
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

                                      ПРИМІТКИ ДО ПРОМІЖНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

                                                                         За І  квартал 2017 ріку 

1. Загальні відомості 

2. Загальна основа формування фінансової   звітності 

3. Заява про незмінність основних параметрів 

4. Основні засоби 

5. Нематеріальні активи 

6. Грошові кошти та їх еквіваленти 

7. Дебіторська заборгованість  з бюджетом за податками та іншими розрахунками 

8. Товарно-матеріальні запаси 

9. Капітал 

10. Кредиторська заборгованість та зобов’язання 

11. Дохід від реалізації послуг 

12. Собівартість реалізації послуг  

13. Адміністративні витрати та витрати на збут 

14. Інший дохід  

15. Інші операційні та фінансові витрати 

16. Прибутки та збитки 

 

 



 

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

      Фінансова звітність Приватного акціонерного товариства «Українська фондова біржа» (далі – 

Компанія) за 1 квартал 2017 року  підготовлена  керівництвом Компанії  до 12 квітня 2017 року. 

Приватне акціонерне товариство «Українська фондова біржа» є приватним акціонерним товариством, 

створеним 29  листопада  1991 року.  

Офіс Компанії знаходиться в Україні  . 

Юридична та фактична адреса: місто Київ , провулок Рильський , буд.10 

Адреса веб-сторінки Компанії  : www.ukrse.com.ua   

 

 

2. ЗАГАЛЬНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ  ЗВІТНОСТІ 

  Достовірне подання та відповідність МСФЗ 

Фінансова звітність Товариства є проміжною фінансовою звітністю загального призначення, яка 

сформована з метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та 

грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів 

при прийнятті ними економічних рішень.  

           Дана неаудована скорочена  проміжна фінансова звітність за перший квартал, що закінчився 31 

березня 2017 року, була підготовлена відповідно до МСБО 34 "Проміжна фінансова звітність" 

(МСБО 34). Звіт про фінансовий стан на 31 березня 2017 року був отриманий зі звіту про фінансовий 

стан, включеного до складу  фінансової звітності Товариства на 31 грудня 2016 року. Дана проміжна 

скорочена  фінансова звітність не містить всієї інформації, обов'язкової для розкриття в рамках річної  

фінансової звітності і повинна розглядатися разом з фінансовою звітністю за рік, що закінчився 31 

грудня 2016 року, яка була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності 

(МСФЗ). 

         

 

3. ЗАЯВА ПРО НЕЗМІННІСТЬ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ 

 

          Так як проміжний звіт розглядається в контексті річної звітності, керівництво ПрАТ 

«Українська фондова біржа», виконуючи вимоги параграфа 16А (a) і 16А (d) МСБО 34, спеціально 

фіксує у примітках до звіту за перший квартал 2017 року такі положення: 

"При підготовці даної скороченої  проміжної фінансової звітності були використані ті ж облікові 

політики і методи розрахунків, що і при підготовці фінансової звітності Товариства за рік, що 

закінчився31грудня2016року". 

             "При підготовці даної скороченої  проміжної фінансової звітності керівництвом Товариства 

були використані ті ж судження, оцінки та припущення щодо застосування принципів облікової 

політики та основних джерел невизначеності, які застосовувалися при підготовці фінансової звітності 

станом на та за період, що закінчився 31 грудня 2016 року".  

 

 

 

4. ОСНОВНІ ЗАСОБИ 



 

Балансова вартість основних засобів на звітні дати: 

                                                                                                                                                              (тис. грн.) 

Групи 31.03.2016 31.03.2017 

Будинки та споруди 12462 12303 

Машини та обладнання 6 3 

Транспортні засоби 0 0 

комп’ютерна техніка та  офісне устаткування,інвентар 51 18 

Інші основні засоби 9 9 

Разом 12528 12333 

Компанія не має основних засобів у фінансовій оренді.   

Станом на 31 березня  2017  у Компанії не було зобов'язань з придбання об'єктів основних засобів. 

Протягом першого кварталу 2017 року витрат на позики для придбання основних засобів Компанія не 

здійснювала.  

 Амортизаційні відрахування були відображені в складі «Адміністративних витрат».  

 

5. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ 

Нижче наводиться дані в розрізі груп нематеріальних активів, які використовувала Компанія в 

господарської діяльності за 1 квартал 2017 р.: (тис.грн.) 

       31.03.2016                  

                 

 31.03.2017 

Нематеріальні активи, в т.ч.  917 884 

  - Ліцензії  - 

  - Авторські права 909 876 

  - Програмне забезпечення 8 8 

 Амортизаційні відрахування були відображені в складі «Адміністративних витрат»  

На протязі 1 кварталу 2017 року Компанія не мала зобов'язань з придбання ліцензій, програмного 

забезпечення, витрат на розробку та модернізацію. 

 

6.ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ 

      Грошові кошти та їх еквіваленти включають кошти в банках на поточних рахунках та  

короткострокові депозити з первісним строком погашення не більше трьох місяців від звітної дати. 

     Доходи від  фінансових активів  по розміщенню резервів  за 1 квартал  2017 року отримувались 

Компанією  і склали 20 тис. грн.,  що  відображено  за статтею  «Інші фінансові  доходи» (рядок 2220) 

в  звіті про фінансові результати.  Зазначена сума  отриманого доходу складається  із доходів : 

-  за  облігаціями  – 0 тис. грн. 

-  за депозитами  – 20 тис.грн.  



 

В балансі Компанії  грошові кошти на поточних рахунках  та короткострокові  депозити відображені 

наступним чином (тис.грн.) 

 

              

         31.03.2016                                         31.03.2017 

 Грошові кошти та Їх еквіваленти 

в національній валюті 

            8                       24 

 

Грошові кошти та Їх еквіваленти 

в іноземній валюті 

          2613                 2222 

 

Разом            2621                2246 

Станом на 31 березня 2017  року справедлива вартість поточних фінансових інвестицій дорівнює їх 

балансовій вартості. 

Станом на 31 березня 2017 року депозитних вкладів зі строком погашення понад 3 місяців розміщені 

в банках Компанія не мала. 

Компонентами показника «Грошові  кошти та їх еквіваленти» є стаття 1165  балансу, які  

представлені таким чином (тис.грн.) 

 

 

         31.03.2016                                               31.03.2017 

Грошові кошти та їх еквіваленти , в т.ч.   2621 2246 

 1. в національній валюті, в т.ч.:   
 

8 

 

24 

 

  - депозитні вклади (строк погашення до 3 міс.)    

  - на поточних рахунках  
8 

 

24 

 

 2. в іноземній валюті, в т.ч. :   2613 2222 

  - депозитні вклади (строк погашення до 3 міс.)  2360 2024 

  - на поточних рахунках  253           198 

Станом на 31 березня 2017 року справедлива вартість грошових коштів та їх еквівалентів дорівнює їх 

балансовій вартості. 

 

 

7. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ, ІНША ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ  

       Дебіторська заборгованість за послуги, позики та інша дебіторська заборгованість з фіксованими 

або обумовленими платежами, що не котируються на активному ринку, класифікуються як «позики 

видані та дебіторська заборгованість». Позики видані та дебіторська заборгованість обліковуються за 

справедливою вартістю за вирахуванням збитків від знецінення та сумнівної заборгованості.  

    Дебіторська заборгованість за послуги та інша дебіторська заборгованість , витрати майбутніх 

періодів за станом на 31 березня 2017  року представлені таким чином: (тис.грн.) 

 

 

        31.03.2016                                                   31.03.2017 

Дебіторська заборгованість за послуги (за 

мінусом резерву під сумнівну) 
 30 39 



 

 

 

        31.03.2016                                                   31.03.2017 

Аванси, видані постачальникам   
           12 

 
13 

Інша дебіторська заборгованість, 

(за мінусом резерву під сумнівну) 
 - - 

Витрати майбутніх періодів   - - 

РРааззоомм    4422  5522  

Станом на 31 березня 2017 року Компанія не мала простроченої, але не знеціненої дебіторської 

заборгованості за договорами, а    інша дебіторська заборгованість становить 25 тис.грн.  (31 березня 

2017 року: строк виникнення такої заборгованості  перевищує 365 днів). 

Балансова вартість дебіторської заборгованості за договорами та іншої дебіторської заборгованості 

приблизно дорівнює її справедливої вартості. 

 При визначенні погашення дебіторської заборгованості за договорами та іншої дебіторської 

заборгованості Компанія враховує будь-які зміни кредитоспроможності дебітора за період з дати 

виникнення заборгованості та до звітної дати.  

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ З БЮДЖЕТОМ ЗА ПОДАТКАМИ ТА 

ІНШИМИ РОЗРАХУНКАМИ 

Дебіторська заборгованість з бюджетом за податками та  іншими розрахунками за станом на 31 

березня 2017  року представлена таким чином: (тис.грн.) 

 

 
 
        31.03.2016                                                  31.03.2017 

Дебіторська заборгованість з бюджетом, в т.ч.:   - - 

- податок на прибуток  113 113 

- податок на доходи фізичних осіб  - - 

- податок  на додану вартість   - - 

  - з інших податків (податок на землю)  - - 

Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів, в 

т.ч.: 
- - 

- 

- в національній валюті - - - 

- в іноземній валюті - - - 

 
Разом - 113 113 

      Компонентами дебіторської заборгованості за статтею балансу «З нарахованих доходів» є доходи 

що складають нараховані відсотки по депозитним вкладам та будуть отримані Компанією  впродовж  

2017 року.(тис.грн.) 

 

 

     8. ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНІ ЗАПАСИ  



 

     Вартість товарно-матеріальних запасів Компанії за звітну дату 30 березня 2017  року не є 

суттєвою, складається з матеріальних цінностей, що використовуються безпосередньо у її 

господарській діяльності. На 31.03.2017 року балансова вартість запасів складає 26 тис.грн. 

 

9. КАПІТАЛ 

Статутний капітал 

       Статутний капітал Компанії складається з вартості вкладів його учасників. Для забезпечення 

діяльності Кампанії за рахунок вкладів Учасників сформований Статутний капітал у розмірі 

154000000 (п’ятнадцять мільйонів чотириста тисяч ) гривень. Станом на 31 березня 2017 Статутний 

капітал Компанії повністю сформований та оплачений Учасниками шляхом акумуляції внесків 

засновників(акціонерів)з метою забезпечення функціонування Компанії.       

 

10. КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ  ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

Кредиторська заборгованість з одержаних авансів 

Станом на 31 березня 2017  року кредиторська заборгованість з одержаних авансів представлена 

наступним чином: (тис.грн.) 

 

 

     31.03.2016                                                  31.03.2017 

Кредиторська заборгованість з одержаних 

авансів ,вт.ч.  

1  7             

- в національній валюті  1 7 

- в іноземній валюті  - - 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 

Станом на 31 березня 2017  року кредиторська заборгованість за отримані Компанією товари, роботи, 

послуги, представлена наступним чином: (тис.грн.) 

 

 

    31.03.2016                                                     31.03.2017    

Кредиторська заборгованість перед третіми 

сторонами (постачальниками), в т.ч.:  

 

6 

 

38 

- в національній валюті  6 38 

- в іноземній валюті  - - 

Дана заборгованість не є суттєвою. Відсотки по такій кредиторській заборгованості не 

нараховуються, оскільки заборгованість погашається протягом 30 днів зі звітної дати та залежить від 

умов договору з  постачальником. 

 

 

 

Кредиторська заборгованість  з бюджетом 



 

Кредиторська заборгованість з бюджетом за станом на 31 березня 2017  року представлена такими 

податками: (тис.грн.) 

 

 
          
   31.03.2016                                                        31.03.2017    

Кредиторська заборгованість з бюджетом, в т.ч.:   98 67 

- податок на землю  66 61 

- податок на нерухоме майно  2 3 

- ПДВ  30 3 

Компонентом заборгованості  є сума нарахованого земельного податку, розрахована за правилами 

податкового законодавства , та нарахована сума податку на додану вартість.  

Інші поточні зобов’язання 

Інші поточні зобов’язання за станом на 31 березня 2017  року представлені таким чином: (тис.грн.) 

                                                                                                                       31.03.2016     31.03.2017 

- з оплати праці  7 6 

- зі страхування  - - 

- Інші поточні зобов’язання  - - 

РРааззоомм    77  66  

  Станом на 31 березня 2017 року Компанія не мала простроченої та сумнівної іншої кредиторської  

заборгованості (31 березня 2017 року: строк виникнення такої заборгованості не перевищував 365 

днів). Балансова вартість іншої кредиторської заборгованості  дорівнює її справедливої вартості. 

 При визначенні погашення іншої кредиторської заборгованості Компанія  на кожну звітну дату 

проводить аналіз сум кредиторської заборгованості з вираховуванням термінів її обліку на балансі, та 

термінів позовної давності за період з дати виникнення заборгованості та до звітної дати.  

 

11.  ДОХІД ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПОСЛУГ  

Джерелом доходів Компанії  є дохід (виручка) від послуг  з  ліцензійної  діяльності , та дохід від  

оренди нежитлових приміщень. Дохід від ліцензійних послуг є основним. 

Дохід (виручка) від реалізації послуг  на 31 березня 2017 ріку представлений наступним 

чином(тис.грн.) 

                                                                                                                31.03.2016       31.03.2017  

Виручка , в т.ч.    720      433 

Виручка від основного виду діяльності     37       20 

Інша    683      413 

 

   

12. СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ 

Собівартість реалізації на 31 березня 2017 ріку представлена наступним чином(тис.грн.) 



 

  
   31.03.2016                                                        31.03.2017    

Собівартість  послуг, в т.ч. 329 321 

Амортизація основних засобів та нематеріальних  активів 60 50 

Витрати на електоенергію 48 34 

Витрати на теплоенергію 116 131 

Заробітна плата  86 87 

Відрахування на соціальні заходи 19 19 

 

13. АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ ТА ІНШІ ВИТРАТИ 

 Основні витрати Компанії, що пов’язані із здійсненням її господарської діяльності  розподіляються 

за статтями  які виділені в окремі групи: адміністративні витрати та інші витрати. Загальний розмір 

цих витрат на 31 березня 2017 рік складає  тис. грн., які розподіляються за наступними елементами: 

(тис.грн.) 

    31.03.2016                31.03.2017         

Заробітна плата  198 169 

Відрахування на соціальні заходи 43 37 

Аудиторські послуги - - 

Витрати на підписку - - 

Витрати  на зв´язок 15 16 

Ремонт, технічне обслуговування та утримання власних основних 

засобів 1 1 

Банківські послуги 4             4 

Юридичні  послуги - - 

Нотаріальні послуги  - - 

Навчання та підвищення кваліфікації 16 4 

Послуги по зберіганню цінних паперів 1 1 

Послуги по захисту інформації 16 7 

Інші витрати 312 277 

Разом 606 

 

516 

 

 

 

 



 

14. ІНШИЙ ДОХІД 

 

Інший дохід(збиток) отриманий Компанією за період, що закінчився 31 березня 2017 року складає 13 

тис. грн.  

Нижче наводиться інформація за окремими компонентами, які визначають загальну суму іншого 

сукупного доходу. 

1. Інші операційні доходи  за 1 квартал, що закінчилися 31 березня 2017 року мають  таку 

структуру:(тис.грн.) 

 31.03.2016         31.03.2017         

Дохід від реалізації необоротних активів - - 

Дохід від позитивних операційних курсових різниць 312 5 

Дохід отриманий від списаних раніше активів - - 

Дохід від списання кредиторської заборгованості  - - 

Інші доходи від операційної діяльності 8 8 

РРааззоомм  332200  1133  

 

2. Фінансові доходи  за 1 квартал, що закінчилися 31 березня 2017 року, представлені наступним 

чином: (тис.грн.) 

 31.03.2016         31.03.2017         

- дохід від участі в капіталі - - 

- доходи нараховані  по облігаціям  та депозитами              37 20 

- інші фінансові доходи - - 

Разом 37 20 

3. Інші доходи 

Показник інших доходів  за 1 квартал, що закінчилися 31 березня 2017року,становлять 0,00 тис. грн. 

 

 

15. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ТА ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ 

 

Інші операційні витрати за 1 квартал, що закінчилися 31 березня 2017 року склали 843 тис. грн. та 

включають наступні статті: (тис.грн.) 

 
31.03.2016         31.03.2017         

Штрафні санкції - 5 

Витрати від від’ємних курсових  різниць 87 25 

Витрати на створення резервів  - - 

РРааззоомм  8877                                                                  3300  

   



 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 


