Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії.
Оскольський Валентин
Володимирович

Голова правлiння
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

23.04.2014
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Українська фондова бiржа"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
14281095
4. Місцезнаходження
м. Київ , Шевченкiвський, 01034, м. Київ, пров. Рильський, 10
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 279-41-58 (044) 278-51-40
6. Електронна поштова адреса
use@ukrse.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

23.04.2014
(дата)

2. Річна інформація опублікована у

3. Річна інформація розміщена
на власній сторінці

"Бюлетень. Цiннi папери України" №76

24.04.2014

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

http://ukrse.com.ua/ukrajinska-fondovabirzha/rozkrittya-informatsiji
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет 23.04.2014
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента:

X

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

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість
акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

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

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на
кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які
відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного
року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

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

Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариство не
проводило рейтингової оцiнки.
Iнформацiя про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти –
акцiонернi товариства.
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, оскiльки в
Товариствi не передбачено посади корпоративного секретаря.
У вiдповiдностi до вимог Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку №2826 «Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв
емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв)», «Iнформацiя про
дивiденди», «Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент»,
«Опис бiзнесу», «Iнфомацiю про забезпечення випуску боргових цiнних
паперiв» не надається, оскiльки Емiтент є приватним акцiонерним
товариством, яке не здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних
паперiв.
Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента не
надається, тому що посадовi особи Товариства акцiями емiтента не володiють.
Iнформацiя про облiгацiї емiтента, про iншi цiннi папери, про похiднi цiннi
папери емiтента, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не
здiйснювало випуск облiгацiй, похiдних цiнних паперiв, iнших цiнних паперiв.
За звiтний перiод Товариство не здiйснювало викуп власних акцiй.
Товариство не належить до емiтентiв, якi займаються видами дiяльностi, що
класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та

розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної
дiяльностi, тому Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних
видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не
надається.
Iнформацiя, зазначена в пунктах 18-27, не надається, тому що Товариство не
випускало iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН.
Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку, датою переходу є 01.01.2013р.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що Товариство не
здiйснювало випуск цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими
забезпечене об'єктами нерухомостi.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Українська фондова бiржа"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 795071
3. Дата проведення державної реєстрації
10.06.1997
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
15400000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
23
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
66.11 - Управлiння фiнансовими ринками
--10. Органи управління підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
Фiлiя АТ «Укрексiмбанк» м. Києвi
2) МФО банку
380333
3) поточний рахунок
26505014032050
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
Фiлiя АТ «Укрексiмбанк» м. Києвi
5) МФО банку
380333
6) поточний рахунок
26505014032050

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

1

2

3

Дата
Державний
закінчення
орган, що
дії ліцензії
видав
(дозволу)
4

Державна
комiсiя з
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї
АВ
цiнних
26.04.2011
торгiвлi на фондовому ринку
№581214
паперiв та
фондового
ринку

5

24.07.2017

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої
лiцензiї (дозволу): Пiсля спливу термiну
Опис
планується отримання лицензiї вiдповiдно до
законодавства.

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб
1) найменування

Товарна бiржа "Київська бiржа"

2) організаційно-правова форма

915

3) код за ЄДРПОУ

31815514

4) місцезнаходження

м. Київ, пров. Рильський, 10

5) опис

Надання послуг в укладаннi бiржових угод, виявлення
товарних цiн, попиту и пропозицiї на товари.
Частка Емiтента у статутному капiталi юридичної особи 17150,00 грн., що складає 28,6 вiдсоткiв.
Активи, наданi Емiтентом у якостi внеску, - грошовi
кошти.
Права, що належать Емiтенту щодо управлiння
юридичною особою, визначенi статутом юридичної особи.

1) найменування

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"

2) організаційно-правова форма

112

3) код за ЄДРПОУ

30370711

4) місцезнаходження

м. Київ, вул. Грiнченка, 3

5) опис

Здiйснення депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних
паперiв. Частка Емiтента у статутному капiталi юридичної
особи - 20000,00 грн., що складає 0,4 вiдсотка.
Активи, наданi Емiтентом у якостi внеску, - грошовi
кошти.
Права, що належать Емiтенту щодо управлiння
юридичною особою, визначенi статутом юридичної особи.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада

Голова правлiння

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

Оскольський Валентин Володимирович

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

СО №025126, вiд 22.12.1998 виданий Днiпровським РУГУ МВС
України в м. Києвi

4) рік народження**

1941

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи
(років)**

38

7) найменування підприємства Голова правлiння ЗАТ «Українська фондова бiржа»
та попередня посада, яку
займав**
8) дата обрання та термін, на
який обрано

01.04.2011 - до вiдкликання

9) Опис

Повноваження та обов’язки визначенi Статутом та Положенням
про правлiння ПрАТ «УФБ». Розмiр виплаченої винагороди
установлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною
iнформацiєю. Винагорода у натуральнiй формi не надавалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи - 38 рокiв, попередня посада - Голова
правлiння ЗАТ «Українська фондова бiржа». Також обiймає посаду
Президента Асоцiацiї товарної нумерацiї «ДжiЕс1 Україна»
(мiсцезнаходження: м. Київ. вул. Артема, 26)

1) посада

Заступник голови правлiння

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

Яцюк Ганна Валентинiвна

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

СО №189301, вiд 10.08.1999 виданий Днiпровським РУГУ МВС
України в м. Києвi

4) рік народження**

1977

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи

13

(років)**
7) найменування підприємства Голова Ради директорiв ЗАТ «Українська фондова бiржа»
та попередня посада, яку
займав**
8) дата обрання та термін, на
який обрано

07.04.2011 - до вiдкликання

9) Опис

Повноваження та обов’язки визначенi Статутом та Положенням
про правлiння ПрАТ «УФБ». Розмiр виплаченої винагороди
установлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною
iнформацiєю. Винагорода у натуральнiй формi не надавалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи - 13 рокiв, попередня посада - Голова Ради
директорiв ЗАТ «Українська фондова бiржа». Також обiймає
посаду Вiце-Президента Асоцiацiї товарної нумерацiї «ДжiЕс1
Україна» (мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Артема, 26)

1) посада

Заступник голови правлiння

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

Бутенко Денис Сергiйович

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

СН №616576, вiд 18.09.1997 виданий Мiнським РУГУ МВС
України в м. Києвi

4) рік народження**

1969

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи
(років)**

18

7) найменування підприємства Заступник Голови ради директорiв - директор департаменту
та попередня посада, яку
бiржових операцiй ЗАТ «Українська фондова бiржа»
займав**
8) дата обрання та термін, на
який обрано

07.04.2011 - до вiдкликання

9) Опис

Повноваження та обов’язки визначенi Статутом та Положенням
про правлiння ПрАТ «УФБ», Положенням про Департамент
бiржових операцiй УФБ. Розмiр виплаченої винагороди
установлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною
iнформацiєю. Винагорода у натуральнiй формi не надавалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи - 18 рокiв, попередня посада - Заступник
Голови ради директорiв - директор департаменту бiржових
операцiй ЗАТ «Українська фондова бiржа».

1) посада

Член правлiння - внутрiшнiй аудитор

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

Городицький Аполiнарiй Володимирович

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

СН №566856, вiд 25.05.1997 виданий Києво-Святошинським РУГУ
МВС України в Київськiй обл.

4) рік народження**

1938

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи
(років)**

49

7) найменування підприємства Член правлiння – головний бухгалтер ЗАТ «Українська фондова
та попередня посада, яку
бiржа»
займав**
8) дата обрання та термін, на
який обрано

07.04.2011 - до вiдкликання

9) Опис

Повноваження та обов’язки визначенi Статутом та Положенням
про правлiння ПрАТ «УФБ», Положенням про Службу
внутрiшнього аудиту(контролю) ПрАТ "УФБ. Розмiр виплаченої
винагороди установлений згiдно штатного розкладу та є
конфiденцiйною iнформацiєю. Винагорода у натуральнiй формi не
надавалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має.
Дата обрання на посаду внутрiшнiй аудитор - 01.02.2013 до
вiдкликання.
Стаж керiвної роботи - 49 рокiв, попередня посада - член правлiння
– головний бухгалтер ЗАТ «Українська фондова бiржа».

1) посада

Член правлiння

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

Тiмаков Анатолiй Олександрович

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

СН №182722, вiд 25.04.1996 виданий Печерським РУГУ МВСУ в
м. Києвi

4) рік народження**

1946

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи
(років)**

30

7) найменування підприємства Член правлiння – директор департаменту матерiально-технiчного
та попередня посада, яку
та транспортного забезпечення ЗАТ «Українська фондова бiржа»
займав**
8) дата обрання та термін, на
який обрано

07.04.2011 - до вiдкликання

9) Опис

Повноваження та обов’язки визначенi Статутом та Положенням

про правлiння ПрАТ «УФБ». Розмiр виплаченої винагороди
установлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною
iнформацiєю. Винагорода у натуральнiй формi не надавалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи - 30 рокiв, попередня посада - Член правлiння
– директор департаменту матерiально-технiчного та транспортного
забезпечення ЗАТ «Українська фондова бiржа».
1) посада

Головний бухгалтер – Директор Фiнансового департаменту ПрАТ
«УФБ»

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

Даруга Алла Олексiївна

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

СО №445099, вiд 19.09.2000 виданий Днiпровським РУГУ МВСУ в
м. Києвi

4) рік народження**

1975

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи
(років)**

1

7) найменування підприємства Заступник головного бухгалтера ЗАТ «Українська фондова бiржа»
та попередня посада, яку
займав**
8) дата обрання та термін, на
який обрано

01.02.2013 - до вiдкликання

9) Опис

Повноваження та обов’язки визначенi Статутом та Положенням
про Фiнансовий департамент ПрАТ «УФБ». Розмiр виплаченої
винагороди установлений згiдно штатного розкладу та є
конфiденцiйною iнформацiєю. Винагорода у натуральнiй формi не
надавалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має.
Стаж керiвної роботи - 1 рiк, попередня посада - Заступник
головного бухгалтера ЗАТ «Українська фондова бiржа».

1) посада

Голова Бiржової ради

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

Колеснiков Анатолiй Андрiйович

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

СН №511638, вiд 16.09.1997 виданий Старокиївським РУГУ МВСУ
в м.Києвi

4) рік народження**

1938

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи
(років)**

34

7) найменування підприємства Голова Бiржової ради ЗАТ «Українська фондова бiржа»
та попередня посада, яку
займав**
8) дата обрання та термін, на
який обрано

20.04.2012 - до 20.04.2015

9) Опис

Повноваження та обов’язки визначенi Статутом та Положенням
про Бiржову раду ПрАТ «УФБ». Винагорода в грошовiй та
натуральнiй формi емiтентом не надавалась. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної
роботи - 34 роки, попередня посада - Голова Бiржової ради ЗАТ
«Українська фондова бiржа».

1) посада

Член Бiржової ради

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

Стрiла Микола Фiлонович

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

СН №700022, вiд 23.01.1998 виданий Печерським РУГУ МВСУ в
м. Києвi

4) рік народження**

1935

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи
(років)**

52

7) найменування підприємства Член Бiржової ради ЗАТ «Українська фондова бiржа»
та попередня посада, яку
займав**
8) дата обрання та термін, на
який обрано

20.04.2012 - до 20.04.2015

9) Опис

Повноваження та обов’язки визначенi Статутом та Положенням
про Бiржову раду ПрАТ «УФБ». Винагорода в грошовiй та
натуральнiй формi емiтентом не надавалась. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної
роботи - 52 роки, попередня посада - Член Бiржової ради ЗАТ
«Українська фондова бiржа».

1) посада

Член Бiржової ради

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

Гуменюк Василь Васильович

3) паспортні дані фізичної

СН №534455, вiд 12.09.1997 виданий Днiпровським РУГУ МВСУ в

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

м. Києвi

4) рік народження**

1955

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи
(років)**

н/д

7) найменування підприємства ДУ «Iнститут економiки та прогнозування НАН України», старший
та попередня посада, яку
науковий спiвробiтник
займав**
8) дата обрання та термін, на
який обрано

20.04.2012 - до 20.04.2015

9) Опис

Повноваження та обов’язки визначенi Статутом та Положенням
про Бiржову раду ПрАТ «УФБ». Винагорода в грошовiй та
натуральнiй формi емiтентом не надавалась. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керівної
роботи – немає даних. Попередня посада - старший науковий
спiвробiтник ДУ «Iнститут економiки та прогнозування НАН
України», яку займає на даний момент (мiсцезнаходження: 01011,
м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26)

1) посада

Член Бiржової ради

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

Корчмар Олександр Федорович

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

СС №419108, вiд 11.12.1997 виданий Iвано-Франкiвським МУВС
МВС в Iвано-Франкiвськiй обл.

4) рік народження**

1955

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи
(років)**

н/д

7) найменування підприємства Директор ТОВ «ЕКА-Захiд»
та попередня посада, яку
займав**
8) дата обрання та термін, на
який обрано

20.04.2012 - до 20.04.2015

9) Опис

Повноваження та обов’язки визначенi Статутом та Положенням
про Бiржову раду ПрАТ «УФБ». Винагорода в грошовiй та
натуральнiй формi емiтентом не надавалась. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керівної
роботи – немає даних. Попередня посада - Директор ТОВ «ЕКАЗахiд», яку займає на даний момент (мiсцезнаходження: 76018, м.
Iвано-Франкiвськ, вул. Шевченка, 9)

1) посада

Член Бiржової ради

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

Ярош Микола Федорович

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

СН №706093, вiд 27.01.1998 виданий Радянським РУГУ МВСУ в м.
Києвi

4) рік народження**

1939

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи
(років)**

н/д

7) найменування підприємства Голова Арбiтражної комiсiї ЗАТ «Українська фондова бiржа»
та попередня посада, яку
займав**
8) дата обрання та термін, на
який обрано

20.04.2012 - до 20.04.2015

9) Опис

Повноваження та обов’язки визначенi Статутом та Положенням
про Бiржову раду ПрАТ «УФБ». Винагорода в грошовiй та
натуральнiй формi емiтентом не надавалась. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керівної
роботи – немає даних. Попередня посада - Голова Арбiтражної
комiсiї ЗАТ «Українська фондова бiржа». Також обiймає посаду –
Вiце-президент Спiлки економiстiв України (мiсцезнаходження: м.
Київ. вул. Артема, 26)

1) посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

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

Ходак Максим Iванович

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

ММ №721207, вiд 18.12.2000 виданий Київським РВ ХМУ УМВС
України в харкiвськiй обл.

4) рік народження**

1973

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи
(років)**

17

7) найменування підприємства Член Бiржової ради ЗАТ «Українська фондова бiржа»
та попередня посада, яку
займав**
8) дата обрання та термін, на

20.04.2012 - до 20.04.2015

який обрано
9) Опис

Повноваження та обов’язки визначенi Статутом та Положенням
про Ревiзiйну комiсiю ПрАТ «УФБ». Винагорода в грошовiй та
натуральнiй формi емiтентом не надавалась. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної
роботи - 17 рокiв, попередня посада - член Бiржової ради ЗАТ
«Українська фондова бiржа».

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

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

Топiшко Анатолiй Iванович

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

н/д н/д н/д

4) рік народження**

1955

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи
(років)**

н/д

7) найменування підприємства Директор АДС «Український мiжнародний культурний центр»
та попередня посада, яку
займав**
8) дата обрання та термін, на
який обрано

20.04.2012 - до 20.04.2015

9) Опис

Повноваження та обов’язки визначенi Статутом та Положенням
про Ревiзiйну комiсiю ПрАТ «УФБ». Винагорода в грошовiй та
натуральнiй формi емiтентом не надавалась. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на
розкриття паспортних даних не надав. Стаж керівної роботи –
немає даних. Попередня посада - Директор АДС «Український
мiжнародний культурний центр», яку займає на даний момент (м.
Київ, вул. Червоноармiйська, 57/3)

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

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

Шевченко Сергiй Анатолiйович

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

н/д н/д н/д

4) рік народження**

н/д

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи
(років)**

н/д

7) найменування підприємства Голова правлiння АТЗТ II «СОФIЯ-ЦIННI ПАПЕРИ»
та попередня посада, яку
займав**
8) дата обрання та термін, на
який обрано

20.04.2012 - 20.04.2015

9) Опис

Повноваження та обов’язки визначенi Статутом та Положенням
про Ревiзiйну комiсiю ПрАТ «УФБ». Винагорода в грошовiй та
натуральнiй формi емiтентом не надавалась. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Рік
народження, стаж керівної роботи – немає даних. Попередня
посада - Голова правлiння АТЗТ II «СОФIЯ-ЦIННI ПАПЕРИ», яку
займає на даний момент (м. Київ, вул. Володимирська, 94-б)

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника
0

ТОВ "Український
контракт"

21555127

01034 м. Київ
Шевченкiвський м. Київ
пров. Рильський, буд.10

1065

53.25

1065

0

0

ТОВ "Джесван"

37730012

04053 м. Київ
Шевченкiвський м. Київ
вул. Артема, буд. 26

689

34.45

689

0

0

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Прізвище, ім'я, по
Дата
Серія, номер, дата видачі паспорта,
батькові фізичної
внесення
найменування органу, який видав паспорт**
особи*
до реєстру

Усього

1754

87.7

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

0

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

1754

0

0

0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних
зборів*

чергові

позачергові

X
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

19.04.2013
95.7
Порядок денний загальних зборiв ПрАТ "УФБ":
1. Про обрання лiчильної комiсiї, Голови та секретаря загальних зборiв ПрАТ «Українська фондова
бiржа», затвердження регламенту роботи загальних зборiв ( прийняте рiшення: обрати до складу
Лiчильної комiсiї працiвникiв УФБ, а саме: директора департаменту органiзацiї роботи органiв
управлiння – Оскольську-Коваленко Н.В., головного бухгалтера – Даругу А.О., головного спецiалiста
Департаменту бiржових операцiй – Богуш К.С. Обрати Головою загальних зборiв Голову Бiржової
ради УФБ Колеснiкова А.А. Обрати Секретарем загальних зборiв Голову правлiння УФБ
Оскольського В.В. Затвердити наступний регламент роботи загальних зборiв УФБ: Розгляд 2-8
питань порядку денного – до 10 хвилин на кожне питання; Регламент для виступiв в обговореннi
доповiдей – до 5 хвилин.). 2. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Бiржової ради
ПрАТ «Українська фондова бiржа» (прийняте рiшення: Звiт Бiржової ради приватного акцiонерного
товариства «Українська фондова бiржа» за 2012 рiк затвердити. Визнати роботу Бiржової ради
приватного акцiонерного товариства «Українська фондова бiржа» за звiтний перiод задовiльною. 3.
Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння ПрАТ «Українська фондова бiржа»
(прийняте рiшення: Звiт правлiння приватного акцiонерного товариства «Українська фондова бiржа»
за 2012 рiк затвердити. Визнати роботу правлiння приватного акцiонерного товариства «Українська
фондова бiржа» за звiтний перiод задовiльною.). 4. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Українська фондова бiржа» (прийняте рiшення: Звiт Ревiзiйної комiсiї
приватного акцiонерного товариства «Українська фондова бiржа» за 2012 рiк затвердити.). 5. Про
Основнi напрями дiяльностi ПрАТ «Українська фондова бiржа» на 2013 рiк (прийняте рiшення:
Основнi напрями дiяльностi приватного акцiонерного товариства «Українська фондова бiржа» на
2013 рiк затвердити). 6. Про затвердження рiчного звiту ПрАТ «Українська фондова бiржа» (прийняте
рiшення: Рiчний звiт приватного акцiонерного товариства «Українська фондова бiржа» за 2012 рiк
затвердити). 7. Про порядок розподiлу прибутку та визначення порядку покриття збиткiв за
пiдсумками дiяльностi ПрАТ «Українська фондова бiржа» у 2012 роцi (прийняте рiшення: Вiднести
збитки 2012 року за рахунок Резервного фонду УФБ та нерозподiленого прибутку минулих рокiв.). 8.
Про лiквiдацiю дочiрнього пiдприємства «БIРЖА» Закритого акцiонерного товариства «Українська
фондова бiржа» (прийняте рiшення: Лiквiдувати Дочiрнє пiдприємство «БIРЖА» Закритого
акцiонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БIРЖА». Призначити Лiквiдацiйну комiсiю у
складi: Голова Лiквiдацiйної комiсiї - Голова правлiння УФБ - Оскольський Валентин
Володимирович, Член комiсiї - Заступник голови правлiння УФБ - Яцюк Ганна Валентинiвна, Член
комiсiї - Член правлiння УФБ - Городицький Аполiнарiй Володимирович. Встановити строк для заяви
претензiй кредиторами – з дня публiкацiї про припинення до 1 вересня 2013 року. Уповноважити
Бiржову раду ПрАТ «Українська фондова бiржа» затвердити лiквiдацiйний баланс ДП «БIРЖА»
Закритого акцiонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БIРЖА». Уповноважити
Лiквiдацiйну комiсiю здiйснити процедуру лiквiдацiї (припинення) Дочiрнього пiдприємства
«БIРЖА» Закритого акцiонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БIРЖА» в порядку
визначеному чинним законодавством України в строк до 20 квiтня 2014 року.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Номер
Дата
свідоцтва про
реєстрації
реєстрацію
випуску
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13.05.2011

246/1/11

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA4000079057

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

7700

2000

15400000

100

Опис

На органiзованих внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснювалась. Факту лiстингу/делiстингу цiнних
паперiв не було. Додаткової емiсiї не було.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування
основних засобів

Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

13233

13015

0

0

13233

13015

будівлі та споруди

12963

12805

0

0

12963

машини та
обладнання

75

86

0

0

75

86

транспортні засоби

60

1

0

0

60

1

інші

135

123

0

0

135

123

2. Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

13233

13015

0

0

13233

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

12805

13015

Опис Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами):група 3 - 80
рокiв; група 4 - 5 рокiв; група 5 - 7 рокiв; група 6 - 5 рокiв; група 9 - 12 рокiв.
Первiсна вартiсть основних засобiв: 13941 тис. грн.
Ступiнь зносу основних засобiв 41,2 вiдсоткiв
Ступiнь використання основних засобiв 100 вiдсоткiв
Сумма нарахованого зносу 926 тис. грн.
Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не було. Обмеженнь на використання майна немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

15276

15596

Статутний капітал
(тис. грн.)

15400

15400

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

15400

15400

Опис

Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний
перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв
акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi).
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного
перiоду становить -124 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та
скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить -124 тис.грн.

Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства менша вiд статутного капiталу
(скоригованого).

3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена частина
боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування
коштами (відсоток річних)

Дата
погашення

X

0

X

X

X

0

X

X

за облігаціями (за
кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними
паперами (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН
(за кожним власним
випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

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

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

29

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

65

X

X

Усього зобов'язань

X

94

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов'язання за цінними
паперами
у тому числі:

Опис:

Зобов'язань за кредитами банкiв, облiгацiями, iпотечними цiнними паперами,
сертифiкатами ФОН, векселями, iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними
цiнними паперами) i за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права, немає. Податковi
зобов'язання у сумi 29 тис.грн. Iншi зобов'язання є поточними у сумi 65 тис.грн.

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

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

1

2

01.02.2013

04.02.2013

Вид інформації
3
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності
Думка аудитора***

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Аудиторська
фiрма "Iмона-аудит"
23500277
Київ, пр. Бажана, 26, оф. 95
№0791 вiд 26.01.2001
№33 Серiя П №000033 вiд
19.02.2013 до 30.11.2015р.
2013
умовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2013

1

0

2

2012

1

0

3

2011

2

1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): -

Ні

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

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X
X

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

Ні

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): -

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): У звiтному перiодi позачерговi збори не скликались.

Так

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

5

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

1

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

2

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

3

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

5

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?

4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

iнших комiтетiв не створено

Інші (запишіть)

-

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні)
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)

X
-

Ні

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

Ні

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): -

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

X

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

X

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

X

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

X

Інше (запишіть)

-

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

так, створено
ревізійну комісію

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?

Загальні
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або

Так

Ні

Ні

Ні

бюджету
Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Ні

Так

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть):

Ні

X
Положення про департамент
бiржових операцiй УФБ,
Положення про фiнансовий
департамент УФБ, Положення про
Службу внутрiшнього аудиту
(контролю) ПрАТ "УФБ".

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?

Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній
безпосередньо
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
НКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та
більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Інформація про склад органів
управління товариства

Ні

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік
Раз на рік

X
X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

-

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?
(так/ні) Так
З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

закiнчення дiї лiцензiї у аудитора

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ревізійна комісія (ревізор)

Ні

X

Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X
X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

-

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради

X
X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

-

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): не планує

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:
Товариство власного кодексу корпоративного управлiння не створювало
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
Товариство власного кодексу корпоративного управлiння не створювало
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Товариство власного кодексу корпоративного управлiння не створювало

Звіт про корпоративне управління*
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
ПрАТ «УФБ» здiйснює професiйну дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування,
місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність
встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Власниками iстотної участi емiтента-фiнансової установи є наступнi юридичнi особи: 1.ТОВ
"Український контракт", код за ЄДРПОУ 21555127, мiсцезнаходження м. Київ, пров. Рильський,
буд.10 - 53.25 вiдсоткiв 2.ТОВ "ДЖЕСВАН", код за ЄДРПОУ 37730012, мiсцезнаходження м.
Київ, вул. Артема, буд. 26 - 34.45 вiдсоткiв статутного капiталу. Склад власникiв iстотної участi за
2013 рiк не змiнювався.
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та
виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Протягом звiтного року не було фактiв порушення членами наглядової ради та виконавчого
органу фiнансової установи внутрiшнiх правил, що призвело б до заподiяння шкоди фiнансовiй
установi або споживачам фiнансових послуг.

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або
про відсутність таких заходів.
Протягом звiтного року не було застосовано жодних заходiв впливу органами державної влади до
фiнансової установи, у тому числi до членiв її наглядової ради та виконавчого органу.
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або про відсутність такої системи.
У ПрАТ «УФБ» вiдсутня система управлiння ризиками.
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського
обліку.
В товариствi було введено посаду внутрiшнього аудитора (протокол Бiржової ради №4 вiд
29.03.2012р.) та затверджено Положення про Службу внутрiшнього аудиту (контролю) ПрАТ
«Українська фондова бiржа» (протокол Бiржової ради №16 вiд 17.12.2012р.). Звiт внутрiшнього
аудиту про проведення планової перевiрки дiяльностi ПрАТ «УФБ» за 2013 рiк затверджено
протоколом Бiржової ради №4 вiд 11.04.2014р. Служба внутрiшнього аудиту (контролю) УФБ
виконує наступнi функцiї: нагляд за поточною дiяльнiстю УФБ; контроль за дотриманням законiв,
нормативно-правових актiв органiв, якi здiйснюють державне регулювання фондового ринку,
ринку фiнансових послуг та рiшень органiв управлiння УФБ; перевiрку результатiв поточної
фiнансової дiяльностi УФБ; аналiз iнформацiї про дiяльнiсть УФБ, професiйну дiяльнiсть її
працiвникiв, випадки перевищення повноважень посадовими особами УФБ; виконання iнших
передбачених законами функцiй, пов'язаних з наглядом та контролем за дiяльнiстю УФБ.
Примiтки до фiнансової звiтностi додаються.
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у
статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
Факти вiдчуження протягом звiтного року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi
фiнансової установи розмiр, вiдсутнi.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Оцiнки активiв при їх купiвлi-продажу протягом звiтного року в обсязi, що перевищує
встановлений у статутi фiнансової установи розмiр, не було.
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.
Операцiї з пов’язаними особами у звiтному роцi не здiйснювались.
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).
Аудиторський висновок зроблено вiдповiдно до вимог НКЦПФР та Держфiнпослуг України. При
складання аудиторського висновку використанi рекомендацiї, затвердженi РIшенням ДКЦПФР
№1360 вiд 29.09.2011 р. "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)" та Рiшенням
ДКЦПФР №1528 вiд 19.12.2006 р. "Про затвердження Положення щодо пiдготовки аудиторських
висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi
iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку.
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи,
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ,

найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Iмона-Аудит", код за ЄДРПОУ
23500277, мiсцезнаходження м. Київ, пр. Бажана, 26, оф. 95.Дiє на пiдставi Свiдоцтва про внесення
в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги № 0791,
виданого рiшенням Аудиторської палати України №98 вiд 26.01.2001року, подовжено рiшенням
Аудиторської палати України №222/3 до 30.11.2015 р. (Свiдоцтво дiйсне до 30.11.2015 року),
Свiдоцтва Аудиторської палати України про вiдповiднiсть системи контролю якостi №0250,
виданого рiшенням АПУ вiд 05.07.2012р. №252/4 та Свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторiв
та аудиторських фiрм, якi мають право проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що
здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв, реєстрацiйний №33 вiд 19.02.2013 року серiї П
№000033 (Свiдоцтво дiйсне до 30.11.2015 року).
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
12 рокiв.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає
аудиторські послуги фінансовій установі.
Аудиторська фiрма "Iмона-Аудит" (Свiдоцтво №0791 вiд 26.01.2001р. про внесення до Реєстру
аудиторських фiрм та аудиторiв) надає аудиторськi послуги фiнансовiй установi протягом
останнiх двох рокiв починаючи з 2012 року.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що
надавалися фінансовій установі протягом року.
Iнших аудиторських послуг фiнансовiй установi не надавалось.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів
та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Випадкiв виникнення конфлiкту iнтересiв або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього
аудитора не було.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі
протягом останіх п`яти років.
Ротацiя аудиторiв протягом останнiх п’яти рокiв: 2009 рiк: аудиторськi послуги надавались
Аудиторською фiрмою «Украудитжитлокомунгосп»; 2010–2011 роки: аудиторськi послуги
надавались Аудиторською фiрмою «Аудит-Ната»; 2012 – 2013 роки: аудиторськi послуги
надавались ТОВ «Аудиторська фiрма «Iмона-Аудит».
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора
Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності
фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Стягнень, застосованих до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та фактiв
подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена аудиторським висновком,
не було.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність механізму розгляду скарг.
Скарги щодо захисту прав споживачiв фiнансових послуг розглядаються вiдповiдно до Правил
ПрАТ «Українська фондова бiржа».
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати
скарги.

Голова правлiння – Оскольський Валентин Володимирович.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан
розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Скарги стосовно надання фiнансових послуг протягом звiтного року не надходили.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та
результати їх розгляду.
Позовiв до суду стосовно надання фiнансових послуг установою протягом звiтного року не було.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
Приватне акцiонерне товариство
"Українська фондова бiржа"

Підприємство

за ЄДРПОУ

Територія

14281095

за КОАТУУ 8039100000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

230
66.11

23

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса

01061, м. Київ, пров. Рильський, буд. 10

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

18

995

18

первісна вартість

1001

25

1004

25

накопичена амортизація

1002

7

9

7

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

13233

13015

13233

первісна вартість

1011

14216

13941

14216

знос

1012

983

926

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

I. Необоротні активи

983

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

1030

7

0

7

інші фінансові інвестиції

1035

164

37

164

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

13422

14047

Запаси

1100

45

31

Виробничі запаси

1101

45

31

45

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

44

51

44

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

3

4

3

з бюджетом

1135

113

113

113

у тому числі з податку на прибуток

1136

113

113

113

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

0

5

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

1924

1057

1924

Готівка

1166

1924

1057

1924

Рахунки в банках

1167

0

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

2129

1261

III. Необоротні активи, утримувані для продажу,

1200

93

62

13422

II. Оборотні активи
45

2129
93

та групи вибуття
Баланс

1300

15644

15370

15644

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

15400

15400

15400

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

Капітал у дооцінках

1405

380

380

380

Додатковий капітал

1410

18

995

18

Емісійний дохід

1411

18

18

18

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

555

0

555

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-788

-1499

-788

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

Усього за розділом I

1495

15565

15276

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

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

1531

0

0

0

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

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

0

1600

0

0

Пасив

I. Власний капітал
0

0
15565

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

46

43

46

за розрахунками з бюджетом

1620

22

29

22

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

0

0

0

за розрахунками з оплати праці

1630

0

0

0

за одержаними авансами

1635

0

13

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

11

9

11

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

0

0

0

Усього за розділом IІІ

1695

79

94

79

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

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

15644

15370

15644

Примітки

Товариство обрало датою переходу на Мiжнароднi
стандарти фiнансової звiтностi 01 сiчня 2013 року, тому ця
рiчна фiнансова звiтнiсть є першою фiнансовою звiтнiстю,
яка складена за Мiжнародними стандартами фiнансової
звiтностi, та є попередньою фiнансовою звiтнiстю i в нiй
не наводиться порiвняльна iнформацiя за 2012 рiк.

Керівник

Оскольський В.В.

Головний бухгалтер

Даруга А.О.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
Приватне акцiонерне товариство
"Українська фондова бiржа"

Підприємство

за ЄДРПОУ

14281095

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

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

2000

1536

0

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

( 877 )

(0)

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

659

0

збиток

2095

(0)

(0)

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

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

7

0

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 1820 )

(0)

Витрати на збут

2150

(0)

(0)

Інші операційні витрати

2180

( 438 )

(0)

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

(0)

(0)

Стаття

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

0

збиток

2195

( 1592 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

89

0

Інші доходи

2240

234

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

(0)

(0)

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

(0)

(0)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

0

0

збиток

2295

( 1269 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

0

0

збиток

2355

( 1269 )

0
(0)

(0)

(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

980

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

980

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

980

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-289

0

Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

28

0

Витрати на оплату праці

2505

1584

0

Відрахування на соціальні заходи

2510

507

0

Амортизація

2515

238

0

Інші операційні витрати

2520

778

0

Разом

2550

3135

0

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

2000

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

2000

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-144.50

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

-144.50

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

Товариство обрало датою переходу на Мiжнароднi
стандарти фiнансової звiтностi 01 сiчня 2013 року, тому ця
рiчна фiнансова звiтнiсть є першою фiнансовою звiтнiстю,
яка складена за Мiжнародними стандартами фiнансової
звiтностi, та є попередньою фiнансовою звiтнiстю i в нiй
не наводиться порiвняльна iнформацiя за 2012 рiк.

Керівник

Оскольський В.В.

Головний бухгалтер

Даруга А.О.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
Приватне акцiонерне товариство
"Українська фондова бiржа"

Підприємство

за ЄДРПОУ

14281095

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

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

3000

959

0

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

13

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

4

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

805

0

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 28 )

(0)

Праці

3105

( 1584 )

(0)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 507 )

(0)

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 152 )

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

( 102 )

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

( 50 )

(0)

Витрачання на оплату авансів

3135

(4)

(0)

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

(0)

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( 605 )

(0)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-1099

0

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

89

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

7

0

Інші надходження

3250

3

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

(1)

(0)

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

98

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

134

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

0

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

134

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-867

0

Залишок коштів на початок року

3405

1924

0

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

1057

0

Примітки

Товариство обрало датою переходу на Мiжнароднi
стандарти фiнансової звiтностi 01 сiчня 2013 року, тому ця
рiчна фiнансова звiтнiсть є першою фiнансовою звiтнiстю,
яка складена за Мiжнародними стандартами фiнансової
звiтностi, та є попередньою фiнансовою звiтнiстю i в нiй
не наводиться порiвняльна iнформацiя за 2012 рiк.

Керівник

Оскольський В.В.

Головний бухгалтер

Даруга А.О.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Українська фондова бiржа"

2014 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

14281095

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2013 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

15400

0

398

555

-757

0

0

15596

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

380

-380

0

-31

0

0

-31

Скоригований
залишок на
початок року

4095

15400

380

18

555

-788

0

0

15565

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

-1269

0

0

-1269

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

980

0

0

0

0

980

Дооцінка

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

(уцінка)
необоротних
активів
Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

980

0

0

0

0

980

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

-555

555

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на

створення
спеціальних
(цільових)
фондів
Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

0

-3

0

3

0

0

0

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої
частки в
дочірньому

підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

0

977

-555

-711

0

0

-289

Залишок на
кінець року

4300

15400

380

995

0

-1499

0

0

15276

Примітки

Товариство обрало датою переходу на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi 01
сiчня 2013 року, тому ця рiчна фiнансова звiтнiсть є першою фiнансовою звiтнiстю,
яка складена за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, та є попередньою
фiнансовою звiтнiстю i в нiй не наводиться порiвняльна iнформацiя за 2012 рiк.

Керівник

Оскольський В.В.

Головний бухгалтер

Даруга А.О.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
---------------------------------ПРИМIТКИ ДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
За 2013 рiк
1. Загальнi вiдомостi
2. Принципи пiдготовки звiтностi
3. Основнi принципи облiкової полiтики
4. Основнi засоби
5. Нематерiальнi активи
6. Оренда
7. Необоротнi активи, утримуванi для продажу
8. Iнвестицiї в дочiрнi пiдприємства
9. Фiнансовi активи та грошовi кошти
10. Дебiторська заборгованiсть з бюджетом за податками та iншими розрахунками
11. Резерви
12. Товарно-матерiальнi запаси
13. Капiтал
14. Iнформацiя про операцiї з пов’язаними особами
15. Кредиторська заборгованiсть та зобов’язання
16. Дохiд вiд реалiзацiї послуг
17. Собiвартiсть реалiзацiї послуг
18. Адмiнiстративнi витрати та витрати на збут
19. Iнший дохiд
20. Iншi операцiйнi та фiнансовi витрати
21. Прибутки та збитки
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1. ЗАГАЛЬНI ВIДОМОСТI
Фiнансова звiтнiсть Приватного акцiонерного товариства «Українська фондова бiржа» (далi –
Компанiя) за рiк що закiнчився 31 грудня 2013 року пiдготовлена керiвництвом Компанiї до 10
лютого 2014 року.
Приватне акцiонерне товариство «Українська фондова бiржа» є приватним акцiонерним
товариством, створеним 29 листопада 1991 року.
Компанiя займається дiяльнiстю з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку. Дiяльнiсть фондової
бiржi складається iз створення органiзацiйних, технологiчних, iнформацiйних, правових та iнших
умов для збирання та поширення iнформацiї стосовно пропозицiй цiнних паперiв та iнших
фiнансових iнструментiв i попиту на них, проведення регулярних бiржових торгiв цiнними
паперами та iншими фiнансовими iнструментами, централiзованого укладання договорiв щодо
цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв згiдно з правилами, встановленими бiржею,
зареєстрованими у встановленому законом порядку. Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на
фондовому ринку може включати здiйснення клiрингу та розрахункiв за фiнансовими
iнструментами, iншими, нiж цiннi папери., на що Компанiя має вiдповiдну Лiцензiя на здiйснення
професiйної дiяльностi на фондовому ринку-дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
АВ 581214 ,вид. Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку , термiн дiї до
24.07.2017р.
Офiс Компанiї знаходиться в Українi .

Компанiя має дочiрнє пiдприємство ДП «Бiржа» , яке знаходиться в стадiї лiквiдацiї.
Учасники
Станом на 31 грудня 2013 року зареєстрованими учасниками Компанiї є юридичнi компанiї , якi
володiють частками у Статутному капiталi:
Учасники Резиденство Вiдсоток участi голосуючих акцiй,%
ТОВ "ДЖЕСВАН" резидент 34,45
ТОВ «Український контракт» резидент 53,25
2. ПРИНЦИПИ ПIДГОТОВКИ ЗВIТНОСТI
Заява про вiдповiднiсть
Фiнансова звiтнiсть Компанiї пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi («МСФЗ»).
Дата переходу Компанiї на МСФЗ - 01 сiчня 2013 року. Початок самого раннього звiтного перiоду,
за який Компанiя представить повну порiвняльну iнформацiю – 01 сiчня 2015 року.
Основи складання звiтностi
Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi принципу оцiнки за первiсною вартiстю, за
винятком оцiнки фiнансових iнструментiв у вiдповiдностi до Мiжнародного стандарту
бухгалтерського облiку 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» («МСБО 39»).
Компанiя в 2013 роцi вела бухгалтерський облiк вiдповiдно до українських стандартiв
бухгалтерського облiку П(С)БО, якi вiдрiзняються вiд стандартiв МСФЗ. У зв'язку з цим у
фiнансову звiтнiсть, яка була пiдготовлена на основi форм української бухгалтерської звiтностi
компанiй, були внесенi вiдповiднi коригування, необхiднi для подання цiєї фiнансової звiтностi
вiдповiдно до МСФЗ.
Функцiональна валюта та валюта подання звiтностi
Дана фiнансова звiтнiсть представлена в нацiональнiй валютi України (гривнi), яка є грошовою
одиницею України, функцiональною валютою Компанiї i валютою представлення звiтностi.
Функцiональна валюта визначалася як валюта основного економiчного середовища, в якiй
Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть.
Застосування нових стандартiв i iнтерпретацiй
Компанiя застосувала наступнi новi i змiненi мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку
(МСБО) та iнтерпретацiї Ради з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) i Комiтету з
iнтерпретацiям мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi СМСФО (КIМСФЗ) для цiлей
пiдготовки цiєї рiчної фiнансової звiтностi :
? Поправка до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi» - деякi винятки при розкриттi порiвняльної iнформацiї вiдповiдно до МСФЗ 7 для
органiзацiй, якi вперше застосовують МСФЗ; Значна гiперiнфляцiя та вiдмiна фiксованих дат для
компанiй якi вперше застосовують МСФЗ;
? Поправка до МСФЗ (IFRS) 7 «Розкриття iнформацiї – Передача фiнансових активiв»;
? Поправка до МСФЗ (IAS) 24 "Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн» (переглянутий);
? Поправка до МСФЗ (IFRS) 32 «Фiнансовi iнструменти: Подання iнформацiї» - Класифiкацiя прав
на емiсiю;
? Поправка до МСФЗ (IAS) 12 «Вiдкладенi податки – Вiдшкодування активу, який лежить в основi
вiдкладеного податку»;
Прийняття даних стандартiв i iнтерпретацiй не зробило впливу на фiнансову звiтнiсть за рiк, що
закiнчився 31 грудня 2013 року.
3. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Принципи складання звiтностi - фiнансова звiтнiсть Компанiї не включає фiнансову звiтнiсть
контрольованих нею органiзацiй (дочiрнiх пiдприємств). Контрольованим вважається
пiдприємство, якщо керiвництво Компанiї має можливiсть визначати його фiнансову та
господарську полiтику для отримання вигод вiд його дiяльностi.
Застосування припущення безперервностi дiяльностi – Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена
виходячи з припущення про безперервнiсть дiяльностi.
Операцiї в iноземнiй валютi - Фiнансова звiтнiсть Компанiї складається у валютi основного
економiчного середовища, в якому вона здiйснює свою дiяльнiсть (у функцiональнiй валютi). При

пiдготовцi фiнансової звiтностi операцiї у валютi, вiдмiннiй вiд функцiональної (в iноземнiй
валютi), вiдображаються за курсом на дату здiйснення операцiї. На кожну звiтну дату грошовi
(монетарнi) статтi, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються за курсом Нацбанку України,
що встановлений на звiтну дату.
Негрошовi статтi, вiдображенi за первiсною вартiстю, вираженої в iноземнiй валютi,
перераховуються у функцiональну валюту за курсом на дату здiйснення операцiї i надалi не
перераховуються. Курсовi рiзницi вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати у тому перiодi,
в якому вони виникли.
Основнi засоби
Об'єкти основних засобiв вiдображаються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої
амортизацiї та нарахованих збиткiв вiд знецiнення. Передбачувана первiсна вартiсть об'єктiв
основних засобiв, за станом на 1 сiчня 2013 року визначалася виходячи зi справедливої вартостi
основних засобiв вiдповiдно до вимог МСФЗ 1. Нерухоме майно у власностi компанiї не
облiковується. Справедлива вартiсть основних засобiв що вiдносяться до iнших об'єктiв основних
засобiв визначалася на основi залишкової вiдновної вартостi. Iсторична вартiсть включає витрати,
безпосередньо пов'язанi з придбанням об'єктiв основних засобiв. Iстотнi витрати на вiдновлення
або модернiзацiю об'єктiв основних засобiв капiталiзуються i амортизуються протягом строку
корисного використання вiдповiдних активiв. Всi iншi витрати на ремонт i поточне
обслуговування вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати у перiодi їх виникнення.
Амортизацiя нараховується в цiлях списання вартостi або переоцiнки активiв з використанням
прямолiнiйного методу протягом очiкуваного строку корисного використання таким чином:
Групи Строк корисного використання, роки
будiвлi 80
транспортнi засоби 7
комп’ютерна технiка та офiсне устаткування 5
офiснi меблi, побутова технiка, iнвентар 5
оптичнi, електромеханiчнi прибори та системи зв’язку 3
У тому випадку, якщо об'єкт основних засобiв складається з кiлькох компонентiв, якi мають
рiзний строк корисного використання, такi компоненти враховуються як окремi об'єкти основних
засобiв. Компанiя визнає вартiсть замiненого компоненту об'єкта основних засобiв у складi його
балансової вартостi на момент виникнення, коли iснує ймовiрнiсть того, що в майбутньому
можуть бути отриманi економiчнi вигоди вiд використання такого основного засобу i данi витрати
можуть бути надiйно оцiненi. Замiннi компоненти списуються у витрати в момент замiни. Усi iншi
витрати вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати в якостi витрат по мiрi їх виникнення.
Оренда
Оренда – це контракт за яким власник активiв (орендодавець передає iншiй сторонi (орендатору)
ексклюзивне право користування активом за плату на визначений строк в часi. Початок термiну
оренди – це найбiльш рання з дат: або дата укладання договору, або прийняття сторонами
зобов’язань у вiдношеннi основних умов оренди.
Строк оренди – це перiод в продовж якого договiр оренди не може бути розiрваний, та на який
орендар домовився орендувати актив.
Визначення того, чи є угода орендою, або чи мiстить вона ознаки оренди, засноване на аналiзi
змiсту угоди на дату початку дiї договору. У рамках такого аналiзу потрiбно встановити, чи
залежить виконання договору вiд використання конкретного активу або активiв переходить у
право користування активом або активами в результатi даної угоди вiд однiєї сторони до iнший,
навiть якщо це не вказується в договорi явно.
Перiод амортизацiї по капiтальних вкладеннях в орендованi основнi засоби являє собою перiод,
протягом якого Компанiя має можливiсть продовжувати термiн оренди з урахуванням юридичних
положень, що регулюють вiдповiднi умови продовження. Дане положення вiдноситься до
договорiв оренди офiсного примiщення, за якими в неї є успiшна iсторiя продовження термiнiв
оренди. Капiтальнi вкладення у орендованi основнi засоби (офiсне примiщення) амортизуються
протягом строку корисного використання або термiну вiдповiдної оренди, якщо цей термiн
коротший.

Залишкова вартiсть та строки корисного використання активiв аналiзуються i, при необхiдностi,
коригуються на кожну звiтну дату. У випадку виявлення ознак того, що балансова вартiсть
одиницi, яка генерує грошовi потоки, перевищує його оцiнену суму очiкуваного вiдшкодування,
балансова вартiсть активу списується до його очiкуваного вiдшкодування.
Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть
Компанiя класифiкує необоротнi активи та групи вибуття як утримуванi для продажу, якщо їх
балансова вартiсть пiдлягає вiдшкодуванню, в основному, за допомогою їх продажу, а не в
результатi тривалого використання.
Необоротнi активи та групи вибуття, класифiкованi як утримуванi для продажу, оцiнюються за
найменшим з двох значень - балансової вартостi i справедливою вартiстю за вирахуванням витрат
на продаж. Критерiй класифiкацiї об'єкта у якостi утримуваного для продажу вважається
дотриманим лише в тому випадку, якщо ймовiрнiсть продажу висока, а актив, або група вибуття
можуть бути негайно проданi в своєму поточному станi.
Керiвництво повинно мати твердий намiр вчинити продаж необоротних активiв, у вiдношеннi
яких повинна очiкуватися вiдповiднiсть критерiям визнання в якостi завершеної операцiї продажу
протягом одного року з дати класифiкацiї. Основнi засоби та нематерiальнi активи пiсля
класифiкацiї як утримуваних для продажу не пiдлягають амортизацiї.
Прибуток або збиток, що виник в результатi продажу активу, визначається як рiзниця мiж
виручкою вiд продажу та балансовою вартiстю активу, i вiдображається в звiтi про фiнансовi
результати.
Нематерiальнi активи – Нематерiальнi активи, придбанi в рамках окремої угоди, облiковуються за
собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопиченого збитку вiд знецiнення.
Амортизацiя нараховується лiнiйним способом протягом строку корисного використання
нематерiальних активiв. Очiкуванi строки корисного використання та метод нарахування
амортизацiї аналiзуються на кiнець кожного звiтного року, при цьому всi змiни в оцiнках
вiдображаються в облiку i звiтностi за наступнi перiоди.
Знецiнення матерiальних i нематерiальних активiв
На кожну звiтну дату Компанiя здiйснює перевiрку балансової вартостi своїх матерiальних i
нематерiальних активiв з тим, щоб визначити, чи є ознаки, що свiдчать про наявнiсть якого-небудь
збитку вiд знецiнення цих активiв. У випадку виявлення таких ознак Компанiя розраховує
вiдшкодовувану вартiсть вiдповiдного активу з метою визначення розмiру збитку вiд знецiнення
(якщо такий є). Сума очiкуваного вiдшкодування активу являє собою найбiльшу з двох значень:
справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на продаж або експлуатацiйної цiнностi.
Сума очiкуваного вiдшкодування визначається для iндивiдуального активу, за винятком випадкiв,
коли актив не генерує грошовi потоки, якi є незалежними вiд грошових потокiв, що генеруються
iншими активами або групою активiв. При оцiнцi експлуатацiйної цiнностi передбачуванi
майбутнi грошовi потоки дисконтуються до поточної вартостi з використанням коефiцiєнта
дисконтування до оподаткування, що вiдображає поточну ринкову оцiнку вартостi грошей у часi
та ризики, специфiчнi для активу.
При визначеннi справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж Компанiя керується
iнформацiєю про останнi ринковi транзакцiї, якщо такi мали мiсце. Якщо таких транзакцiй не
виявлено, застосовується найбiльш пiдходяща модель оцiнки для розрахунку справедливої
вартостi за вирахуванням витрат на продаж. Такi розрахунки пiдтверджуються вiдповiдними
коефiцiєнтами, ринковими котируваннями акцiй, якi котируються на бiржах, а також iншими
iндикаторами справедливої вартостi. Щорiчно Компанiя здiйснює перевiрку наявностi знецiнення
нематерiальних активiв, якi не мають визначеного термiну корисного використання за станом на
кiнець року, за допомогою порiвняння їх балансової вартостi з сумою очiкуваного вiдшкодування
розрахованої як описано вище.
Податок на прибуток - Податок на прибуток за звiтний перiод включає суму поточного податку
розрахованого за правилами податкового законодавства з урахуванням особливостей
оподаткування дiяльностi фiнансових компанiй, якi надають послуги з переказу грошових коштiв.
Поточний податок на прибуток - Сума поточного податку на прибуток визначається виходячи з
розмiру оподатковуваного прибутку за рiк. Оподатковуваний прибуток має вiдмiнностi вiд

чистого прибутку, який розраховується та вiдображається у звiтi про фiнансовi результати,
оскiльки не включає статтi доходiв та витрат, що пiдлягають оподаткуванню за правилами
податкового облiку . Нарахування зобов'язань Компанiї з поточного податку на прибуток
здiйснюється з використанням ставок податку, затверджених Податковим Кодексом України
фактично встановлених на звiтну дату.
Справедлива вартiсть - Справедлива вартiсть iнвестицiй, що активно обертаються на
органiзованих фiнансових ринках, розраховується на основi поточної ринкової вартостi на момент
закриття торгiв на звiтну дату.
По вкладеннях в цiннi папери, для яких активний ринок вiдсутнiй, справедлива вартiсть
розраховується з використанням iнших методiв оцiнки фiнансових iнструментiв. Такi методи
оцiнки включають використання iнформацiї про нещодавно здiйснених на ринкових умовах
угодах мiж обiзнаними, зацiкавленими здiйснити таку операцiю незалежними один вiд одного
сторонами, або даних про поточну ринкову вартiсть iншого аналогiчного за характером
iнструменту, аналiз дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi визначення цiни.
Фiнансовi активи
Iнвестицiї, якi визнаються в облiку i вибувають з облiку в момент вчинення правочину, у разi якщо
придбання або продаж фiнансового вкладення здiйснюється у вiдповiдностi з договором, умови
якого вимагають поставки протягом строку, встановленого на вiдповiдному ринку, i первiсно
оцiнюються за справедливою вартiстю мiнус транзакцiйнi витрати, безпосередньо вiдносяться до
угоди, за винятком фiнансових активiв, що вiдносяться до категорiї активiв, якi оцiнюються за
справедливою вартiстю через прибутки або збитки, якi спочатку вiдображаються за справедливою
вартiстю.
Фiнансовi активи, Компанiя класифiкує згiдно з МСФЗ 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та
оцiнка» якi визначаються за чотирма категорiями фiнансових iнструментiв:
1.Фiнансови активи або фiнансовi зобов'язання, врахованi за справедливою вартiстю через
прибуток або збиток: є фiнансовi активи, або фiнансовi зобов'язання, якi придбанi або викупленi з
метою продажу або викупу найближчим часом; або якi є частиною портфеля iдентифiкованих
фiнансових iнструментiв, керування якими здiйснюється спiльно, i недавнi операцiї з якими
свiдчать про тенденцiю до отримання короткострокового прибутку; або якi є похiдними за
винятком похiдних iнструментiв, що представляють собою договори фiнансової гарантiї або
класифiкованi та ефективнi iнструменти хеджування, або тi, якi пiсля первiсного визнання
визначенi пiдприємством за справедливою вартiстю через прибуток або збиток.
2.Iнвестiцii, утримуванi до погашення - непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або визначними
платежами та фiксованим строком погашення, якi пiдприємство планує i може утримувати до
погашення.
3. Позики i дебiторська заборгованiсть - непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або визначними
платежами, якi не котируються на активному ринку, за винятком активiв, якi пiдприємство має
намiр продати негайно або в найближчому майбутньому, якi повиннi бути класифiкованi як
призначенi для торгiвлi, а також активи, якi пiдприємство при первiсному визнаннi класифiкує як
облiкованi за справедливою вартiстю через прибуток i збиток,або активiв, класифiкованих
пiдприємством при первiсному визнаннi як наявнi для продажу, або активiв, за якими власник
може не вiдшкодувати значну частину своїх початкових iнвестицiй, за винятком випадкiв, коли це
вiдбувається через погiршення кредитоспроможностi.
4. Фiнансовi активи, утримуванi для продажу - непохiднi фiнансовi активи, якi класифiкуються, як
наявнi для продажу, та не класифiкуються як: позики та дебiторська заборгованiсть, iнвестицiї,
утримуванi до погашення, або фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю
через прибуток або збиток.
Вiднесення фiнансових активiв до тiєї чи iншої категорiї залежить вiд їх особливостей i мети
придбання i вiдбувається в момент їх прийняття до облiку.
Метод ефективної процентної ставки - Метод ефективної процентної ставки використовується для
розрахунку амортизованої вартостi фiнансового активу та розподiлу процентних доходiв протягом
вiдповiдного перiоду. Ефективна процентна ставка являє собою ставку, що забезпечує
дисконтування очiкуваних майбутнiх грошових надходжень протягом очiкуваного термiну дiї

фiнансового активу або бiльш короткого термiну, якщо це застосовано.
Первiсне визнання та припинення визнання
Фiнансовi активи, що знаходяться в облiку Компанiї та у сферi дiї МСФЗ (IAS) 39, класифiкуються
за вiдповiдними групами при їх первiсному визнаннi. Всi угоди з купiвлi або продажу фiнансових
активiв, що вимагають придбання активiв в термiн, встановлюваний законодавством або
правилами, прийнятими на певному ринку (торгiвля на «стандартних умовах»), визнаються на
дату укладення угоди, тобто на дату, коли Компанiя бере на себе зобов'язання купити або продати
актив.
Первiсне визнання фiнансового активу здiйснюється за їх справедливою вартiстю з врахуванням
витрат по угодi безпосередньо вiднесених на купiвлю фiнансового активу, за виключенням тих, якi
на момент первiсного визнання вирiшено облiковувати за справедливою вартiстю з вiднесення її
змiни на прибуток/збиток за перiод.
Витрати по нездiйсненим угодам вiдносяться на витрати перiоду.
Облiк фiнансових активiв припиняється при закiнченнi прав на отримання грошового потоку вiд
вiдповiдного фiнансового актив, або при передачi Компанiєю всiх ризикiв та вигод. Облiк
фiнансових активiв припиняється при їх погашеннi i при закiнченнi строку зобов’язань.
Подальша оцiнка
Пiсля первiсного визнання всi фiнансовi активи що доступнi для продажу оцiнюються за
справедливою вартiстю, за винятком тих, справедливу вартiсть яких неможливо достовiрно
визначити. Цi iнструменти облiковуються за собiвартiстю за вирахуванням витрат на укладання
угоди та збиткiв вiд знецiнення.
Всi утримуванi до погашення активи оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням
методу ефективної процентної ставки. Всi цi фiнансовi iнструменти переоцiнюються з
урахуванням зменшення їх вартостi.
Прибуток або збитки, що виникають в результатi змiн справедливої вартостi фiнансових
iнструментiв, вiдображених через прибуток або збиток, вiдображаються у звiтi про сукупний
дохiд. Рiзницi, що виникають у зв'язку iз змiнами у справедливiй вартостi доступних для продажу
фiнансових iнструментiв, визнаються через iнший сукупний дохiд, за винятком знецiнення, яке
визнається в звiтi про фiнансовi результати.
Знецiнення фiнансових активiв, дебiторської та iншої дебiторської заборгованостi
На кожну звiтну дату Компанiя проводить аналiз дебiторської заборгованостi за послуги по
бiржовим операцiям , iншої дебiторської заборгованостi та фiнансових активiв на предмет
наявностi ознак їх знецiнення. Збиток вiд знецiнення визнається за наявностi об'єктивних даних,
що свiдчать про зменшення передбачуваних майбутнiх грошових потокiв за даним активом у
результатi однiєї або кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля прийняття фiнансового активу до облiку.
Збиток вiд знецiнення напряму зменшує балансову вартiсть фiнансових активiв та дебiторської
заборгованостi за послуги , iншої дебiторської заборгованостi.
Знецiнення дебiторської заборгованостi за послуги по бiржовим операцiям та iншої дебiторської
заборгованостi, призводить до зниження балансової вартостi якої здiйснюється за рахунок
створеного резерву. У разi якщо дебiторська заборгованiсть за послуги та iнша дебiторська
заборгованiсть є безнадiйною, вона списується за рахунок вiдповiдного резерву. Отриманi згодом
вiдшкодування ранiше списаних сум вiдображаються за кредитом рахунка резерву, а сума
отриманого по факту вiдшкодування – у складi iнших операцiйних доходiв у звiтi про фiнансовi
результати.
Змiни в балансовiй вартостi рахунку резерву вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати.
Якщо в наступному перiодi розмiр збитку вiд знецiнення зменшується, i таке зменшення може
бути об'єктивно прив'язано до подiї, яка мала мiсце пiсля визнання знецiнення, ранiше
вiдображений збиток вiд знецiнення вiдновлюється шляхом коригування в звiтi про фiнансовi
результати.
Для фiнансових активiв, якi облiковуються за амортизованою вартiстю, величина знецiнення
розраховується як рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та поточною вартiстю прогнозованих
майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих з використанням ефективної ставки вiдсотка. При
цьому балансова вартiсть фiнансових вкладень на дату вiдновлення знецiнення не може

перевищувати амортизовану вартiсть, яка була б вiдображена у випадку, якщо б знецiнення не
визнавалося.
Товарно-матерiальнi запаси
Товарно-матерiальнi запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: собiвартiстю або
цiною можливого продажу. Витрати з транспортування матерiальних запасiв вiд постачальникiв
до складу Компанiї включаються до складу собiвартостi товарно-матерiальних запасiв. Наданi
постачальниками знижки, якi не є вiдшкодуванням прямих, додаткових i iдентифiкованих витрат
по просуванню товарiв постачальникiв, також включаються до собiвартостi товарно-матерiальних
запасiв.
Цiна можливого продажу - це передбачувана цiна реалiзацiї при здiйсненнi угоди на загальних
умовах за вирахуванням оцiнених витрат на виконання робiт та здiйснення реалiзацiї.
Визнання доходу вiд реалiзацiї послуг.
Доходи Компанiї вiд реалiзацiї послуг визнається за методом нарахування.
Не визнаються доходом отриманi авансом платежi (внески, премiї). Такi платежi (внески, премiї)
облiковуються як заборгованiсть за отриманими авансами i враховуються окремо (МСБО №1
«Подання фiнансової звiтностi»).
4. ОСНОВНI ЗАСОБИ
Балансова вартiсть основних засобiв на звiтнi дати:
(тис. грн.)
Групи 31.12.2013
Будинки та споруди 12805
Машини та обладнання 3
Транспортнi засоби 0
комп’ютерна технiка та офiсне устаткування,iнвентар 198
Iншi основнi засоби 9
Разом 13015
Компанiя не має основних засобiв у фiнансовiй орендi.
Станом на 31 грудня 2013 у Компанiї не було зобов'язань з придбання об'єктiв основних засобiв.
Протягом 2013 року витрат на позики для придбання основних засобiв Компанiя не здiйснювала.
Амортизацiйнi вiдрахування були вiдображенi в складi «Адмiнiстративних витрат».
5. НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ
Нижче наводиться данi в розрiзi груп нематерiальних активiв, якi використовувала Компанiя в
господарської дiяльностi за 2013р.:
На 31 грудня 2013 року
Нематерiальнi активи, в т.ч. 995
- Лiцензiї - Авторськi права 977
- Програмне забезпечення 18
У 2011 роцi Компанiя понесла витрати в сумi 4 тис. грн. на придбання програмного забезпечення.
Амортизацiйнi вiдрахування були вiдображенi в складi «Адмiнiстративних витрат»
На протязi 2012 року Компанiя не мала зобов'язань з придбання лiцензiй, програмного
забезпечення, витрат на розробку та модернiзацiю.
6. ОРЕНДА
Компанiя є орендарем офiсного примiщення за договором укладеним з юридичною особою.
Оренда є операцiйною, з правом подальшого перегляду строку оренди. Орендоване примiщення
знаходиться за адресою: м. Київ , провулок Рильський , буд.10
Компанiя несе витрати по утриманню орендованого примiщення. Оренднi платежi та витрати на
утримання в 2013 роцi склали майже 420 тис. грн. i були вiдображенi в складi «Iнших витрат
операцiйної дiяльностi »
7. НЕОБОРОТНI АКТИВИ УТРИМУВАНI ДЛЯ ПРОДАЖУ
В звiтному роцi Компанiя мала необоротнi активи, утримуванi для продажу. В фiнансовiй
звiтностi рядок 1200 «Необоротнi активи, утримуванi для продажу та групи вибуття» склали 62
тис.грн.

8. IНВЕСТИЦIЇ В ДОЧIРНI ПIДПРИЄМСТВА
Дочiрнiм є пiдприємство, контрольоване Компанiєю. Контроль iснує, коли материнська компанiя
має можливiсть прямо або опосередковано управляти фiнансовими та операцiйними полiтиками
пiдприємства з метою одержання вигод вiд його дiяльностi.
Компанiя має дочiрнє пiдприємство , яке находиться в стадiї лiквiдацiї. Фiнансовi iнвестицiї ,
вираженi в грошовiй формi повернутi дочiрнiм пiдприємством Компанiї в повному обсязi , що
призвело до збiльшення активiв.
В 2013 роцi Компанiя не провадила iнвестування в новi дочiрнi пiдприємства.
В звiтному роцi Компанiя не мала доходiв/збиткiв вiд фiнансових iнвестицiї, що вiдображено в
звiтi про фiнансовi результати у доходах (рядок 2200 «Дохiд вiд участi в капiталi») та витратах
(рядок 2255 «Втрати вiд участi в капiталi».
9. ФIНАНСОВI АКТИВИ ТА ГРОШОВI КОШТИ
Компанiя класифiкує фiнансовi iнструменти, якi є у власностi на звiтну дату за наступними
категорiями.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiй , якi належать до категорiї утримуваних до погашення, облiк
яких ведеться по собiвартостi, вiдображаються в статтi «Iншi фiнансовi iнвестицiї» балансу (рядок
1035). В 2013 р. Компанiя не провадила довгострокових фiнансових iнвестицiй.
Амортизована вартiсть фiнансового активу або фiнансового зобов'язання - величина, в якiй
фiнансовi активи або зобов'язання розрахованi при первiсному визнаннi, за вирахуванням виплат у
погашення основної суми боргу, зменшена або збiльшена на суму накопиченої з використанням
методу ефективної ставки вiдсотка амортизацiї рiзницi мiж первiсною вартiстю i сумою
погашення , а також за вирахуванням суми зменшення (прямого або шляхом використання
рахунку оцiночного резерву) на знецiнення або безнадiйну заборгованiсть.
Поточнi фiнансовi iнвестицiї якi належать до категорiї - утримуванi для продажу, облiк яких
ведеться по справедливiй вартостi. В 2013 р. Компанiя не провадила поточних фiнансових
iнвестицiй.
Також, компонентом за статтею «Поточнi фiнансовi iнвестицiї» є депозитнi вклади, строк
погашення яких перевищує 3 мiсяцi вiд звiтної дати. Протягом 2013 року Компанiя таких вкладiв
не мала.
Справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань, що визначена та включена у фiнансову
звiтнiсть Компанiї, являє собою суму, на яку може бути обмiняний фiнансовий iнструмент в
результатi поточної операцiї мiж бажаючими здiйснити таку операцiю сторонами, вiдмiнної вiд
вимушеного продажу або лiквiдацiї.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають кошти в банках на поточних рахунках та
короткостроковi депозити з первiсним строком погашення не бiльше трьох мiсяцiв вiд звiтної
дати.
Доходи вiд фiнансових активiв по розмiщенню резервiв у звiтному 2013 роцi отримувались
Компанiєю i склали 89 тис. грн., що вiдображено за статтею «Iншi фiнансовi доходи» (рядок 120) в
звiтi про фiнансовi результати. Зазначена сума отриманого доходу складається iз доходiв :
- за облiгацiями – 0 тис. грн.
- за депозитами – 89 тис. грн.
В балансi Компанiї грошовi кошти на поточних рахунках та короткостроковi депозити вiдображенi
наступним чином:
На 31 грудня 2013 року
Грошовi кошти та Їх еквiваленти
в нацiональнiй валютi 135
Грошовi кошти та Їх еквiваленти
в iноземнiй валютi 922
Разом 1057
Станом на 31 грудня 2013 рокiв справедлива вартiсть поточних фiнансових iнвестицiй дорiвнює їх
балансовiй вартостi.
Станом на 31 грудня 2013 року депозитних вкладiв зi строком погашення понад 3 мiсяцiв

розмiщенi в банках Компанiя не мала.
Компонентами показника «Грошовi кошти та їх еквiваленти» є стаття 1165 балансу, якi
представленi таким чином:
На 31 грудня 2013 року
Грошовi кошти та їх еквiваленти , в т.ч. 1057
1. в нацiональнiй валютi, в т.ч.: 136
- депозитнi вклади (строк погашення до 3 мiс.) 100
- на поточних рахунках 36
2. в iноземнiй валютi, в т.ч. : 921
- депозитнi вклади (строк погашення до 3 мiс.) 719
- на поточних рахунках 202
Станом на 31 грудня 2013 року справедлива вартiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв дорiвнює
їх балансовiй вартостi.
10. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ, IНША ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
Дебiторська заборгованiсть за послуги, позики та iнша дебiторська заборгованiсть з фiксованими
або обумовленими платежами, що не котируються на активному ринку, класифiкуються як
«позики виданi та дебiторська заборгованiсть». Позики виданi та дебiторська заборгованiсть
облiковуються за справедливою вартiстю за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення та сумнiвної
заборгованостi.
Дебiторська заборгованiсть за послуги та iнша дебiторська заборгованiсть , витрати майбутнiх
перiодiв за станом на 31 грудня 2013 року представленi таким чином:
На 31 грудня 2013 року
Дебiторська заборгованiсть за послуги (за мiнусом резерву пiд сумнiвну) 51
Аванси, виданi постачальникам 4
Iнша дебiторська заборгованiсть,
(за мiнусом резерву пiд сумнiвну) 5
Витрати майбутнiх перiодiв Всього 60
Станом на 31 грудня 2013 року Компанiя не мала простроченої, але не знецiненої дебiторської
заборгованостi за договорами, а також з iншої дебiторської заборгованостi (31 грудня 2013 року:
строк виникнення такої заборгованостi не перевищував 365 днiв).
Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi за договорами та iншої дебiторської
заборгованостi приблизно дорiвнює її справедливої вартостi.
При визначеннi погашення дебiторської заборгованостi за договорами та iншої дебiторської
заборгованостi Компанiя враховує будь-якi змiни кредитоспроможностi дебiтора за перiод з дати
виникнення заборгованостi та до звiтної дати.
ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ З БЮДЖЕТОМ ЗА ПОДАТКАМИ ТА IНШИМИ
РОЗРАХУНКАМИ
Дебiторська заборгованiсть з бюджетом за податками та iншими розрахунками за станом на 31
грудня 2013 року представлена таким чином:
На 31 грудня 2013 року
Дебiторська заборгованiсть з бюджетом, в т.ч.: - податок на прибуток 113
- податок на доходи фiзичних осiб - податок на додану вартiсть - з iнших податкiв (податок на землю) Дебiторська заборгованiсть з нарахованих доходiв, в т.ч.: - - в нацiональнiй валютi - - в iноземнiй валютi - Разом - 113
Компонентами дебiторської заборгованостi за статтею балансу «З нарахованих доходiв» є доходи
що складають нарахованi вiдсотки по депозитним вкладам та будуть отриманi Компанiєю
впродовж наступного 2014 року.

11. РЕЗЕРВИ
Резерви визнаються, коли у Компанiї в поточному перiодi є зобов'язання, що виникло в результатi
минулих подiй, iснує ймовiрнiсть того, що буде потрiбно погашення даного зобов'язання, i при
цьому може бути зроблена надiйна оцiнка суми зобов'язання.
Сума, визнана в якостi резерву, являє собою найкращу оцiнку витрат, необхiдних для погашення
поточного зобов'язання на звiтну дату, беручи до уваги ризики i невизначенiсть, пов'язанi iз
зобов'язанням.
Коли всi або деякi економiчнi вигоди, необхiднi для покриття резерву, передбачається отримати
вiд третьої сторони, дебiторська заборгованiсть визнається як актив у разi, якщо є майже повна
впевненiсть у тому, що компенсацiя буде отримана i сума дебiторської заборгованостi може бути
надiйно визначена.
У ходi здiйснення дiяльностi Компанiя пiддається рiзним позовам i претензiям. Хоча щодо таких
розглядiв дiють iншi фактори невизначеностi, i їх результат неможливо передбачити з достатньою
мiрою впевненостi, керiвництво Компанiї вважає, що фiнансовий вплив даних обставин не буде
суттєвим для фiнансового становища або її рiчних фiнансових результатiв.
Компанiя оцiнила суми своїх можливих зобов’язань та визнала недоцiльним створювати по ним
резерви.
Компанiя визнає та створює резерв пiд забезпечення виплат персоналу. Метою створення резерву
є забезпечення наступних витрат Компанiї на оплату вiдпусток персоналу та сплату податкiв до
фондiв соцiального страхування на цi виплати.
Розмiр резерву станом на 31 грудня 2013 року визначений в сумi 9 тис. грн. Компанiя протягом
звiтного року проводить iнвентаризацiю резерву з метою визначення обґрунтованостi його
розмiру. Збiльшення (зменшення) резерву вiдображається у витратах за статтею «Iншi витрати
операцiйної дiяльностi» у звiтi про фiнансовi результати.
12. ТОВАРНО-МАТЕРIАЛЬНI ЗАПАСИ
Вартiсть товарно-матерiальних запасiв Компанiї за звiтну дату 2013 року не є суттєвою,
складається з матерiальних цiнностей, що використовуються безпосередньо у її господарськiй
дiяльностi.
13. КАПIТАЛ
Статутний капiтал
Статутний капiтал Компанiї складається з вартостi вкладiв його учасникiв. Для забезпечення
дiяльностi Кампанiї за рахунок вкладiв Учасникiв сформований Статутний капiтал у розмiрi
154000000 (п’ятнадцять мiльйонiв чотириста тисяч ) гривень. Станом на 31 грудня 2013 Статутний
капiтал Кампанiї повнiстю сформований та оплачений Учасниками шляхом акумуляцiї внескiв
засновникiв(акцiонерiв)з метою забезпечення функцiонування Компанiї.
Додатковий вкладений капiтал
Станом на 31 грудня 2013 додатковий вкладений капiтал засновниками Компанiї не формувався.
Дивiденди
Протягом 2013 року Учасниками Компанiї не приймалося рiшень щодо виплати дивiдендiв.
14. IНФОРМАЦIЯ ПРО ОПЕРАЦIЇ З ПОВЯЗАНИМИ ОСОБАМИ
Пов'язаними сторонами вважаються сторони, якщо одна сторона має можливiсть контролювати
iншу сторону або здiйснювати суттєвий вплив на прийняття фiнансових та операцiйних рiшень
iншою стороною.
Операцiї мiж пов’язаними сторонами - передбачають передачу ресурсiв або зобов’язань,
незалежно вiд стягування плати.
Спiльний контроль – зафiксоване угодою розподiлення прав контролю.
Пов’язанi сторони Компанiї включають акцiонерiв, ключовий управлiнський персонал,
пiдприємства, якi мають спiльних власникiв та перебувають пiд спiльним контролем,
пiдприємства, що перебувають пiд контролем ключового управлiнського персоналу, а також
компанiї, стосовно яких у Компанiї є iстотний вплив.
В 2013 роцi Компанiя не здiйснювала операцiй з продажу та закупiвлi товарiв, робiт i послуг мiж
пов’язаними сторонами. Будь-яка заборгованiсть з пов'язаними сторонами в балансi Компанiї
вiдсутня. Угоди з пов'язаними сторонами Компанiєю не укладались.

За рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року, не має заборгованостi за сумами, що пiдлягають
виплатi пов'язаним сторонам .
Оцiнка можливої наявностi проведення операцiй з пов’язаними сторонами проводиться
Компанiєю в кожному фiнансовому роцi за допомогою аналiзу балансу вiдповiдної пов'язаної
сторони та стану ринку, на якому така сторона веде дiяльнiсть.
Винагорода, виплачена ключовому керiвному персоналу складається iз заробiтної плати та
вiдрахувань на соцiальне забезпечення.
Винагороди у формi акцiй – не нараховувались та не отримувались.
Кiлькiсть позицiй ключового керiвного складу дорiвнювало 1 особи в 2013 роцi.
Протягом звiтного перiоду Компанiя не брала на себе iстотних зобов'язань по пенсiйним виплатам,
оплатi вихiдної допомоги або iнших довгострокових зобов'язань перед ключовим управлiнським
персоналом, крiм сплати внескiв до державного пенсiйного фонду у складi соцiальних внескiв iз
заробiтної плати .
15. КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Кредиторська заборгованiсть з одержаних авансiв
Станом на 31 грудня 2013 року кредиторська заборгованiсть з одержаних авансiв представлена
наступним чином:
На 31 грудня 2013 року
Кредиторська заборгованiсть з одержаних авансiв,
в т.ч.: - в нацiональнiй валютi 13
- в iноземнiй валютi Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
Станом на 31 грудня 2013 року кредиторська заборгованiсть за отриманi Компанiєю товари,
роботи, послуги, представлена наступним чином:
На 31 грудня 2013 року
Кредиторська заборгованiсть перед третiми сторонами (постачальниками), в т.ч.: 43
- в нацiональнiй валютi 43
- в iноземнiй валютi Дана заборгованiсть не є суттєвою. Вiдсотки по такiй кредиторськiй заборгованостi не
нараховуються, оскiльки заборгованiсть погашається протягом 30 днiв зi звiтної дати та залежить
вiд умов договору з постачальником.
Кредиторська заборгованiсть з бюджетом
Кредиторська заборгованiсть з бюджетом за станом на 31 грудня 2013 рокiу представлена такими
податками:
На 31 грудня 2013 року
Кредиторська заборгованiсть з бюджетом, в т.ч.: 29
- податок на землю 12
- ПДВ 17
Компонентом заборгованостi є сума нарахованого земельного податку, розрахована за правилами
податкового законодавства , та нарахована сума податку на додану вартiсть.
Iншi поточнi зобов’язання
Iншi поточнi зобов’язання за станом на 31 грудня 2013 року представленi таким чином:
На 31 грудня 2013 року
- з оплати працi 6
- зi страхування 3
- Iншi поточнi зобов’язання Всього Станом на 31 грудня 2013 року Компанiя не мала простроченої та сумнiвної iншої кредиторської
заборгованостi (31 грудня 2012 року: строк виникнення такої заборгованостi не перевищував 365
днiв). Балансова вартiсть iншої кредиторської заборгованостi дорiвнює її справедливої вартостi.
При визначеннi погашення iншої кредиторської заборгованостi Компанiя на кожну звiтну дату

проводить аналiз сум кредиторської заборгованостi з вираховуванням термiнiв її облiку на балансi,
та термiнiв позовної давностi за перiод з дати виникнення заборгованостi та до звiтної дати.
Протягом звiтного 2013 року Компанiя не здiйснювала списання з балансу кредиторської
заборгованостi враховуючи строки позовної давностi .
16. ДОХIД ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ ПОСЛУГ
Джерелом доходiв Компанiї є дохiд (виручка) вiд послуг з лiцензiйної дiяльностi , та дохiд вiд
оренди нежитлових примiщень. Дохiд вiд лiцензiйних послуг є основним.
Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї послуг за 2013 рiк, що закiнчився 31 грудня, представлений
наступним чином:
за 2013 рiк
Виручка , в т.ч. 1536
Виручка вiд основного виду дiяльностi 237
Iнша 1299
17. СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗАЦIЇ
Собiвартiсть реалiзацiї за 2013 рiк, що закiнчився 31 грудня , представлена наступним чином:
2013
Собiвартiсть послуг, в т.ч. 877.
Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв 238
Витрати на електоенергiю 48
Витрати на теплоенергiю 172
Заробiтна плата 306
Вiдрахування на соцiальнi заходи 113
18. АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ ТА IНШI ВИТРАТИ Основнi витрати Компанiї, що пов’язанi
iз здiйсненням її господарської дiяльностi розподiляються за статтями якi видiленi в окремi групи:
адмiнiстративнi витрати та iншi витрати. Загальний розмiр цих витрат за 2013 рiк, що закiнчився
31 грудня, складає тис. грн., якi розподiляються за наступними елементами:
за 2013 рiк
Заробiтна плата 1278
Вiдрахування на соцiальнi заходи 394
Аудиторськi послуги 5
Витрати на пiдписку 5
Витрати на зв»язок 39
Ремонт, технiчне обслуговування та утримання власних основних засобiв 10
Банкiвськi послуги 16
Юридичнi послуги 20
Нотарiальнi послуги 20
Навчання та пiдвищення квалiфiкацiї 7
Послуги по зберiганню цiнних паперiв 6
Послуги по захисту iнформацiї 20
Iншi витрати 442
Разом 2263
19. IНШИЙ ДОХIД
Iнший дохiд(збиток) отриманий Компанiєю за рiк що закiнчився 31 грудня 2013 року складає
(1297) тис. грн.
Нижче наводиться iнформацiя за окремими компонентами, якi визначають загальну суму iншого
сукупного доходу.
1. Iншi операцiйнi доходи за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року мають таку структуру:
за 2013 рiк
Дохiд вiд реалiзацiї необоротних активiв 233
Дохiд вiд позитивних операцiйних курсових рiзниць 1
Дохiд отриманий вiд списаних ранiше активiв Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi -

Iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi 7
Всього 2. Фiнансовi доходи за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року, представленi наступним чином:
за 2013 рiк
- дохiд вiд участi в капiталi - доходи нарахованi по облiгацiям та депозитами 89
- iншi фiнансовi доходи Разом 89
3. Iншi доходи
Показник iнших доходiв за 2013 рiк є несуттєвою.
20. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ТА ФIНАНСОВI ВИТРАТИ
Iншi операцiйнi витрати за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року склали 0 тис. грн. та включають
наступнi статтi:
за 2013 рiк
Вартiсть реалiзованих активiв Витрати вiд вiд’ємних курсових рiзниць Витрати на створення резервiв Разом
за 2013 рiк
Фiнансовi витрати, в т.ч.: - втрати вiд участi в капiталi - iншi витрати 21. ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ
За результатом всiх видiв дiяльностi в 2013 роцi Компанiєю отриманий збиток в розмiрi 1297 тис.
грн.
Сума податку на прибуток вiдображеного в фiнансовiй звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня
2013 не нарахований , згiдно з нормами податкового законодавства України.
22. УМОВНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Операцiйна середа
Компанiя займається дiяльнiстю з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку. Глобальне зниження
темпiв зростання української i свiтової економiк або невизначенi економiчнi перспективи можуть
негативно позначитися на споживчих перевагах та результатах дiяльностi Компанiї.
Українська економiка схильна до ринкових коливань i зниження темпiв економiчного розвитку у
свiтовiй економiцi. Свiтова фiнансова система продовжує проявляти ознаки напруженостi i
економiки багатьох країн свiту демонструючи менший рiст, нiж в минулi роки, або вiдсутнiсть
зростання взагалi. Крiм того, iснує невизначенiсть щодо кредитоспроможностi окремих груп
споживачiв, що негативно позначається на попитi послуг страхового ринку. У 2013 роцi Уряд
України продовжував вживати заходiв, спрямованi на пiдтримку економiки з метою подолання
наслiдкiв свiтової кризи. Незважаючи на деякi iндикатори вiдновлення економiки, як i ранiше
iснує невизначенiсть щодо майбутнього економiчного зростання, можливостi доступу до джерел
капiталу, а також вартостi капiталу для Компанiї та її контрагентiв, що може вплинути на
фiнансову позицiю Компанiї, результати операцiй i бiзнес перспективи. Незважаючи на те, що
будь-яке подальше погiршення вищевказаних ситуацiй, може негативно вплинути на результати i
фiнансову позицiю Компанiї, яку зараз досить складно визначити, керiвництво вважає, що вживає
всi можливi заходи для пiдтримки стабiльностi бiзнесу Компанiї в iснуючих умовах.
Податкове законодавство та умови регулювання в Українi
Уряд України продовжує реформу економiчної i комерцiйної iнфраструктури в процесi переходу
до ринкової економiки. У результатi законодавство, що впливає на дiяльнiсть пiдприємств,
продовжує швидко змiнюватися. Цi змiни характеризуються неясними формулюваннями,
наявнiстю рiзних тлумачень i сформованою практикою винесення довiльних рiшень з боку влади.
Iнтерпретацiя керiвництвом такого законодавства стосовно дiяльностi Компанiї може бути
оскаржена вiдповiдними контролюючими органами. Зокрема, податковi органи займають
фiскальну позицiю при iнтерпретацiї законодавства i визначеннi розмiру податкiв, i в результатi,

можливо, що операцiї та дiяльнiсть, якi ранiше не оскаржувалися, будуть оскарженi. Отже, можуть
бути донарахованi податки, штрафи i пенi. Три роки, що передують звiтному, є вiдкритими для
перевiрки податковими органами.
Керiвництво вважає, що Компанiя нарахувала всi податки, що стосуються дiяльностi Компанiї. У
ситуацiях невизначеностi Компанiя здiйснила нарахування податкових зобов'язань, виходячи з
оцiнки керiвництвом iмовiрною величини вiдтоку ресурсiв, якi будуть потрiбнi для погашення
таких зобов'язань. Керiвництво Компанiї, ґрунтуючись на трактуваннi податкового законодавства,
вважає, що зобов'язання з податкiв вiдображенi в повному обсязi. Тим не менш, податковi та iншi
державнi органи можуть по-iншому трактувати положення чинного податкового законодавства, i
вiдмiнностi в трактуваннi можуть мати iстотнi наслiдки.
Судовi справи
Протягом 2013 року Компанiя не задiяна стороною жодної з судових справ.
23. ПОЛIТИКА УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання Компанiї пiддаються наступним фiнансовим ризикам:
ринковий ризик, який включає цiну, вiдсоткову ставку та валютнi ризики, кредитний ризик i ризик
лiквiдностi.
Для того щоб обмежити вище зазначенi ризики, при виборi фiнансових iнструментiв полiтика
Компанiї базується на високому рiвнi контролю з боку працiвникiв Компанiї з урахуванням вимог
чинного законодавства України. Компанiя мiнiмiзує ризики диверсифiкацiй свого iнвестицiйного
портфелю, аналiзує фiнансовi активи перед їх покупкою i вiдстежує подальшу iнформацiю про цi
активи, вкладаючи бiльшiсть своїх iнвестицiй з високими рейтингами надiйностi.
24. ПОЯСНЕННЯ ПРО НАСЛIДКИ ПЕРЕХОДУ НА МСФЗ
Внесення змiн в законодавчi акти України стосовно складання звiтностi фондовими бiржами за
нормами МСФЗ вимагало вiд керiвництва Компанiї заздалегiдь здiйснити ряд заходiв, якi
дозволяли б поступово адаптувати облiкову полiтику та бухгалтерськi оцiнки, якi
використовуються в облiку Компанiї до нововведень.
Результатом цих заходiв стало прийняття оновленої облiкової полiтики на початку 2013 року з
детальним переглядом застосовуваних Компанiєю методiв та принципiв ведення бухгалтерського
облiку та складання звiтностi, що дозволило Компанiї на початок застосування МСФЗ
вiдкоригувати статтi балансу на дату переходу - 01 сiчня 2013 року у вiдповiдностi до вимог
МСФЗ 1 «Перше застосування стандартiв фiнансової звiтностi».
25. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ
Пiсля звiтної дати (31 грудня 2013 року) не вiдбулося жодних подiй, якi справили б iстотний вплив
на показники фiнансової звiтностi Компанiї та вимагають розкриття iнформацiї в примiтках до цiєї
фiнансової звiтностi.
Продовження тексту приміток
Продовження тексту приміток
Продовження тексту приміток

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»
СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2013 РОКУ
Користувачам фінансової звітності
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
м. Київ

03 квітня 2014 року

Згідно з Договором № 9 від 22 січня 2014 року ТОВ «Аудиторська фірма «Імона – Аудит»
(надалі – Аудитор) ), яка внесена в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності згідно Свідоцтва №
0791, виданого рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 року № 98, подовжено
рішенням Аудиторської палати України від 30.11.2010 року, № 222/3 до 30.11.2015 року та
свідоцтво про внесення в реєстр аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів, видане Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку реєстраційний номер Свідоцтва: 33 від 19.02.2013 року (Серія та номер
Свідоцтва П 000033), свідоцтво дійсне до 30.11.2015 року; свідоцтво АПУ про відповідність
системи контролю якості (номер бланку №0250, рішення АПУ від 05.07.2012 року №252/4),
проведено незалежну аудиторську перевірку первинних та установчих документів,
бухгалтерського обліку та річних фінансових звітів у складі:
• Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2013 року,
• Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2013 рік,
• Звіту про рух грошових коштів за 2013 рік,
• Звіту про власний капітал за 2013 рік,
• Приміток до річної фінансової звітності за 2013 рік
(далі по тексту – фінансові звіти) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» (надалі – Товариство) на предмет повноти, достовірності
та відповідності чинному законодавству і встановленим нормативам.
Основні відомості про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА
ФОНДОВА БІРЖА» наведено в Таблиці 1.
Таблиця 1
№ п/п
Показник
Значення
Повне найменування
Приватне акціонерне товариство «УКРАЇНСЬКА
1
Товариства
ФОНДОВА БІРЖА»
Скорочене найменування
2
ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»
Товариства
Організаційно-правова
3
Акціонерне товариство
форма Товариства
4
Код за ЄДРПОУ
14281095

5
6
7
8
9

Серія, номер та дата
свідоцтва про державну
реєстрацію юридичної
особи
Місце проведення
державної реєстрації
Місцезнаходження
Основні види діяльності за
КВЕД-2010

Свідоцтво серії А01 № 795071
Номер запису в ЄДР юридичних осіб та фізичних осібпідприємців 1 074 107 0012 007593
Дата проведення державної реєстрації 10 червня 1997
Шевченківська районна в м. Києві державна
адміністрація
01034, м. Київ, пров. Рильський, буд. 10

Керівник

Оскольський Валентин Володимирович

66.11 Управління фінансовими ринками

Назва Товариства, його організаційно-правова форма господарювання та види діяльності
відповідають Статуту та відображені в Статуті достовірно.
Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Міжнародні
стандарти фінансової звітності, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського
обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Товариства.
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне
представлення цієї фінансової звітності у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової
звітності та вимог чинного законодавства. Відповідальність управлінського персоналу охоплює:
розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та
достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок
шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок,
які відповідають обставинам.
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі
результатів аудиторської перевірки.
Аудитором проведена аудиторська перевірка у відповідності до вимог Закону України «Про
аудиторську діяльність» № 3125-XII від 22.04.1993 р. (в редакції Закону № 140-V від 14.09.2006 р.)
та Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації
бухгалтерів, які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в Україні. Ці стандарти
вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиторської
перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих
викривлень. Перевірка проводилася у відповідності з вимогами Закону України «Про цінні папери
та фондовий ринок» № 3480-IV від 23.02.2006 р., Закону України «Про державне регулювання
ринку цінних паперів в Україні» № 448/96-ВР від 30.10.1996 р. (зі змінами та доповненнями),
Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI, інших законодавчих
актів України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів
стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності на підставі судження аудитора, яке
ґрунтується на оцінці ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або
помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що
стосуються підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, з метою розробки
аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо
ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку
відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених
управлінським персоналом та загального представлення фінансової звітності обліковим
принципам, що є загальноприйнятими в Україні.
Аудитор вважає, що в процесі проведення аудиторської перевірки отримано достатні та
відповідні аудиторські докази для висловлення думки щодо фінансової звітності Товариства.
Висновки аудитора ґрунтуються на документах та інформації, наданих Товариством в
процесі виконання роботи. Аудитори не виключають наявності документів та інформації, які не

були їм надані, і які б могли вплинути на формування думки. За повноту та достовірність наданої
для аудиторської перевірки інформації несуть відповідальність посадові особи Товариства, які
надали таку інформацію.
Аудиторський висновок складений згідно з вимогами чинного законодавства, Міжнародних
стандартів аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, зокрема
Міжнародного стандарту аудиту 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової
звітності», Міжнародного стандарту аудиту 705 «Модифікація думки у звіті незалежного
аудитора» та інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку та у
відповідності до рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Товариство обрало датою переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності 01 січня
2013 року, тому ця річна фінансова звітність є першою фінансовою звітністю, яка складена за
Міжнародними стандартами фінансової звітності, та є попередньою фінансовою звітністю і в ній
не наводиться порівняльна інформація за 2012 рік.
Вимоги до фінансової звітності загального призначення та склад повного пакету фінансової
звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності наведено у Міжнародному
стандарті бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансової звітності». Враховуючи той факт, що
фінансова звітність підприємств, для яких є обов’язковим складання звітності за Міжнародними
стандартами фінансової звітності, використовують для цього форми звітності, визначені П(С)БО,
які не в повній мірі відповідають вимогам Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 1
«Подання фінансової звітності», аудитор зазначає, що зазначена невідповідність структури і
змісту фінансової звітності не призвела до модифікації його думки.
Фінансова звітність Товариства підготовлена в усіх суттєвих аспектах відповідно до
Міжнародних стандартів фінансової звітності у редакції, затвердженій Радою по Міжнародним
стандартам фінансової звітності та розміщеній на офіційному сайті Міністерства фінансів України
(за станом на 01 січня 2012 року), а також чинного законодавства.
За всі попередні звітні періоди, закінчуючи роком, що закінчився 31 грудня 2012 року,
Товариство готувало фінансову звітність відповідно до національних загальноприйнятих
принципів бухгалтерського обліку (національних П(С)БО).
Період проведення перевірки: з 05 квітня 2014 року по 19 квітня 2014 року.
Аудитори не спостерігали за інвентаризацією активів та зобов’язань Товариства станом на
31 грудня 2013 року, однак за допомогою відповідних аудиторських процедур отримали
можливість підтвердити суму активів та зобов’язань, відображених в фінансових звітах
Товариства станом на 31 грудня 2013 року, в межах рівня суттєвості, визначеного відповідно до
листа Міністерства фінансів України від 29.07.2003 р. № 04230-04108.
На думку аудитора, фінансові звіти Товариства за 2013 рік складені на підставі облікових
регістрів, дані в яких відображені на підставі первинних документів.
Фінансова звітність Товариства складена в цілому відповідно до вимог:
- Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансової звітності»,
який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та
застосовується з 01 січня 2009 року (зі змінами та доповненнями),
- Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 7 «Звіт про рух грошових коштів»,
який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та
застосовується з 01 січня 1994 року (зі змінами та доповненнями),
- Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 34 «Проміжна фінансова
звітність», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
(РМСБО) та застосовується з 01 січня 1999 року (зі змінами та доповненнями),
- Міжнародного стандарту фінансової звітності 1 «Перше застосування Міжнародних
стандартів фінансової звітності», який виданий Радою з Міжнародних стандартів

бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 липня 2009 року (зі змінами
та доповненнями),
та відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» станом на 31 грудня
2013 року, його фінансові результати за 2013 рік у відповідності до Міжнародних стандартів
фінансової звітності..
На думку аудитора, до модифікації аудиторської думки призвів вплив коригувань, що
могли б бути потрібними, якщо б ми були в змозі бути присутні при інвентаризації активів та
зобов’язань,
фінансові
звіти
ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» відображають справедливо і достовірно в усіх суттєвих
аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2013 року, його фінансові результати та
рух грошових коштів у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
На думку аудитора, до модифікації аудиторської думки призвів вплив коригувань, що
могли б бути потрібними, якщо б ми були в змозі бути присутні при інвентаризації активів та
зобов’язань, фінансова звітність надає правдиву та неупереджену інформацію про фінансовий стан
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»,
справедливо та достовірно відображає результати діяльності, рух власного капіталу та рух
грошових коштів Товариства за 2013 рік згідно з визначеною концептуальною основою фінансової
звітності та відповідає вимогам чинного законодавства, нормативним актам, аналітичному обліку
та первинним документам Товариства.
Ведення бухгалтерського обліку відповідає Міжнародним стандартам фінансової звітності,
забезпечує регулярний збір і належну обробку інформації, необхідної для складання фінансової
звітності.
Аудитори зазначають про відповідність розміру статутного капіталу Товариства статутним
документам.
Частка держави в статутному капіталі Товариства відсутня.
Розмір статутного капіталу Товариства станом на 31 грудня 2013 року відповідає вимогам
чинного законодавства та встановленим нормативам.
Вартість чистих активів Товариства станом на 31 грудня 2013 року менша за розмір
Статутного капіталу Товариства, що не відповідає вимогам чинного законодавства.
Не вносячи до нашого висновку застережень, в наступних пояснювальних параграфах, ми
звертаємо увагу на додаткову інформацію, яка подається до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового
ринку, при реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів згідно Закону України «Про
цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23.02.2006 р. та рішень Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку.

Додаткова інформація
про проведення аудиторської перевірки фінансової звітності
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»
станом на 31 грудня 2012 року
Повнота та відповідність фінансової звітності встановленим
нормативам бухгалтерського обліку

Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів
своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом
безперервного документального і взаємопов’язаного їх відображення.
Облік повністю автоматизований.
Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису
згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах-ордерах та аналітичних
відомостях. Під час перевірки змісту наданих бухгалтерських звітних форм, аудиторами
встановлено, що показники в них взаємопов’язані і тотожні між собою, в цілому відповідають
даним реєстрів бухгалтерського обліку, у фінансовій звітності Товариства відображені усі
показники, які мають суттєвий вплив на звітність.
Під час перевірки були розглянуті бухгалтерські принципи оцінки окремих статей балансу,
використані керівництвом Товариства, та зроблено оцінку відповідності застосованих принципів
нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинним
протягом періоду перевірки.
На основі проведених аудиторами тестів встановлено, що бухгалтерський облік в цілому
ведеться на Товаристві у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 - XIV (зі змінами і доповненнями) (далі –
Закон № 996), Міжнародним стандартам фінансової звітності та інших законодавчих та
нормативно – правових документів з питань організації бухгалтерського обліку та звітності.
При перевірці було встановлено, що фінансова звітність Товариства за 2012 рік складена на
підставі облікових регістрів, дані в яких відображені на підставі первинних документів.
Фінансова звітність Товариства складена відповідно до вимог:
• Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансової звітності»,
який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та
застосовується з 01 січня 2009 року (зі змінами та доповненнями),
• Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 7 «Звіт про рух грошових коштів»,
який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та
застосовується з 01 січня 1994 року (зі змінами та доповненнями),
• Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 34 «Проміжна фінансова звітність»,
який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та
застосовується з 01 січня 1999 року (зі змінами та доповненнями),
• Міжнародного стандарту фінансової звітності 1 «Перше застосування Міжнародних
стандартів фінансової звітності», який виданий Радою з Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 липня 2009 року (зі змінами
та доповненнями).
Нематеріальні активи
У результаті проведеної перевірки аудиторами встановлено, що станом на 31 грудня 2013
року на балансі Товариства обліковуються нематеріальні активи первісною вартістю
1 004 тис.
грн. Знос нематеріальних активів станом на 31 грудня 2013 року складав 9 тис. грн., що в цілому
відповідає даним облікових регістрів. Нарахування амортизації на нематеріальні активи
здійснюється із застосуванням прямолінійного методу.
На думку аудиторів, облік нематеріальних активів у всіх суттєвих аспектах відповідає
вимогам Наказу про облікову політику, вимогам Міжнародному стандарту бухгалтерського обліку
38 «Нематеріальні активи», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку (РМСБО) та застосовується з 31 березня 2004 року (зі змінами та доповненнями).
Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи
За даними фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2013 року на балансі
обліковуються основні засоби первісною вартістю 13 941 тис. грн. Дані щодо основних засобів

Товариства наведено в Таблиці 2.
Таблиця 2
Групи основних засобів
Будинки, споруди та передавальні пристрої
Машини та обладнання
Транспортні засоби
Інструменти, прилади та інвентар (меблі)
Інші основні засоби
Всього:

Залишок на 31 грудня 2013
(первісна вартість, тис. грн.)
13 200
88
111
533
9
13 941

Сума нарахованого зносу основних засобів та інших необоротних матеріальних активів
станом на 31 грудня 2013 року склала 926 тис. грн.
Відповідно до Наказу про облікову політику нарахування амортизації на основні засоби
здійснюється прямолінійним методом, для об`єктів основних засобів групи 4 – метод зменшення
залишкової вартості. Аудитори зазначають про незмінність визначеного методу протягом звітного
періоду.
На думку аудиторів, дані фінансової звітності Товариства стосовно основних засобів та
інших необоротних матеріальних активів в цілому відповідають даним реєстрів аналітичного та
синтетичного обліку Товариства та первинним документам, наданим на розгляд аудиторам; склад
основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, достовірність і повнота їх оцінки в
цілому відповідають вимогам Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 16 «Основні
засоби», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та
застосовується з 01 січня 2005 року (зі змінами та доповненнями).
Облік запасів
За даними фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2013 року на балансі
обліковуються виробничі запаси в сумі 31 тис. грн., що в цілому відповідає первинним
документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.
Придбані (отримані) запаси зараховуються на баланс Товариства за первісною вартістю.
Первісна вартість запасів визначається згідно з Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку
2 «Запаси», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та
застосовується з 01 січня 2005 року (зі змінами та доповненнями).
При вибутті запасів оцінка їх здійснюється за собівартістю перших за часом надходження
запасів (ФІФО). Списання матеріалів проводиться на підставі актів на списання, які підписані
уповноваженими особами підприємства та затверджені в установленому порядку.
Аналітичний облік запасів ведеться Товариством у відомостях по кожному виду запасів
окремо у розрізі найменувань.
Облік запасів на Товаристві здійснюється в цілому у відповідності із вимогами Наказу про
облікову політику та вимогами Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 2 «Запаси», який
виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01
січня 2005 року (зі змінами та доповненнями).
Дебіторська заборгованість
Станом на 31 грудня 2013 року на балансі товариства довгострокова дебіторська
заборгованість не обліковується, що в цілому відповідає первинним документам та даним
реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.
Дебіторська заборгованість Товариства за товари, роботи, послуги станом на 31 грудня 2013
року становить 71 тис. грн.., що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів
аналітичного та синтетичного обліку. Резерв сумнівних боргів станом на 31 грудня 2013 року
складає 20 тис. грн.. Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи,

послуги становить 51 тис. грн..
Дебіторська заборгованість Товариства за розрахунками за виданими авансами станом на 31
грудня 2013 року становить 4 тис. грн., що в цілому відповідає первинним документам та даним
реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.
Дебіторська заборгованість Товариства за розрахунками з бюджетом станом на 31 грудня
2013 року становить 113 тис. грн., в тому числі з податку на прибуток – 113 тис. грн., що в цілому
відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.
Інша поточна дебіторська заборгованість Товариства станом на 31 грудня 2013 року складає
5 тис. грн., що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та
синтетичного обліку.
На думку аудиторів бухгалтерський облік поточної дебіторської заборгованості здійснюється
Товариством в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог Міжнародного стандарту
бухгалтерського обліку 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», який виданий Радою з
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 2005 року
(зі змінами та доповненнями).
Фінансові інвестиції
За наслідками проведеного аудиту на підставі даних первинних документів, регістрів
аналітичного та синтетичного обліку встановлено, що станом на 31 грудня 2013 року на балансі
Товариства не обліковуються поточні фінансові інвестиції.
Склад та структура довгострокових фінансових інвестицій наведені в таблиці 3:
№
з/п

Найменування підприємства

Кількість
акцій

Сума
(грн.)

Національний депозитарій
2
20 000,00
(ЄДРПОУ-30370711)
Товарна біржа “Київська біржа”
2.
Доля в ПФ
17 150,00 *
(ЄДРПОУ-31815514)
Разом
37 150,00
* Частка (доля) Товариства в статутному капіталі перевищує 5%.
1.

Таблиця 3
% в статутному
капіталі
0,4
28,6

Оцінка та облік фінансових інвестицій здійснюються за кожною фінансовою інвестицією.
Визначення первісної вартості та подальшої оцінки фінансових інвестицій здійснюється
відповідно до Міжнародного стандарту фінансової звітності 9 «Фінансові інструменти», який
виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01
січня 2013 року за собівартістю. Собівартість фінансової інвестиції складається з ціни придбання
та інших витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням фінансової інвестиції. Подальша оцінка
фінансових інвестицій на дату балансу відображаються за собівартістю.
В 2013 році Товариство не отримувало доходи від інвестиційної діяльності (дивіденди).
На думку аудиторів облік фінансових інвестицій ведеться Товариством в цілому у
відповідності з вимогами Міжнародного стандарту фінансової звітності 9 «Фінансові
інструменти», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та
застосовується з 01 січня 2013 року.
Грошові кошти
Залишок грошових коштів Товариства в національній валюті станом на 31 грудня 2013 року
склав 1 057 274,07 грн., в тому числі на поточних рахунках в національній валюті – 35 544,83 грн.,
на поточних рахунках в іноземній валюті – 202 259,24, на депозитних рахунках в національній
валюті – 100 100,00 грн., на депозитних рахунках в іноземній валюті – 719 370,00 грн., що
відповідає банківським випискам та даним, відображеним в фінансовій звітності Товариства.

Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
Станом на 31 грудня 2013 року на балансі Товариства обліковуються необоротні активи, які
утримуються для продажу, на суму 62 тис. грн., що в цілому відповідає даним первинних
документів та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.
Забезпечення майбутніх витрат і платежів та цільове фінансування
Аудиторами досліджено, що визнання, облік та оцінка забезпечень Товариства в цілому
відповідають вимогам Наказу про облікову політику та вимогам Міжнародного стандарту
бухгалтерського обліку 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи», який виданий
Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 липня
1999 року (зі змінами та доповненнями).
При проведенні перевірки було встановлено, що на балансі Товариства станом на 31 грудня
2013 року обліковується забезпечення виплат персоналу на суму 9 тис. грн.., що в цілому
відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку. Інші
забезпечення майбутніх витрат і платежів та цільове фінансування на балансі Товариства станом
на 31 грудня 2013 року не обліковуються, що в цілому відповідає первинним документам та даним
реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.
Визнання, облік та оцінка зобов’язань Товариства
Аудиторами досліджено, що визнання, облік та оцінка зобов‘язань Товариства в цілому
відповідають вимогам Наказу про облікову політику та вимогам Міжнародного стандарту
бухгалтерського обліку 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи», який виданий
Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 липня
1999 року (зі змінами та доповненнями).
Станом на 31 грудня 2013 року довгострокові зобов’язання та забезпечення на балансі
Товариства не обліковуються, що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів
аналітичного та синтетичного обліку.
Станом на 31 грудня 2013 року короткострокові кредити банків та векселі видані на балансі
Товариства не обліковуються, що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів
аналітичного та синтетичного обліку.
Станом на 31 грудня 2013 року на бухгалтерських рахунках Товариства обліковуються
поточна кредиторська заборгованість за:
товари, роботи, послуги в сумі 43 тис. грн..;
розрахунками з бюджетом в сумі 29 тис. грн.;
одержаними авансами в сумі 13 тис. грн.,
що в цілому відповідає даним первинних документів та даним реєстрів аналітичного та
синтетичного обліку.
Власний капітал
За даними Балансу власний капітал Товариства станом на 31 грудня 2013 року складає суму
15 276 тис. грн. та має таку структуру:
- статутний капітал
– 15 400 тис. грн.;
- капітал в дооцінках
–
380 тис. грн.;
- додатковий капітал
–
995 тис. грн., в тому числі
емісійний дохід
–
18 тис. грн.;
- непокритий збиток
–
1 499 тис. грн.
На думку аудитора, розмір та структура власного капіталу відображені у фінансовій

звітності Товариства станом на 31 грудня 2013 року достовірно.
Розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу Товариства протягом 2013 року
наведено Товариством в Звіті про власний капітал відповідно до Міжнародного стандарту
бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансової звітності», який виданий Радою з Міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 2009 року (зі змінами та
доповненнями).
Статутний капітал
Для обліку статутного капіталу Товариство використовує рахунок бухгалтерського обліку
401 «Статутний капітал».
Статутний капітал Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА
БІРЖА» станом на 31 грудня 2012 року складає 15 400 000,00 грн. (П`ятнадцять мільйонів
чотириста тисяч грн.. 00 коп.), який складається з 2 000 простих іменних акцій номінальною
вартістю 7 700,00 грн. (Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 13 травня 2011 року №
246/1/11, видане ДКЦПФР на випуск простих іменних акцій в без документарній формі).
Відповідно висновку від 15 березня 2012 року Товариства з обмеженою відповідальністю
«Аудиторська фірма «Аудит – Ната» (Свідоцтво про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської
діяльності № 0548, видано рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 року) оголошений
Статутний капітал Товариства був сформований у повному розмірі.
Таким чином, станом на 31 грудня 2013 року статутний капітал Товариства складає суму
15 400 000,00 грн. (П`ятнадцять мільйонів чотириста тисяч грн.. 00 коп.), який складається з 2 000
простих іменних акцій номінальною вартістю 7 700,00 грн.
Станом на 31 грудня 2013 року акції розміщені наступним чином:
№
з/п
1.
2.
3.

Назва акціонера
Товариство з обмеженою
відповідальністю «Український
контракт», код ЄДРПОУ 21555127
Товариство з обмеженою
відповідальністю «ДЖЕСВАН»,
код ЄДРПОУ 37730012
Інші акціонери (63 особи)
Всього:

Таблиця 4
Відношення до
загальної кількості
акцій, %

Кількість
акцій

Сума, грн.

1 065

8 200 500,00

53,25

689

5 305 300,00

34,45

246

1 894 200,00

12,30

2 000

15 400 000,00

100,00

Таким чином, за результатами аудиторської перевірки встановлено, що станом 31 грудня
2013 року зареєстрований та сплачений Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» становить 15 400 000,00 грн.
(П`ятнадцять мільйонів чотириста тисяч грн.. 00 коп.), який складається з 2 000 простих іменних
акцій номінальною вартістю 7 700,00 грн., що відповідає вимогам чинного законодавства та
встановленим нормативам. Емісії акцій в 2013 році Товариство не проводило. Викупу власних
акцій в 2013 році у Товаристві не було. Неоплачений капітал Товариства станом на 31 грудня
2013 року відсутній.
На думку аудиторів розмір статутного капіталу відображені у фінансовій звітності
Товариства станом на 31 грудня 2013 р. достовірно.
Капітал в дооцінках
За даними фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2013 року сума капіталу в

дооцінках складає 380 тис. грн.. В цій статті відображено кошти від дооцінки активів.
Додатковий капітал
За даними фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2013 року сума додаткового
капіталу складає 995 тис. грн.. В цій статті відображено безоплатно отримані активи на суму 977
тис. грн. та емісійний дохід на суму 18 тис. грн..
Щодо вартості чистих активів
Вартість чистих активів Товариства станом на 31 грудня 2013 становить 15 276 тис. грн.,
що відповідає підсумку розділу І пасиву Балансу Товариства на вказану дату.
Розрахунок вартості чистих активів проведено на підставі Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. № 485.
Вартість чистих активів Товариства менша розміру статутного капіталу, що не відповідає
вимогам чинного законодавства.
Доходи
Відображення доходів в бухгалтерському обліку Товариства здійснюється на підставі
наступних первинних документів: актів виконаних робіт (послуг), виписок банку, розрахункових
відомостей та інших первинних документів, передбачених статтею 9 Закону № 996.
За результатами аудиторської перевірки встановлено, що дані відображені в журналах –
ордерах та оборотно – сальдових відомостях, наданих аудиторам стосовно доходів Товариства за
2013 рік в цілому відповідають первинним документам.
Структуру доходів Товариства за даними Звіту про фінансові результати за 2013 рік та
даними облікових регістрів та первинних документів наведено в Таблиці 5.
Структура доходів Товариства за 2013 рік
Доходи Товариства
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Інші операційні доходи
Доход від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Інший сукупний дохід
Разом

Таблиця 5
Сума (тис. грн.)
1 536
7
89
234
980
2 846

На думку аудиторів бухгалтерський облік доходів Товариства в усіх суттєвих аспектах
ведеться у відповідності до норм Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 18 «Дохід»,
який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та
застосовується з 01 січня 1995 року (зі змінами та доповненнями).
Витрати
На думку аудиторів, облік витрат Товариства ведеться в цілому відповідно до норм:
- Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 2 «Запаси», який виданий Радою з
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01
січня 2005 року (зі змінами та доповненнями),
- Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 16 «Основні засоби», який виданий
Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та
застосовується з 01 січня 2005 року (зі змінами та доповненнями),

-

Міжнародного стандарту фінансової звітності 9 «Фінансові інструменти», який
виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та
застосовується з 01 січня 2013 року,
- Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 39 «Фінансові інструменти:
визнання та оцінка», який виданий Радою з Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 2005 року (зі змінами
та доповненнями),
- Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 36 «Зменшення корисності
активів», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
(РМСБО) та застосовується з 31 березня 2004 року (зі змінами та доповненнями),
- Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 19 «Виплати працівникам», який
виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та
застосовується з 01 січня 1999 року (зі змінами та доповненнями).
Бухгалтерський облік витрат Товариства за 2013 рік здійснюється на підставі наступних
первинних документів: актів виконаних робіт (послуг), накладних, інших первинних та
розрахункових документів. За результатами аудиторської перевірки встановлено, що дані, які
відображено в оборотно-сальдових відомостях, наданих аудиторам, в основному відповідають
первинним документам та даним фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
Структуру витрат Товариства за даними Звіту про фінансові результати за 2013 рік та даними
облікових регістрів та первинних документів наведено в Таблицях 6, 7.
Структуру витрат Товариства за 2013 рік
Витрати діяльності Товариства
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансові витрати
Інші витрати
Разом

Таблиця 6
Сума (тис. грн.)
877
1 820
438
3 135

Елементи операційних витрат за 2013 рік
Витрати діяльності Товариства
Матеріальні витрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Таблиця 7
Сума (тис. грн.)
28
1 584
507
238
778
3 135

За 2013 рік Товариство отримало збиток в розмірі 1 269 тис. грн., витрати з податку на
прибуток в 2013 році склали 0 тис. грн.. Таким чином фінансовим результатом діяльності
Товариства за 2013 рік є дохід у розмірі 1 269 тис. грн.. З урахуванням суми непокритого збитку
станом на 31 грудня 2012 року в сумі 788 тис. грн., сума непокритого збитку Товариства станом на
31 грудня 2013 року складає 1 499 тис. грн. Інший сукупний дохід за 2013 рік склав 980 тис. грн..
Аудитори вважають, що звіт про фінансові результати за 2013 рік в усіх суттєвих аспектах
повно і достовірно відображає величину і структуру доходів та витрат Товариства.
На думку аудитора, фінансові звіти Товариства відображають справедливо і
достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2013
року, його фінансові результати у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової

звітності.
Не змінюючи нашої думки стосовно достовірності в усіх суттєвих аспектах фінансових
звітів Товариства за 2012 рік, вважаємо за необхідне зазначити, що інша особлива інформація про
Товариство, розкриття якої передбачено статтею 41 Закону України «Про цінні папери та
фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року № 3480-IV, а саме:
Відповідно до наказу голови правління №1-к від 01.02.2013 за власним бажанням звільнено
з посади головного бухгалтера – директора фінансового департаменту ПрАТ «Українська фондова
біржа» Городицького Аполінарія Володимировича (згоди на розкриття паспортних даних не
надав). Перебував на цій посаді з 01.05.1997р. Відповідно до наказу голови правління №2-к від
01.02.2013 призначено безстроково на посаду головного бухгалтера - директора фінансового
департаменту ПрАТ «Українська фондова біржа» Даругу Аллу Олексіївну (згоди на розкриття
паспортних даних не надала). Перебувала на посаді заступника головного бухгалтера ПрАТ
«Українська фондова біржа». Відповідно до рішення Біржової ради (протокол № 1 від
01.02.2013р.) за власним бажанням звільнено з посади внутрішнього аудитора ПрАТ «Українська
фондова біржа» Гуменюка Василь Васильовича (згоди на розкриття паспортних даних не надав).
Перебував
на
цій
посаді
з
29.03.2012р.
Відповідно до рішення Біржової ради (протокол № 1 від 01.02.2013р.) призначено безстроково на
посаду внутрішнього аудитора ПрАТ «Українська фондова біржа» Городицького Аполінарія
Володимировича (згоди на розкриття паспортних даних не надав). Перебував на посаді головного
бухгалтера – директора фінансового департаменту ПрАТ «Українська фондова біржа».
Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту,
та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до
Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку разом з фінансовою звітністю (МСА
720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену
аудитором фінансову звітність»), не виявлено.
Значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними
останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України «Про акціонерні
товариства» в 2012 році Товариством не укладалося.
Ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 240
«Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності»)
аудитором не виявлено.
Довідка про фінансовий стан Товариства додається.
Довідка про фінансовий стан
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»
станом на 31 грудня 2013 року
м. Київ
03 квітня 2014 року
Аналіз фінансового стану Товариства проведено на підставі даних форми № 1 «Баланс»
станом на 31 грудня 2012 року та станом на 31 грудня 2013 року та форми № 2 «Звіт про фінансові
результати» за 2012 рік та за 2013 рік.
На підставі даних фінансової звітності Товариства аудиторами були розраховані окремі
фінансові показники, які наведені в Таблиці 8.
Таблиця 8
Показник
1

Формула розрахунку
2

Значення показника
31.12.2012
3

31.12.2013
4

Коефіцієнт ліквідності

Ф1 (р1160+р1165) / Ф1 (р1695р1665-р1660)

28,29412

12,43529

Коефіцієнт абсолютної
ліквідності

Ф1 р1165 / Ф1 р1695

24,35443

11,24468

Коефіцієнт покриття

Ф1 (р1195-р1170) / Ф1 (р1695р1665-р1660)

31,30882

14,83529

Коефіцієнт загальної
ліквідності

Ф1 (р1195-р1170) / Ф1 (р1595р1520-р1525 + р1695-р1665-р1660)

31,30882

14,83529

Коефіцієнт фінансової стійкості
(платоспроможності, автономії)

Ф1 р1495 / Ф1 р1300

0,99495

0,99388

Коефіцієнт покриття
зобов’язань власним капіталом

Ф1 (р1595+р1695) / Ф1 р1495

0,00508

0,00615

Чистий оборотний капітал (тис.
грн.)

Ф1 (р1195-р1170) – Ф1 (р1695р1665-р1660)

2061

1176

Коефіцієнт рентабельності
активів

Ф2 р2465 / Ф1 (р. 1300 (гр..3) + р.
Не
1300 (гр.. 4))/2
визначається

Коефіцієнт фінансової
стабільності

Ф1 р1495 / Ф1 (р1595-р1520-р1525
+ р1695-р1665-р1660)

Коефіцієнт забезпеченості
власними оборотними засобами

Ф1 (р1495-р1095) / р1195

-0,00466

228,89706 179,71765
1,00658

0,97462

Виходячи з вищевикладеного та узагальнюючи результати проведеного аналізу
фінансового стану можемо зробити висновок, що станом на 31 грудня 2013 року фінансовий стан
Товариства задовільний. Дані показники, що характеризують фінансовий стан та
платоспроможність Товариства станом на 31 грудня 2013 року, свідчить про подальшу можливість
безперервного функціонування Товариства як суб’єкта господарювання.
Аудитором не виявлено існування подій або умов та відповідних ділових ризиків, які
можуть поставити під сумнів здатність суб’єкта господарювання продовжувати свою діяльність на
безперервній основі ( МСА 570 «Безперервність»).
Основні відомості про аудиторську фірму наведені в Таблиці 9
Таблиця 9
№
з/п
1
2

3

4

Показник

Значення

Товариство з обмеженою відповідальністю
Аудиторська фірма «Імона-Аудит»
23500277
Код за ЄДРПОУ
Номер та дата Свідоцтва про внесення № 0791, видано рішенням Аудиторської палати
до Реєстру суб’єктів аудиторської
України від 26.01.2001 року № 98, подовжено
діяльності, виданого АПУ
рішенням Аудиторської палати України від
30.11.2010 року, № 222/3 до 30.11.2015 року
Номер та дата Свідоцтва АПУ про
№ 0250, видано рішенням Аудиторської палати
відповідність системи контролю якості України від 05.07.2012 року № 252/4
Номер та дата Свідоцтва про
№ 33 від 19.02.2013 року (Серія та номер
внесення до реєстру аудиторських
Свідоцтва П 000033); свідоцтво дійсне до
Повне найменування

5

фірм, які можуть проводити
аудиторські перевірки професійних
учасників ринку цінних паперів,
видане Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку
Прізвище, ім.`я, по батькові аудитора
Номер та дата видачі сертифіката
аудитора, виданного АПУ

6
7

Місцезнаходження
Телефон/ факс

Аудитор

30.11.2015 року

Малета Юрій Юрійович
№ 006497, виданий на підставі рішення
Аудиторської палати України від 18.12.2008 року
за № 197/3, продовжений рішення АПУ від 31.10
2013 року за № 281/2, дійсний до 18.12.2018 року
Київ, вул. Бажана, 26 офіс 95
565-77-22, 565-99-99
Малета Ю.Ю.

(сертифікат аудитора № 006497, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 18.12.2008 року за № 197/3,
продовжений рішення Аудиторської палати України від 31.10 2013 року за № 281/2, дійсний до 18.12.2018 року)

Генеральний директор
Величко О.В.
(сертифікат аудитора серія А № 005182, виданий рішенням Аудиторської палати України № 109 від 23.04.2002 року, продовжений
рішенням Аудиторської палати України № 249/3 від 26.04.2012 року до 23.04.2017 року; свідоцтво Українського інституту
розвитку фондового ринку Київського національного економічного університету про закінчення курсів та складання іспиту за
програмою «Фондовий ринок та сучасний аудит фінансової звітності професійних учасників фондового ринку», видане Величко
Ользі Володимирівні від 19.12.2013 року, протокол № 1, серія АФР №13/00019)

Дата аудиторського висновку:
Адреса аудитора:

03 квітня 2014 року
м. Київ, пр. Бажана, 26, оф. 95
тел./факс: (044) 565-77-22, (044) 574-51-75

