики щодо податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого
податкiв. Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi
(вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати
Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в
основному чинних) на дату балансу.
Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов'язань та являє собою
податковi активи або зобов'язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж
балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та їх податковою базою.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило, щодо всiх тимчасових рiзниць, що
пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iмовiрностi
наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути
використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених
податкових активiв переглядається на кожну дату й зменшується в тiй мiрi, у якiй бiльше не
iснує ймовiрностi того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити
використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково.
Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть
застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов'язань. Товариство визнає
поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включає в прибуток або збиток за звiтний
перiод, окрiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi визнаються прямо у
власному капiталi або вiд об'єднання бiзнесу.
Товариство визнає поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок належить до статей,
якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi.

Облiковi полiтики щодо iнших активiв та зобов'язань
Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або
конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж
неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi
економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання.
Товариство також створює резерв витрат на оплату щорiчних (основних та додаткових)
вiдпусток. Розрахунок такого резерву здiйснюється на пiдставi правил Облiкової полiтики
Товариства. Розмiр створеного резерву оплати вiдпусток пiдлягає iнвентаризацiї на кiнець року.
Розмiр вiдрахувань до резерву вiдпусток, включаючи вiдрахування на соцiальне страхування з
цих сум, розраховуються виходячи з кiлькостi днiв фактично невикористаної працiвниками
вiдпустки та їхнього середньоденного заробiтку на момент проведення такого розрахунку.
Також можуть враховуватися iншi об'єктивнi фактори, що впливають на розрахунок цього
показника. У разi необхiдностi робиться коригуюча проводка в бухгалтерському облiку згiдно
даних iнвентаризацiї резерву вiдпусток.
Виплати працiвникам
Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля
вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очiкувану вартiсть
короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час
надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних.
Пенсiйнi зобов'язання
Вiдповiдно до українського законодавства, Товариство утримує внески iз заробiтної плати
працiвникiв до Пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз
поточних нарахувань заробiтної платнi, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були
наданi працiвниками послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та зароблена
вiдповiдна заробiтна платня.
Iншi застосованi облiковi полiтики, що є доречними для розумiння фiнансової звiтностi
Доходи та витрати
Товариство визнає дохiд вiд надання послуг, коли (або у мiру того, як) воно задовольняє
зобов'язання щодо виконання, передаючи обiцяну послугу (тобто актив) клiєнтовi. Актив
передається, коли (або у мiру того, як) клiєнт отримує контроль над таким активом.
При визнаннi доходiв Товариство вiдповiдно до МСФЗ 15 використовує метод оцiнювання за
результатом. До методу оцiнювання за результатом належить, зокрема, аналiз виконання,
завершеного на сьогоднiшнiй день, оцiнки досягнутих результатiв.
Дохiд вiд продажу фiнансових активiв визнається у прибутку або збитку в разi задоволення всiх
наведених далi умов:
а) Товариство передає договiрнi права на одержання грошових потокiв вiд такого фiнансового
активу;
б) Товариство передало покупцевi ризики та переваги вiд володiння, пов'язанi з фiнансовим
активiв;
в) за Товариством не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка
зазвичай пов'язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими фiнансовими
iнструментами, iнвестицiйною нерухомiстю або iншими активами;
г) суму доходу можна достовiрно оцiнити;
д) ймовiрно, що до Товариства надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю;
е)
витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити.

Дивiденди визнаються доходом лише у разi, якщо:
право Товариства на одержання виплат за дивiдендами встановлено;
є ймовiрнiсть, що економiчнi вигоди, пов'язанi з дивiдендами, надiйдуть до Товариства;
суму дивiдендiв можна достовiрно оцiнити.
Дохiд визнається у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та критерiям
визнання. Визнання доходу вiдбувається одночасно з визнанням збiльшення активiв або
зменшення зобов'язань.
Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи
амортизацiї активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого є зменшення чистих
активiв, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам.
Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та
одночасно з визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв.
Витрати негайно визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутнiх
економiчних вигiд або тодi та тiєю мiрою, якою майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або
перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан.
Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають
зобов'язання без визнання активу.
Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi
доходи.
Операцiї з iноземною валютою
Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним курсом обмiну
Нацiонального банку України на дату проведення операцiй.
Монетарнi активи та зобов'язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються в гривню за
вiдповiдними курсами обмiну НБУ на дату балансу. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за
iсторичною собiвартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату операцiї,
немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi,
вiдображаються за курсом на дату визначення справедливої вартостi. Курсовi рiзницi, що
виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому
перiодi, у якому вони виникають.
Товариство використовувало обмiннi курси на дату балансу:
31.12.2019 31.12.2018
Гривня/1 долар США
23,6862
27,6883
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.
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.

Основнi припущення, оцiнки та судження
При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство здiйснює оцiнки та припущення, якi мають
вплив на елементи фiнансової звiтностi, ?рунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях,
розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Оцiнки та судження
базуються на попередньому досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються
об?рунтованими i за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартостi
активiв та зобов'язань. Хоча цi розрахунки базуються на наявнiй у керiвництва Товариства
iнформацiї про поточнi подiї, фактичнi результати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих
розрахункiв. Областi, де такi судження є особливо важливими, областi, що характеризуються
високим рiвнем складностi, та областi, в яких припущення й розрахунки мають велике значення
для пiдготовки фiнансової звiтностi за МСФЗ, наведенi нижче.
Операцiї, що не регламентуються МСФЗ Товариством не здiйснювались.
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 ?рунтується 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".
Керiвництво Товариства вважає, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до
оцiнки фiнансових iнструментiв, де ринковi котирування не доступнi, є ключовим джерелом
невизначеностi оцiнок, тому що:
вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки базуються
на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн валютних курсiв,
показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, а також
специфiчних особливостей операцiй; та
вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на доходи
(витрати) може бути значним.
Якби керiвництво Товариства використовувало iншi припущення щодо вiдсоткових ставок,
волатильностi, курсiв обмiну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти i коригувань
пiд час оцiнки iнструментiв, бiльша або менша змiна в оцiнцi вартостi фiнансових iнструментiв у
разi вiдсутностi ринкових котирувань мала б iстотний вплив на вiдображений у фiнансовiй
звiтностi чистий прибуток та збиток.
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
?рунтується 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.
Використання ставок дисконтування
Ставка дисконту - це процентна ставка, яка використовується для перерахунку майбутнiх
потокiв доходiв в єдине значення теперiшньої (поточної) вартостi, яка є базою для визначення
ринкової вартостi бiзнесу. З економiчної точки зору, в ролi ставки дисконту є бажана iнвестору
ставка доходу на вкладений капiтал у вiдповiднi з рiвнем ризику подiбнi об'єкти iнвестування,
або - ставка доходу за альтернативними варiантами iнвестицiй iз зiставляння рiвня ризику на

дату оцiнки. Ставка дисконту має визначатися з урахуванням трьох факторiв:
а) вартостi грошей у часi;
б) вартостi джерел, якi залучаються для фiнансування iнвестицiйного проекту, якi вимагають
рiзнi рiвнi компенсацiї;
в) фактору ризику або мiри ймовiрностi отримання очiкуваних у майбутньому доходiв.
При дисконтуваннi кредиторської заборгованостi Товариство використовувало ставку у розмiрi
13,9%, Вiдсоткову ставку дисконтування визначили за аналогiчним iнструментом, вартiсть
кредитiв за даними статистичної звiтностi банкiв України (без урахування овердрафту) для
суб'єктiв господарювання в нацiональнiй валютi (короткостроковi) на 28.12.2019 року
(iнформацiя з офiцiйного сайту НБУ). Товариство у звiтному перiодi для визначення
зобов'язання по орендi використовувало середньозважену процентну ставку за портфелем
довгострокових банкiвських кредитiв на 01.01.2019 на рiвнi 17.7%. Iнформацiя, що використана
для визначення середньозваженої ставки одержана з офiцiйного сайту НБУ за посиланням:
https://www.bank.gov.ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#1ms
роздiл
"Вартiсть
кредитiв за даними статистичної звiтностi банкiв України (без урахування овердрафту).
Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв
Вiдносно фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, Товариство на дату
виникнення фiнансових активiв та на кожну звiтну дату визначає рiвень кредитного ризику.
Товариство визнає резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовими
активами, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, у розмiрi очiкуваних кредитних збиткiв за
весь строк дiї фiнансового активу (при значному збiльшеннi кредитного ризику/для
кредитно-знецiнених фiнансових активiв) або 12-мiсячними очiкуваними кредитними збитками
(у разi незначного зростання кредитного ризику).
Зазвичай очiкується, що очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiї мають бути визнанi
до того, як фiнансовий iнструмент стане прострочений. Як правило, кредитний ризик значно
зростає ще до того, як фiнансовий iнструмент стане простроченим або буде помiчено iншi
чинники затримки платежiв, що є специфiчними для позичальника, (наприклад, здiйснення
модифiкацiї або реструктуризацiї).
Кредитний ризик за фiнансовим iнструментом вважається низьким, якщо фiнансовий
iнструмент має низький ризик настання дефолту, позичальник має потужнiй потенцiал
виконувати свої договiрнi зобов'язання щодо грошових потокiв у короткостроковiй перспективi,
а несприятливi змiни в економiчних i дiлових умовах у довгостроковiй перспективi можуть
знизити, але не обов'язково здатнiсть позичальника виконувати свої зобов'язання щодо
договiрних грошових потокiв.
Фiнансовi iнструменти не вважаються такими, що мають низький кредитний ризик лише
на пiдставi того, що ризик дефолту за ними є нижчим, нiж ризик дефолту за iншими
фiнансовими iнструментами Товариства або нiж кредитний ризик юрисдикцiї, в якiй Товариство
здiйснює дiяльнiсть.
Очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiї не визнаються за фiнансовим iнструментом
просто на пiдставi того, що вiн вважався iнструментом iз низьким кредитним ризиком у
попередньому звiтному перiодi, але не вважається таким станом на звiтну дату. У такому
випадку Товариство з'ясовує, чи мало мiсце значне зростання кредитного ризику з моменту
первiсного визнання, а отже чи постала потреба у визнаннi очiкуваних кредитних збиткiв за весь
строк дiї.
Очiкуванi кредитнi збитки вiдображають власнi очiкування Товариства щодо кредитних
збиткiв.
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 МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець
кожного звiтного перiоду.
Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiстю
Методики оцiнювання
Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний)
Вихiднi данi
Грошовi кошти
Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв здiйснюється за
справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi Ринковий
Офiцiйнi
курси
НБУ
Iнструменти капiталу
Первiсна оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за їх
справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив.
Подальша оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки.
Ринковий
Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, за вiдсутностi
визначеного бiржового курсу на дату оцiнки, використовується остання балансова вартiсть, цiни
закриття бiржового торгового дня
Рiвень iєрархiї справедливої вартостi, до якого належать оцiнки справедливої вартостi
Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiстю
1 рiвень
(тi, що мають котирування, та спостережуванi) 2 рiвень
(тi, що не мають котирувань, але спостережуванi)
3 рiвень
(тi, що не мають котирувань i не є спостережуваними Усього
2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018
Дата оцiнки 31.12.19
31.12.18
31.12.19
31.12.18
31.12.19
31.12.18
31.12.19
31.12.18
Iнвестицiї акцiї
715 655
715 245
715 655
715
245
Iнвестицiї
(iнвестицiйнi сертифiкати, корпоративнi права) 55
62
55
62
Перемiщень на протязi 2019 року мiж iєрархiями не вiдбувалось.
Керiвництво Товариства вважає, що наведенi розкриття щодо застосування справедливої
вартостi є достатнiми, i не вважає, що за межами фiнансової звiтностi залишилась будь-яка
суттєва iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi, яка може бути корисною для
користувачiв фiнансової звiтностi.

РОЗКРИТТЯ ПОКАЗНИКIВ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Враховуючи застосування з 2019 року МСФЗ 16 "Оренда", станом на 01.01.2019 року
Товариство створило актив у формi права користування об'єктом оренди за дисконтованою
вартiстю майбутнiх орендних платежiв до кiнця строку дiї договору оренди у сумi 125 тис. грн.
Дата Актив з права на оренду
Первiсна вартiсть
01.01.2019. 125
125

Всього:

Надходження 0
0
31.12.2019 125
125
Накопичена амортизацiя
01.01.2019. 0
0
Нарахування за 12 мiсяцiв 2019 року 42
42
31.12.2019 42
42
Балансова (залишкова) вартiсть
01.01.2019 125
125
31.12.2019 83
83
Станом на 31.12.2019 балансова вартiсть активу на право користування об'єктом оренди
облiковується у складi необоротних активiв в розмiрi 83 тис. грн., яка вiдображена в рядку 1010.
Амортизацiю активу на права користування орендою Товариство нараховує iз застосуванням
прямолiнiйного методу, за яким мiсячна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, що
амортизується, на строк оренди. Сума амортизацiя станом на 31.12.2019 дорiвнює 42 тис. грн.
ОСНОВНI ЗАСОБИ
Дата Машини та обладнання
Iнструменти, прилади, iнвентар Всього:
Первiсна вартiсть
01.01.2019 135
35
170
Надходження 0
0
0
31.12.2019 135
35
170
Накопичена амортизацiя
01.01.2019. 98
28
126
Нарахування за 12 мiсяцiв 2019 року 9
3
12
31.12.2019 107
31
138
Балансова (залишкова) вартiсть
01.01.2019 37
7
44
31.12.2019 28
4
32
Iнвестицiї
Станом на 31.12.18р, та на 31.12.2019р.. 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 31.12.2019 року вiдсутнi в бiржовому
списку ПАТ "Українська бiржа", справедлива вартiсть 712 480 тис.грн.
- iнвестицiйнi сертифiкати ЗНВПIФ "РК-Iнвест" 2 304 штук. На 31.12.2019 вартiсть одного
iнвестицiйного сертифiкату дорiвнює 1 360,48 грн за штуку, справедлива вартiсть 3 273 тис.грн
-акцiї iменнi простi ПАТ "Укрнафта" 24 штуки по цiнi 141,0 грн за штуку, справедлива вартiсть
3 тис.грн. А також iншi на загальну вартiсть 37 тис.грн.
Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї:
корпоративнi права ТОВ "МД Iстейт" на суму 4 тис.грн.;
корпоративнi права ТОВ "Мiдланд Кепiтал Менеджмент" 4 тис.грн.
корпоративнi права ТОВ "Центральна транспортна компанiя" 47 тис.грн.
Найменування
На 31.12.2019р.
На 01.01.19р.
Поточнi фiнансовi iнвестицiї
715 655
715 245
Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 55
62
Всього715 735
715 307
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Валюта
На 31.12.2019р.
На 01.01.2019р.
Грошовi кошти в банку (UAH)
8
512
Всього8
512

Станом на 31.12.2019р. залишки на розрахункових рахунках ПII ТОВ "КС ГРУП" становили 8
тис.грн.
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. Дебiторська заборгованiсть Товариства
не має забезпечення. Дебiторська заборгованiсть, по який сплив строк позивної давностi,
вiдсутня.
Поточна дебiторська заборгованiсть:
Найменування
На 31.12.2019р.
На 01.01.2019р.
дебiторська заборгованiстю за товари, роботи, послуги дебiторська заборгованiсть за виданими авансами
дебiторська заборгованiстю за розрахунками з бюджетом
iнша поточна дебiторська заборгованiсть 4
1
Всього:
30
35

26

34

Розрахунок вiдстрочених податкових активiв не визнається в складi активiв в фiнансовiй
звiтностi за 2018 рiк та за 2019 рiк у 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 31.12.2019
Станом на 01.01.2019
Власний капiтал
187 981
257 926
Зареєстрований (пайовий ) капiтал 18 777 18 777
Нерозподiлений прибуток 169 204
239 149
Iншi довгостроковi зобов'язання 333 040
370 463
Поточнi зобов'язання i забезпечення
Векселi виданi
18 000 18 000
Поточна кредиторська заборгованiсть
за довгостроковими зобов'язаннями
85
68 362
- за товари, роботи, послуги 7
12
- за розрахунками з бюджетом
10
0
- за розрахунками з оплати працi 50
0
Поточнi забезпечення
202
106
Iншi поточнi зобов'язання 176 488
1 167
Статутний капiтал ПII ТОВ "КС ГРУП" станом на 01.01.2019 р., 31.12.2019 р. згiдно з
установчими документами, складає 18 777 тис. грн.
Iншi довгостроковi зобов'язання у сумi 333 040 тис. грн. станом на 31.12.2019 становлять:
- зобов'язання за облiгацiями ПII ТОВ "КС ГРУП" серiї С - 333 005 тис. грн.
- зобов'язання з оренди цiлiсних майнових комплексiв - 35 тис .грн.
Враховуючи застосування з 2019 року МСФЗ 16 "Оренда", станом на 01.01.2019 було визнане
зобов'язання по орендi за дисконтованою вартiстю майбутнiх орендних платежiв до кiнця строку
дiї договору оренди у сумi 125 тис. грн. Зобов'язання по орендi вiдображено у балансi в двох
частинах як короткострокове (в сумi 85 тис. грн.) та довгострокове зобов'язання (в сумi 35 тис.
грн.).
Вiдповiдно iншi довгостроковi зобов'язання скоригованi на початок 2019 року на 125 тис. грн.
на суму активу оренди пiсля розрахунку (МСФЗ 16). На кiнець 2019 року iншi довгостроковi

зобов'язання зменшилися на 41 тис. грн. пiсля розподiлу мiж короткостроковими та
довгостроковими.
Векселi виданi - зобов'язання за векселями ПII ТОВ "КС ГРУП" на суму 18 000 тис.грн. (срок
погашення за пред'явленням, але не ранiше 01.10.2020р.), вiдсотки за векселями нараховуються
у момент пред'явлення до погашення. Значення рядка 1605 Балансу ПII ТОВ "КС ГРУП" на
початок звiтного перiоду було виправлено для кращого розумiння фiнансової звiтностi
користувачами.
Iншi поточнi зобов'язання складаються у сумi 176 488 тис. грн. станом на 31.12.2019 становлять:
- зобов'язання за вiдсотками по облiгацiях серiї С на суму 138 386 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 9 "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.
Протягом 2018 року вiдсотки частково було погашено на суму 205 тис. грн. Та згiдно
розрахунку (75 049 тис. грн.*0,9259=69 488) сума кредиторської заборгованостi по облiгацiям
була збiльшена на 4 973 тис. грн. На 31.12.2018 року заборгованiсть за вiдсотками дорiвнює 68
313 тис. грн.
Протягом 2019 року вiдсотки частково було погашено на суму 3 229 тис. грн. Та згiдно
розрахунку сума кредиторської заборгованостi по облiгацiям була збiльшена на 6 736 тис. грн.
Погашення вiдсоткiв було подовжено на 8 мiсяцiв, тому згiдно з вимогами МСБО 9 "Фiнансовi
iнструменти: визнання та оцiнка" було проведено дисконтування кредиторської заборгованостi
по вiдсотках з використанням вiдсоткової ставки на аналогiчний iнструмент (подiбний) вартiсть кредитiв за даними статистичної звiтностi банкiв України (без овердрафту) для суб'єктiв
господарювання у нацiональнiй валютi, що на 28.12.2019р. становив 13,9%, у результатi чого
сума кредиторської заборгованостi за вiдсотками по облiгацiях була зменшена на 6 321 тис. грн
На 31.12.2019 року заборгованiсть за вiдсотками по облiгацiях серiї С за 1-й купонний перiод
дорiвнює 65 499 тис. грн.
01.12.2019 нараховано вiдсотки по облiгацiях серiї С за 2-й купонний перiод у сумi 79 921
тис.грн. Погашення вiдсоткiв було подовжено на 8 мiсяцiв, тому згiдно з вимогами МСБО 9
"Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" було проведено дисконтування кредиторської
заборгованостi по вiдсотках з використанням вiдсоткової ставки на аналогiчний iнструмент
(подiбний) - вартiсть кредитiв за даними статистичної звiтностi банкiв України (без овердрафту)
для суб'єктiв господарювання у нацiональнiй валютi, що на 28.12.2019р. становив 13,9%, у
результатi чого сума кредиторської заборгованостi за вiдсотками по облiгацiях була зменшена
на 7 034 тис. грн.
На 31.12.2019 року заборгованiсть за вiдсотками по облiгацiях серiї С за 1-й купонний перiод
дорiвнює 72 887 тис. грн.
- заборгованiсть за отриманими позиками у 34 434 тис. грн.
- вiдсотки, нарахованi за користування позиковими коштами 1 285 тис. грн.
- зобов'язання по договорах про замiну кредитора у сумi 2 383 тис. грн.

Доходи та витрати:
Вид доходiв За 2019 р.
За 2018р.
Дохiд вiд реалiзацiї послуг (комiсiйна винагорода торговця цiнними паперами)
Iншi операцiйнi доходи
5 039 481
Дохiд вiд участi у капiталi 34
Iншi фiнансовi доходи
410
31
Iншi доходи 13 356 Всього доходiв
18 805
546
Вид витрат За 2019 р.
За 2018р.
Адмiнiстративнi витрати 2 066 2 256
Iншi операцiйнi витрати
320
Фiнансовi витрати 79 939 Iншi витрати 6 745 5 012
Всього витрат
88 750 7 588
Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi складає 6 549 тис. грн.
Витрати вiд операцiйної курсової рiзницi складають 1 510 тис. грн.
Результат цих операцiй у сумi 5 039 тис. грн. вiдображається в Звiтi про фiнансовi результати у
рядку "Iншi операцiйнi доходи" 2120 згорнуто.
Результат дисконтування вiдсоткiв, нарахованих за облiгацiями у сумi 13 356 тис.грн.
вiдображено у рядку 2240 "Iншi доходи".
Сума вiдсоткiв, що збiльшує зобов'язання по операцiйнiй орендi у сумi 17,1 тис. грн., що
вiдображена у рядку 2250 "Фiнансовi витрати".
Сума вiдсоткiв, нарахованих за 2 вiдсотковим перiодом по облiгацiях серiї С у сумi 79 921,2 тис.
грн., що вiдображена у рядку 2250 "Фiнансовi витрати".
Сума переоцiнки акцiй ПАТ "Укрнафта" 0,2 грн. вiдображена у рядку 2250 "Фiнансовi витрати".
До складу Адмiнiстративних витрат включенi нарахованi витрати на персонал за 2019 рiк за
видами виплат та вiдрахування до бюджету
Заробiтна плата згiдно штатного розпису - 1 457 тис. грн.
Вiдрахування до бюджету - 164 тис. грн. Амортизацiя 54 тис .грн. Депозитарнi послуги 78 тис.
грн. Нотарiальнi послуги 43 тис. грн. Резерв вiдпусток 120 тис. грн. Iншi витрати -150 тис. грн.
Звiт про рух грошових коштiв
За 2019 рiк звiт складався за прямим методом. Для його складання використовувалися данi
аналiтичного облiку рахункiв в кореспонденцiї з рахунками грошових коштiв.
Найменування статтiЗа 2019 рiк За 2018 рiк
Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi, в т.ч.:
-1 845 -2 177
Надходження
Iншi надходження в т.ч. Витрачання на оплату товарiв, робiт, послуг (оренда, депозитарнi, iнформацiйнi послуги и т.д. )
206
318
Витрачання на оплату працi1 139 1 321
Витрачання на оплату вiдрахувань на соцiальнi заходи 219
209
Витрачання на оплату зобов'язань iз податкiв i зборiв 277
320
Витрачання на оплату авансiв
4
Iншi витрачання
9
Чистий рух вiд iнвестицiйної дiяльностi, в т.ч.: -2 693 210
Находження вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй
165
Находження вiд отриманих вiдсоткiв по депозитам
31
Дивiденди 34
Находження вiд погашення позик 90

Iншi находження
544
Витрачання на придбання фiнансових iнвестицiй2 693 Витрачання на придбання необоротних активiв 20
Витрачання на надання позик
90
Iншi платежi 544
Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi , в т.ч.:
4 034 995
Надходження вiд отримання позик 5 630 1 725
Iншi надходження 2 384 Витрачання на погашення позик 728
525
Витрачання на сплату вiдсоткiв 3 229 205
Iншi платежi 23
Чистий рух грошових коштiв за 2019 рiк становить -504 тис. грн., за 2018рiк становив -972
тис. грн.
Звiт про власний капiтал
Зареєстрований капiтал
Капiтал у дооцiнках Резервний капiтал Нерозподiлений
прибуток (непокритий збиток)
Вилучений капiтал Всього
Залишок на початок року 2019
18777 0
0
239 149
0
257 926
Чистий прибуток(збиток) за 2019р.
0
0
0
(69 945)
0
(69 945)
Разом змiн у капiталi 2019р.
0
0
0
(69 945)
0
(69 945)
Залишок на кiнець року
18777 0
0
169 204
0
187 981
Звiт про власний капiтал за 2019 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 прибуток код рядка 4100 на 69 945 тис. грн.
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.
Судовi позиви
Товариство є учасником судових процесiв:
у справi №910/4478/13, як кредитор, що знаходиться у провадженi Господарського суду

м. Києва. Зазначена справа стосується ТОВ "Кафорест Реал Iстейт" (код 35960850) Сума
кредиторської вимоги становить 32 тис. грн.
у справi №910/4474/13, як кредитор, що знаходиться у провадженi Господарського суду
м. Києва. Зазначена справа стосується ТОВ "Мiд Пропертiз" (код 35962156) Сума кредиторської
вимоги становить 27 тис. грн.
Станом на кiнець звiтного перiоду, та на дату формування фiнансової звiтностi, Товариство не
виступає нi позивачем, нi вiдповiдачем, в судових процесах.
Вiдповiдно до власних оцiнок та внутрiшнiх професiйних консультацiй керiвництво Товариства
вважає, що має пiдстав очiкувати суттєвих збиткiв в зв'язку iз судовими справами та вiдповiдно
суму кредиторської заборгованостi вiднесло на витрати у фiнансовiй звiтностi.
Операцiї з пов'язаними сторонами
Розкриття iнформацiї про пов'язаних осiб за 9 мiсяцiв 2019 року.
В перiод з 01.01.2019 по 31.12.2019 пов'язаною стороною є Бєляков Олексiй Олександрович, як
генеральний директор Товариства.
За перiод з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року з пов'язаною стороною виникли операцiї тiльки
з оплати працi. Заробiтна плата нарахована в сумi 1 210 тис. грн та виплачена вчасно.
Iнших операцiй з пов'язаними сторонами не вiдбувалось.
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 Товариства включають: поточнi фiнансовi iнвестицiї,
дебiторську та кредиторську заборгованiсть, iншi поточнi зобов'язання та iншi довгостроковi
зобов'язання.
Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з фiнансовими ризиками i
вартiсть чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись
унаслiдок впливу суб'єктивних чинникiв та об'єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок
впливу яких заздалегiдь точно передбачити неможливо. До таких фiнансових ризикiв вiднесено
кредитний ризик, ринковий ризик та ризик лiквiдностi.
Полiтика з управлiння ризиками орiєнтована на визначення, аналiз i управлiння ризиками, з
якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постiйний
монiторинг за рiвнем ризикiв, дотриманням встановлених обмежень та полiтики управлiння
ризиками.
Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на основi розумiння причин
виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на вартiсть чистих активiв та
застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення.
1)Кредитний ризик
Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iнструмент не зможе
виконати зобов'язання i це буде причиною виникнення фiнансового збитку iншої сторони.
Кредитний ризик притаманний таким фiнансовим iнструментам, як поточнi та депозитнi
рахунки в банках, дебiторська заборгованiсть.
Основним методом оцiнки кредитних ризикiв Товариства є оцiнка кредитоспроможностi
контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка iнша доступна
iнформацiя щодо їх спроможностi виконувати борговi зобов'язання.
Станом на 30.06.2019 р. кредитний ризик по фiнансовим активам, що оцiнюються за
амортизованою собiвартiстю, є низьким, що пiдтверджується чинниками, якi враховують
специфiку контрагентiв, загальнi економiчнi умови та оцiнку як поточного, так i прогнозного
напрямкiв змiни умов станом на звiтну дату.
До заходiв мiнiмiзацiї впливу кредитного ризику Товариство вiдносить:
встановлення внутрiшнього обмеження обсягу дебiторської заборгованостi в активах;

диверсифiкацiю структури активiв;
аналiз платоспроможностi контрагентiв;
здiйснення заходiв щодо недопущення наявностi в активах Товариства простроченої
дебiторської заборгованостi.
У Товариства для внутрiшньої системи заходiв iз запобiгання та мiнiмiзацiї впливу ризикiв
створенi: система управлiння ризиками, внутрiшнiй аудит (контроль).
Товариство використовує наступнi методи управлiння кредитними ризиками:
"
лiмiти щодо боргових зобов'язань за класами фiнансових iнструментiв;
"
лiмiти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою групою);
"
лiмiти щодо вкладень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за
Нацiональною рейтинговою шкалою;
"
лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами .
2) Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплює
три типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик
виникає у зв'язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцiї, вiдсоткових ставок
та валютних курсiв. Товариство наражатиметься на ринковi ризики у зв'язку з iнвестицiями в
акцiї, облiгацiї та iншi фiнансовi iнструменти.
Iнший цiновий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (окрiм тих, що виникають
унаслiдок вiдсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно вiд того, чи спричиненi вони
чинниками, характерними для окремого фiнансового iнструмента або його емiтента, чи
чинниками, що впливають на всi подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операцiї
на ринку.
Основним методом оцiнки цiнового ризику є аналiз чутливостi. Серед методiв пом'якшення
цiнового ризику Товариство використовує диверсифiкацiю активiв та дотримання лiмiтiв на
вкладення в акцiї та iншi фiнансовi iнструменти з нефiксованим прибутком.
Щодо фiнансових iнструментiв у виглядi акцiй українських емiтентiв, що знаходяться в
портфелi цiнних паперiв Товариства, оцiнюється ринковий ризик. Для визначення його рiвня
аналiзується фiнансова звiтнiсть емiтента акцiй, динамiка основних фiнансових показникiв його
дiяльностi, вiдслiдковуються змiни бiржового курсу акцiй, iнформацiя щодо застосування
державними органами заходiв впливу щодо емiтента чи емiтованих ним цiнних паперiв, а також
iнша iнформацiя, що стала вiдома з офiцiйних джерел.
Акцiї українських емiтентiв, що знаходяться у портфелi цiнних паперiв Товариства, мають або
дуже низький рiвень ризику або низький рiвень ризику, оскiльки у 2019 роцi їх бiржовий курс
або значно пiдвищився (близько +18%) або залишився майже на тому ж рiвнi (близько -0,05%)
вiдповiдно, емiтенти акцiй характеризуються стабiльним фiнансовим положенням, високою
нормативною дисциплiною та мають позитивнi чи стабiльнi прогнози щодо майбутньої
дiяльностi.
Оцiнка ризикiв фiнансових iнструментiв у виглядi iнвестицiйних сертифiкатiв, що знаходяться в
портфелi цiнних паперiв Товариства, має повнiстю прозорий характер, оскiльки Товариство
володiє повним обсягом iнформацiї щодо iнвестицiйних сертифiкатiв пайового iнвестицiйного
фонду. Здiйснюючи аналiз своєї дiяльностi, враховуючи розвинуту систему превентивних
заходiв, а також створенi якiснi внутрiшнi системи фiнансового монiторингу, управлiння
ризиками та внутрiшнього аудиту, Товариство оцiнює ризики iнвестицiйних сертифiкатiв на
дуже низькому рiвнi.
Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iнструменту коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв.
Оцiнка валютних ризикiв здiйснюється на основi аналiзу чутливостi.
Визначення порогу чутливостi керiвництво Товариства здiйснювало на основi статистичних
даних НБУ щодо динамiки курсу гривнi до iноземних валют, на основi яких була розрахована

iсторична волатильнiсть курсу, що визначається як стандартне вiдхилення рiчної дохiдностi вiд
володiння iноземною валютою за перiод.
Валютнi ризики Товариства виникають у зв'язку з володiнням фiнансовими iнструментами,
номiнованими в iноземнiй валютi. Товариство залучає кошти у нерезидентiв в iноземнiй валютi.
Товариство визначило, що об?рунтовано можливим є коливання валютного курсу на +39,3
вiдсотка.
Чутливi до коливань валютного курсу зобов'язання
Зобов'язання номiнованi в iноземнiй валютi
31 грудня 2019
01 сiчня 2019
Позики вiд нерезидента, з врахуванням вiдсоткiв 29 617 34 656
Частка в активах Товариства,
4,14%
4,84%
Аналiз чутливостi до валютних ризикiв проведено на основi iсторичних даних щодо
волатильностi курсiв iноземних валют.
Валютнi ризики
Валюта
Сума Стандартне вiдхилення, % (змiни) Потенцiйний
вплив
на
активи
Товариства
+
Сприятливi змiни
(зростання вартостi) Несприятливi змiни
На 31.12.2019
Долар США 29 617 39,3
-11 639
+ 11 639
На 01.01.2019
Долар США 34 656 39,3
-13 620
+13 620
Вiдсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок.
Керiвництво Товариства усвiдомлює, що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме
як на доходи Товариства, так i на справедливу вартiсть чистих активiв.
Усвiдомлюючи значнi ризики, пов'язанi з коливаннями вiдсоткових ставок у
високоiнфляцiйному середовищi, яке є властивим для фiнансової системи України, керiвництво
Товариства контролює частку активiв, розмiщених у боргових зобов'язаннях у нацiональнiй
валютi з фiксованою вiдсотковою ставкою. Керiвництво Товариства здiйснює монiторинг
вiдсоткових ризикiв та контролює їх максимально припустимий розмiр та строк розмiщення. У
разi зростання вiдсоткових ризикiв Товариство має намiр позбуватися боргових фiнансових
iнструментiв з фiксованою вiдсотковою ставкою. Монiторинг вiдсоткових ризикiв здiйснюється
шляхом оцiнки впливу можливих змiн вiдсоткових ставок на вартiсть вiдсоткових фiнансових
iнструментiв.
Для оцiнки можливих коливань вiдсоткових ставок Товариство використовувало iсторичну
волатильнiсть вiдсоткових ставок за строковими депозитами (до 1 року) за останнi 5 рокiв за
оприлюдненою iнформацiєю НБУ.
Товариство визнає, що об?рунтовано можливим є коливання ринкових ставок на +4 процентних
пункти. Проведений аналiз чутливостi заснований на припущеннi, що всi iншi параметри,
зокрема валютний курс, залишатимуться незмiнними, i показує можливий вплив змiни
вiдсоткових ставок на 4 процентних пункти на вартiсть чистих активiв Товариства.
Можлива змiна справедливої вартостi боргових фiнансових iнструментiв з фiксованою
вiдсотковою ставкою розрахована як рiзниця мiж дисконтованими грошовими потоками за
дiючою ставкою та дисконтованими грошовими потоками у разi змiни вiдсоткової ставки за
кожним фiнансовим iнструментом.
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.
Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство
аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими

активами, зобов'язаннями, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної
дiяльностi.
Iнформацiя щодо недисконтованих платежiв за фiнансовими зобов'язаннями Товариства в
розрiзi строкiв погашення представлена наступним чином:
Рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року До 1 мiсяця Вiд 1 мiсяця до 3 мiсяцiв Вiд 3 мiсяцiв
до 1 року
Вiд 1 року до 5 рокiв Бiльше 5 рокiв
Всього
1
2
3
4
5
6
7
Довгостроковi зобов'язання
35
333 005
333 040
Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть
67
85
152
iншi поточнi зобов'язання
194 690
194 690
Всього67
0
194 690
35
333 005
527 882
Рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року До 1 мiсяця Вiд 1 мiсяця до 3 мiсяцiв Вiд 3 мiсяцiв
до 1 року
Вiд 1 року до 5 рокiв Бiльше 5 рокiв
Всього
Довгостроковi зобов'язання
37 382 333 005
370 387
Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть
12
12
iншi поточнi зобов'язання
19 273
19 273
Всього0
12
19 273 37 382 333 005
389 672
Погашення кредиторської заборгованостi Товариства планується здiйснити за рахунок:
1)
додаткових внескiв засновникiв - учасникiв до статутного капiталу Товариства;
2)
часткового продажу активiв для погашення заборгованостi;
3)
часткової передачi активiв в рахунок погашення боргу.
Управлiння капiталом
Товариство розглядає управлiння капiталом як систему принципiв та методiв розробки i
реалiзацiї управлiнських рiшень, пов'язаних з оптимальним формуванням капiталу з
рiзноманiтних джерел, а також забезпеченням ефективного його використання у дiяльностi
Товариства. Ключовi питання та поточнi рiшення, що впливають на обсяг i структуру капiталу, а
також джерела його формування, розглядаються управлiнським персоналом. Механiзм
управлiння капiталом передбачає чiтку постановку цiлей i завдань управлiння капiталом, а
також контроль за їх дотриманням у звiтному перiодi; удосконалення методики визначення й
аналiзу використання усiх видiв капiталу; розроблення загальної стратегiї управлiння капiталом.
Управлiнський персонал здiйснює огляд структури капiталу на кiнець кожного звiтного перiоду.
При цьому проводиться аналiз вартостi капiталу, його структура та можливi ризики. На основi
отриманих висновкiв Товариство здiйснює регулювання капiталу шляхом залучення
додаткового капiталу або фiнансування, а також виплати дивiдендiв та погашення iснуючих
позик. Товариство може здiйснювати регулювання капiталу шляхом змiни структури капiталу.
Система управлiння капiталом може коригуватись з урахуванням змiн в операцiйному
середовищi, тенденцiях ринку або стратегiї розвитку.
Управлiння капiталом Товариства спрямовано на досягнення наступних цiлей:
"
зберегти спроможнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно i надалi
забезпечувало дохiд для учасникiв Товариства та виплати iншим зацiкавленим сторонам;
"
забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цiн на
послуги Товариства, що вiдповiдають рiвню ризику;
"
дотримання вимог до капiталу, встановлених регулятором, i забезпечення здатностi
Товариства функцiонувати в якостi безперервного дiючого пiдприємства.
Товариство вважає, що загальна сума капiталу, управлiння яким здiйснюється, дорiвнює сумi
капiталу, вiдображеного в балансi.
Управлiння ризиками в Товариствi є неперервним процесом, що включає ряд управлiнських

заходiв.
Процес управлiння ризиками є для Товариства системним, iнтегрованим в стратегiчне та
оперативне управлiння на всiх рiвнях та охоплює всi пiдроздiли та працiвникiв при виконаннi їх
функцiй та обов'язкiв. Управлiння ризиками професiйної дiяльностi Товариства на фондовому
ринку засноване на таких основних принципах:
- усвiдомлення прийняття ризикiв;
- оптимiзацiя (мiнiмiзацiя) ризикiв, що приймаються;
- iндивiдуальний пiдхiд;
- доцiльнiсть прийняття ризикiв;
- спiвставлення рiвня ризикiв, що приймаються, з капiталом Товариства;
- економiчнiсть управлiння ризиками;
- врахування часового фактору в управлiннi ризиками;
- вiдповiднiсть стратегiям;
- врахування можливостi передачi ризикiв.
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.

НАЯВНIСТЬ ПОДIЙ ПIСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ
Фiнансова звiтнiсть Товариства до випуску затверджена 23 сiчня 2020 року
У ПII ТОВ "КС Груп" були вiдсутнi подiї пiсля дати балансу, якi могли б вплинути на показники
фiнансової звiтностi станом на 31.12.2019р.
Керiвник
Головний бухгалтер

Бєляков О.О.
Ожуг I.П.

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за
результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською
фірмою)
1

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

2

Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності

3

Ідентифікаційний код юридичної особи
(реєстраційний номер облікової картки
платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора
Номер реєстрації аудиторської фірми
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності
Дата і номер рішення про проходження
перевірки системи контролю якості
аудиторських послуг (за наявності)
Звітний період, за який проведено аудит
фінансової звітності
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова
від висловлення думки)
Пояснювальний параграф (за наявності)
Номер та дата договору на проведення аудиту
Дата початку та дата закінчення аудиту

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю <ААН
<СейЯ-Кiрш-аудит>
4 - суб'єкти аудиторської діяльності,
які мають право проводити
обов'язковий аудит фінансової
звітності підприємств, що
становлять суспільний інтерес
24263164
01033, м. Київ, вул. Сiм'ї Прахових,
27, оф. 5
1525
номер: 319/4, дата: 24.12.2015
з 01.01.2019 по 31.12.2019
02 - із застереженням
Пояснювальний параграф вiдсутнiй
номер: 0301/19-2, дата: 03.01.2019
дата початку: 10.04.2020, дата
закінчення: 14.04.2020
14.04.2020
29 000,00

Дата аудиторського звіту
Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн
14 Текст аудиторського 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 2019 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 2019 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 2019 року, його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився
зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) та
вiдповiдає вимогам закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українi" вiд 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фiнансової звiтностi.
ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ IЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ
В 2019 роцi в складi активiв ПIДПРИЄМСТВА З IНОЗЕМНОЮ IНВЕСТИЦIЄЮ У ФОРМI
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КИЇВ СЕКЮРIТIЗ ГРУП" (надалi
за текстом - ПII ТОВ "КС ГРУП" або Товариство) облiковуються поточнi фiнансовi iнвестицiї,
у виглядi акцiй ПАТ "ЗАПОРIЖСТАЛЬ" за справедливою вартiстю в сумi 712 480 тис. грн. У
зв'язку з тим, що станом на 31.12.2019 iснує широкий дiапазон можливих оцiнок справедливої
вартостi цих фiнансових iнвестицiй, Товариством не проводилась переоцiнка їх справедливої
вартостi. На думку аудиторiв, враховуючи вищевикладене, iснує певна невизначенiсть щодо
справедливої вартостi акцiй ПАТ "ЗАПОРIЖСТАЛЬ", що може суттєво вплинути на
показники фiнансової звiтностi ПII ТОВ "КС ГРУП".
Також звертаємо увагу на роздiл "Припущення про безперервнiсть дiяльностi" примiток до
фiнансової звiтностi та роздiл "Полiтика управлiння ризиками". Враховуючи збиткову
дiяльнiсть Товариства протягом останнiх рокiв та виникненням додаткових ризикiв,
пов'язаних з запровадженням Кабiнетом Мiнiстрiв України карантинних та обмежувальних
заходiв, спрямованих на протидiю свiтової пандемiї коронавiрусної хвороби (COVID-19) її
подальшого поширення в Українi, iснує суттєва невизначенiсть щодо здатностi компанiї
подовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi. В Примiтках до фiнансової звiтностi ПII ТОВ
"КС ГРУП" за 2019 рiк питання щодо безперервностi дiяльностi компанiї та управлiння
ризиками, зокрема ризиком лiквiдностi, розкрито недостатньо. Ризик лiквiдностi є високим,
про що свiдчить збиткова дiяльнiсть Товариства протягом останнiх рокiв.
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 об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не
мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора,
що мiстить нашу думку. Об?рунтована 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 об?рунтовано 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:
o 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;
o 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;
o оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
o 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 ?рунтуються на аудиторських
доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть
примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
o 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 об?рунтовано 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 найменуванняПIДПРИЄМСТВО 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 Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
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.
Активи Товариства
Необоротнi активи
Первiсна вартiсть основних засобiв ПII ТОВ "КС ГРУП" станом на 31.12.2019 складає 295 тис.
грн., знос основних засобiв складає 180 тис. грн., залишкова вартiсть - 115 тис. грн. Протягом
2019 року придбання основних засобiв не вiдбувалось.
Враховуючи перше застосування з 2019 року МСФЗ 16 "Оренда", станом на 01.01.2019
Товариство створило актив з права користування об'єктом оренди за дисконтованою вартiстю
майбутнiх орендних платежiв до кiнця строку дiї договору оренди у сумi 1 240 тис. грн. В
результатi чого були вiдкоригованi вхiднi залишки первiсної та залишкової вартостi основних
засобiв шляхом їх збiльшення на 125 тис. грн. в порiвняннi з 31.12.2018.
Згiдно з облiковою полiтикою амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв у 2019
роцi здiйснювалась в бухгалтерському облiку прямолiнiйним методом iз застосуванням
строкiв корисного використання, а для права користування об'єктом оренди строкiв оренди
вiдповiдно договорiв.
Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2019 представленi корпоративними
правами та складають 55 тис. грн. В 2019 роцi сума довгострокових фiнансових iнвестицiй
зменшилась на 7 тис. грн. за рахунок їх уцiнки.

Оборотнi активи
Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2019 складає 30 тис. грн. та представлена:
- дебiторською заборгованiстю за розрахунками з бюджетом у розмiрi 26 тис. грн. (в тому
числi з податку на прибуток 26 тис. грн.);
- iншою поточною дебiторською заборгованiстю у розмiрi 4 тис. грн.
Протягом 2019 року дебiторська заборгованiсть зменшилась на 5 тис. грн. за рахунок її
погашення.
Поточнi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2019 в ПII ТОВ "КС ГРУП" складають 715 655
тис. грн., якi представленi портфелем цiнних паперiв у виглядi акцiй, iнвестицiйних
сертифiкатiв, та корпоративними правами. Протягом 2019 року вартiсть поточних фiнансових
iнвестицiй збiльшилась на 410 тис. грн. за рахунок дооцiнки iнвестицiйних сертифiкатiв.
Аудитори звертають увагу на те, що iснує певна невизначенiсть щодо справедливої вартостi
фiнансових iнвестицiй у виглядi акцiй ПАТ "ЗАПОРIЖСТАЛЬ" на загальну вартiсть 712 480
тис. грн., що описано в параграфi "Основа для думки iз застереженням" нашого звiту.
Грошовi кошти на рахунках в банках в ПII ТОВ "КС ГРУП" станом на 31.12.2019 складають
8тис. грн., що в порiвняннi зi станом на 31.12.2018 менше на 504 тис. грн.
За винятком питання, викладеного в параграфi "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 21.04.1998 та Протоколу № 2 Загальних зборiв
засновникiв пiдприємства з iноземною iнвестицiєю у формi Товариства вiд 23.04.1998
прийнято рiшення про створення Пiдприємства з iноземною iнвестицiєю у формi Товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю "Київ Секюрiтiз Груп". Первинна реєстрацiя Товариства
вiдбулася 11.05.1998 зi Статутним капiталом у розмiрi 30 000,00 (тридцять тисяч) гривень 00
копiйок.
Статутний Фонд роздiляється на частки Засновникiв наступним чином:
- АТЗТ "НАТАЛ"- володiє часткою, що складає 15 000,00 (п'ятнадцять тисяч) гривень 00 коп.,
що становить 50% Статутного капiталу Товариства;
- фiрма "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, який становить 204
гривень за 100 доларiв США.
Статутний капiтал був оплачений грошовими коштами, що пiдтверджується банкiвськими
виписками Акцiонерного Банк "АЖIО" (МФО 300175).
Iнформацiя щодо оплати статутного капiталу та документiв, що пiдтверджують таку оплату
представлено в табл. 1.
Таблиця 1
№ з/п Засновник
Сума внеску в доларах США
Курс НБУ на 21.04.
1998
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 03.12.2004 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.
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 25.01.2005 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.
Згiдно Протоколу № 5 Загальних зборiв засновникiв пiдприємства з iноземною iнвестицiєю у
формi Товариства вiд 29.03.2005 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.
Статутний капiтал розподiляється на частки мiж Учасниками наступним чином:
Громадянин України Нечипоренко Сергiй Анатолiйович володiє часткою у розмiрi 30
000,00 (Тридцять тисяч) гривень 00 коп., що становить 0,6% Статутного капiталу;
Компанiя "Iстейд ЛТД" ("Eastrade LTD") володiє часткою у розмiрi 4 970 000,00
(Чотири мiльйони дев'ятсот сiмдесят тисяч ) гривень 00 коп., що становить 99,4% Статутного
капiталу.
Додатковi внески до Статутного капiталу були оплаченi грошовими коштами, що
пiдтверджується банкiвською довiдкою АКБ "Нацiональний кредит", МФО 320702.
Iнформацiя про сплату додаткових внескiв до Статутного капiталу представлена в табл.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
04.04.2005, сума зарахована 29.03.2005

Всього: 4
970 000,00
Згiдно Протоколу №8 Загальних зборiв засновникiв пiдприємства з iноземною iнвестицiєю у
формi Товариства вiд 14.06.2005 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.
Згiдно Протоколу №2 Загальних зборiв засновникiв пiдприємства з iноземною iнвестицiєю у
формi Товариства вiд 28.03.2006 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.
Згiдно Протоколу № 6 Загальних зборiв засновникiв пiдприємства з iноземною iнвестицiєю у
формi Товариства вiд 06.06.2006 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.
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 12.10.2007 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.

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 10.12.2007 прийнятi наступнi рiшення:
1)
про вихiд Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Темiс" зi складу учасникiв
Товариства з вiдступленням належної йому частки у розмiрi 4 999 999,75 (Чотири мiльйони
дев'ятсот дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять) гривень 75 копiйок, що становить
33,3333% Статутного капiталу на користь , а саме:
- Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю "МIДЛАНД КЕПIТАЛ
МЕНЕДЖМЕНТ" частку у розмiрi 2 025 000,00 (Два мiльйони двадцять п'ять тисяч) гривень 00 копiйок, що
становить 13,5% Статутного капiталу;
- Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю "АЗОВ-СI-ТЕРМIНАЛ" - частку у розмiрi 2 025
000,00 (Два мiльйони двадцять п'ять тисяч) гривень 00 копiйок, що становить 13,5%
Статутного капiталу;
- Хмельницькому закритому акцiонерному товариству "ВТОРМЕТ"- частку у розмiрi 949
999,75 (Дев'ятсот сорок дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять) гривень 75 копiйок, що
становить 6,3333% Статутного капiталу.
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 17.12.2007 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").
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 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" 25.11.2009 Документ № 164.
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 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" вiд 25.11.2009 Документ № 164.
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, станом на 31.12.2019 зареєстрований Статутний капiтал ПII ТОВ "КС ГРУП" у
розмiрi 18 776 900,00 (Вiсiмнадцять мiльйонiв сiмсот сiмдесят шiсть тисяч дев'ятсот) гривень
00 копiйок сформований у вiдповiдностi до законодавства України, установчих документiв
Товариста та внесений грошовими коштами в повному обсязi.
Резервний капiтал, результати дiяльностi
Станом на 31.12.2019 резервний капiтал вiдсутнiй. В 2019 роцi вiдрахувань до резервного
капiталу не здiйснювалось, враховуючи, що в результатi дiяльностi за 2018 рiк Товариство
отримало збиток.
В результатi дiяльностi за 2019 рiк Товариство отримало збиток у розмiрi 69 945 тис. грн.
Загальний розмiр нерозподiленого прибутку станом на 31.12.2019 складає 169 204 тис. грн.
Зобов'язання Товариства
Станом на 31.12.2019 ПII ТОВ "КС ГРУП" має iншi довгостроковi зобов'язання в сумi 333 040
тис. грн., якi представленi:
- зобов'язаннями по облiгацiям власної емiсiї на суму 333 005 тис. грн.;
- довгостроковими зобов'язаннями за орендою - 35 тис. грн.;
Враховуючи перше застосування з 2019 року МСФЗ 16 "Оренда", станом на 01.01.2019

Товариство визнало зобов'язання з оренди, що оцiнено за дисконтованою вартiстю майбутнiх
орендних платежiв до кiнця строку дiї договору оренди, у сумi 125 тис. грн., з яких 76 тис. грн.
- довгостроковi зобов'язання та 49 тис. грн. - поточнi зобов'язання.
В 2019 роцi сума iнших довгострокових зобов'язань зменшилась на 37 423 тис. грн. за
рахунок:
часткового переведення довгострокових зобов'язань за орендою до складу поточної
кредиторської заборгованостi за довгостроковими зобов'язаннями на суму 41 тис. грн.;
перекласифiкацiї заборгованостi по отриманiй позицi до складу iнших поточних
зобов'язань, враховуючи термiн до погашення менше року, на суму 19 382 тис. грн.;
перенесення заборгованостi за векселями виданими на суму 18 000 тис. грн. до статтi
балансу "Векселi виданi", враховуючи термiн до погашення менше року.
Поточна заборгованiсть ПII ТОВ "КС ГРУП" станом на 31.12.2019 в сумi 194 640 тис. грн.
представлена:
заборгованiстю за векселями виданими в сумi 18 000 тис. грн.
заборгованiстю за довгостроковими зобов'язаннями по орендi - 85 тис. грн.;
кредиторською заборгованiстю за товари, роботи, послуги в сумi 7 тис. грн. Протягом
2019 року поточна кредиторська заборгованiсть зменшилась на 5 тис. грн. за рахунок її
погашення;
кредиторською заборгованiстю за розрахунками з бюджетом - 10 тис. грн.;
кредиторською заборгованiстю за розрахунками з оплати працi - 50 тис. грн.;
iншими поточними зобов'язаннями в сумi 176 488 тис. грн.
Iншi поточнi зобов'язання представленi:
заборгованiстю за вiдсотками по облiгацiям власної емiсiї в сумi 138 386 тис. грн.;
- заборгованiстю за отриманими позиками у 34 434 тис. грн.
- заборгованiстю по вiдсоткам, нарахованим за користування позиковими коштами 1 285 тис.
грн.
- зобов'язаннями по договорам про замiну кредитора у сумi 2 383 тис. грн.
Протягом 2019 року поточна кредиторська заборгованiсть збiльшилась на 107 099 тис. грн., в
основному, за рахунок нарахованих вiдсоткiв по облiгацiям власної емiсiї.
Станом на 31.12.2019 поточнi забезпечення представленi резервом вiдпусток та складають
202тис. грн., якi в порiвняннi зi станом на 31.12.2018 збiльшились на 96 тис. грн.
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 31.12.2019 складає 187 981 тис. грн.,
що бiльше вартостi Статутного капiталу.
Показник вартостi чистих активiв ПII ТОВ "КС ГРУП" станом на 31.12.2019 вiдповiдає
вимогам законодавства 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 включене до Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської

дiяльность за номером реєстрацiї 1525.
Код ЄДРПОУ 24263164.
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 командою iз завдання в кiлькостi трьох осiб на чолi з
партнером iз завдання Маркiвською Євгенiєю Сергiєвною (номер в Реєстрi аудиторiв та
суб'єктiв аудиторської дiяльность 100860).
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. Сiм'ї Прахових,
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 № 0301/19-2 вiд 03.01.2019 з
10.04.2020 по 14.04.2020.
Партнер iз завдання
Генеральний директор
ТОВ "ААН "СЕЙЯ-КIРШ-АУДИТ"
ДАТА СКЛАДАННЯ АУДИТОРСЬКОГО ЗВIТУ
14.04.2020

Маркiвська Є.С.
Здорiченко I.I.

