
Титульний аркуш 

 
27.04.2020 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 482 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

 

Голова правлiння    Оскольський В.В. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Українська фондова бiржа" 

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14281095 

4. Місцезнаходження: 01034, Шевченкiвський р-н, м. Київ, пров. Рильський, 10 

5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 279-41-58, (044) 278-51-40 

6. Адреса електронної пошти: use@ukrse.com.ua 

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 

наявності): Рішення наглядової ради емітента від 24.04.2020, №5 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні 

послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої 

інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):  

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 

Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Річну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

https://ukrse.com.ua/ukrajinska-fondova

-birzha/rozkrittya-informatsiji 27.04.2020 

(URL-адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах X 

4. Інформація щодо корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента  

7. Судові справи емітента  

8. Штрафні санкції щодо емітента X 

9. Опис бізнесу X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені 

посадовим особам емітента в разі їх звільнення  

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 

паїв) X 

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування X 

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітента X 

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента X 

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 

відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 

пакета акцій  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 

акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 

наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 

включення до біржового реєстру X 

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 емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва)  

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 

акцій) такого емітента  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 

0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента  

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів X 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі X 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

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  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів  

26. Інформація про вчинення значних правочинів  

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість   

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами 

аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює  



забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо) 

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 

протягом звітного періоду  

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi", 

"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря", "Iнформацiя про будь-якi винагороди 

або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення", "Iнформацiя 

про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає 

бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй", "Iнформацiя про змiну 

осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями 

акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною 

пороговому значенню пакета акцiй", "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних 

паперiв", "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, 

виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) 

житлового будiвництва)", "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинiв", "Iнформацiя про вчинення значних правочинiв", 

"Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть", "Iнформацiя 

про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та 

обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть", "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя 

(страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним 

суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 

глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 



Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, в зв'язку з тим, що Товариство не має державної 

частки у статутному капiталi, не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави 

та не займає монопольне (домiнуюче) становище. 

11.03.2019 року Бiржова рада Товариства прийняла рiшення про припинення вiдокремленних 

пiдроздiлiв (фiлiй). Станом на 31.12.2019 року в Товариствi немає фiлiй. 

У звiтному роцi, не було судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на 

суму 1% або бiльше вiдсоткiв активiв Товариства стороною в яких виступає Товариство, його 

дочiрнi пiдприємства, або судовi справи, стороною в яких виступають посадовi особи 

Товариства, тому вiдомостi вiдсутнi. Позовнi вимоги судових справ, провадження за якими 

вiдкрито в звiтному роцi та стороною яких виступає Товариство складають менше 1 вiдсотка 

активiв Товариства. Протягом 2018-2019 рокiв вiдкрито провадження в адмiнiстративнiй 

справi  за позовом ПрАТ "Українська фондова бiржа" до Нацiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку про визнання бездiяльностi протиправною та зобов'язання 

вчинити дiї.  

Посадовi особи Товариства акцiями емiтента не володiють. 

Змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим 

або рiвним пороговому значенню пакета акцiй в звiтному роцi не вiдбувалося. 

Товариство не здiйснювало випуск облiгацiй, похiдних цiнних паперiв, iнших цiнних паперiв. 

За звiтний перiод Товариство не здiйснювало викуп власних акцiй. 

У власностi працiвникiв Товариства немає цiнних паперiв (крiм акцiй) Товариства.  

Працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру 

статутного капiталу. 

Iнформацiя про дивiденди не надається, тому що згiдно ст.21 Закону України "Про цiннi 

папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006р. № 3480-IV та на пiдставi Статуту прибуток 

фондової бiржi спрямовується на її розвиток та не пiдлягає розподiлу мiж її засновниками 

(учасниками). 

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. 

Звiт незалежного аудитора щодо рiчної фiнансової звiтностi Товариство розмiщує на власному 

веб-сайтi згiдно Лiцензiйних умов провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - 

дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку 

(ukrse.com.ua/publication/AZ%20UFB%202019.pdf). 

Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) 

Товариства, вiдсутня, у зв'язку з тим що у Товариства вiдсутня iнформацiя щодо iснування 

таких договорiв. Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є 

незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над Товариством вiдсутня, через вiдсутнiсть у 

емiтента iнформацiї про наявнiсть таких договорiв. 

Iнформацiя, зазначена в пунктах 36-45, не надається, тому що Товариство не випускало 

iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Приватне акцiонерне товариство "Українська фондова бiржа" 

2. Скорочене найменування (за наявності) 

 ПрАТ "Українська фондова бiржа" / Українська фондова бiржа / УФБ 

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 належать державі 

 0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 12 

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

 66.11 - Управлiння фiнансовими ринками 

 68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна 

10. Банки, що обслуговують емітента 

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

національній валюті 

 АТ "Укрексiмбанк", м. Київ, МФО 322313 

2) IBAN 

 UA413223130000026509000000218 

3) поточний рахунок 

 UA413223130000026509000000218 

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

іноземній валюті 

 АТ "Укрексiмбанк", м. Київ, МФО 322313 

5) IBAN 

 UA413223130000026509000000218 

6) поточний рахунок 

 UA413223130000026509000000218 

 

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 

1) Найменування 

 Товарна бiржа "Київська бiржа" 

2) Організаційно-правова форма 

 Товарна біржа 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 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. 

 



 

17. Штрафні санкції щодо емітента 

№ з/п 

Номер та дата 

рішення, яким 

накладено 

штрафну санкцію 

 Орган, який 

наклав штрафну 

санкцію 

Вид стягнення 
Інформація про 

виконання 

1 Постанова 

№419-ДП-ФБ, 
15.08.2019 

НКЦПФР Попередження На дату розгляду 

справи про 
правопорушення на 

ринку цiнних паперiв 

Товариство усунуло 

правопорушення 

Опис: 

 

2 Податкове 

повiдомлення-рiшен
ня №018466405, 

29.10.2019 

ГУ ДПС у м. Києвi Штраф Сплачено за 

штрафними санкцiями, 
документ №99435 вiд 

30.11.2019р. 

Опис: 

 

3 Постанова 
№592-ДП-ФБ, 

19.12.2019 

НКЦПФР Штраф оскаржується в 
судовому порядку 

Опис: 

 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

  В звiтному перiодi в зв'язку з припиненням вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства була 

затверджена нова органiзацiйна структура Товариства, яка складається з Правлiння, Департаменту 

бiржових операцiй, Фiнансового департаменту, Департаменту органiзацiї роботи органiв управлiння 

та Департаменту адмiнiстративно-господарської роботи. 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), 

фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його 

збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма 

емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам 

емітента 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу у звiтному роцi складає 12 

осiб. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу у звiтному роцi 

складає 1 особа. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за 

сумiсництвом в звiтному роцi складає 1 особа. Фонд оплати працi в 2019 роцi становив  1317,7 тис. 

грн. Вiдносно попереднього року фонд оплати працi збiльшився на  375,2 тис. грн.  за рахунок 

збiльшення посадових окладiв та  кiлькостi штатних працiвникiв та перерозподiлу посадових 

обов'язкiв. Кадрова полiтика Товариства спрямована на забезпечення поточних та довгострокових 

потреб пiдприємства необхiдною кiлькiстю працiвникiв вiдповiдних професiй та квалiфiкацiї. В 

товариствi плануються та здiйснюються заходи з залучення, закрiплення та пiдвищення квалiфiкацiї 

кадрiв (Працiвники УФБ проходять навчання та сертифiкацiю вiдповiдно до чинного законодавста, 

що надає їм право здiйснювати дiї, пов'язанi з безпосереднiм провадженням професiйної дiяльностi 

на фондовому ринку - органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку та проходять навчання з питань 

фiнансового монiторингу). 



 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження 

об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у 

відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств. 

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності 

Товариство не здiйснює спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами. 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило. 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

У своїй господарськiй дiяльностi Товариство використовує прямоленiйний метод нарахування 

амортизацiї виходячи з кiлькостi рокiв корисного використання: будiвлi - 80 рокiв, машини та 

обладнання - 5 рокiв, транспортнi засоби - 7 рокiв, меблi - 5 рокiв, iншi - 3 роки. Для оцiнки вартостi 

запасiв використовується метод балансової вартостi. Метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових 

iнвестицiй - за справедливою вартiстю. 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких 

емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, 

окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в 

загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт 

та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних 

клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, 

захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й 

методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку 

цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює 

діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на 

ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; 

перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами 

сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у 

разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, 

у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

Основним видом дiяльностi Товариства є дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку - 

дiяльнiсть професiйного учасника фондового ринку (органiзатора торгiвлi) iз створення 

органiзацiйних, технологiчних, iнформацiйних, правових та iнших умов для збирання та поширення 

iнформацiї стосовно попиту i пропозицiй, проведення регулярних торгiв цiнними паперами за 

встановленими правилами, централiзованого укладення i виконання договорiв щодо цiнних паперiв 

та розв'язання спорiв мiж членами бiржi. Як фондова бiржа, в своiй дiяльностi Товариство 

використовує систему електронних торгiв (СЕЛТ), яка є комплексом органiзацiйних, нормативних, 

програмно-апаратних та технiчних рiшень. Також на фондовiй бiржi проводяться аукцiони з 

продажу цiнних паперiв - Фондом державного майна України, компанiями, що проводять первинне 

розмiщення власних цiнних паперiв, або навпаки, продають власнi активи в цiнних паперах. 

Товариство забезпечує органiзацiю та проведення бiржових торгiв: у формi торгiв "з голосу" за 

технологiєю одностороннього аукцiону; з використанням СЕЛТ УФБ за технологiями безперервного 

подвiйного аукцiону та одностороннього аукцiону. Допомiжний вид дiяльностi (68.20) послуги щодо 

оренди й експлуатацiї власної чи взятої у лiзинг нерухомостi. Виручка за 2019р. за основним та 



допомiжним видом дiяльностi становила 4015 тис. грн. Товариство не здiйснює експорту. Дiяльнiсть 

товариства не залежить вiд сезонних змiн. Основними клiєнтами Товариства є Члени УФБ 

(юридичнi особи, якi мають лiцензiю на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - 

дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами, i отримали цей статус в порядку, встановленому бiржею), а 

також емiтенти цiнних паперiв.  Вiдповiдно основними ринками збуту послуг емiтента є продаж 

послуг з органiзацiї торгiвлi членам бiржi та послуг з включення цiнних паперiв емiтентiв до 

бiржового списку. 

Основними ризиками в дiяльностi Товариства є: фiнансовi ризики (валютнi, кредитнi тощо), 

оперативнi ризики, що пов'язанi з веденням професiйної дiяльностi, а саме: правовий (наявний або 

потенцiйний ризик виникнення збиткiв, через порушення або недотримання вимог чинного 

законодавства, договорiв та/або через можливiсть двозначного їх тлумачення, а також внаслiдок 

запровадження несприятливих для Товариства законодавчих змiн, у тому числi до податкового 

законодавства, або внаслiдок вiдсутностi регуляторних актiв щодо фондового ринку), технiчний 

(наявний або потенцiйний ризик виникнення збиткiв, пов'язаний з недосконалою роботою процесiв 

та систем або їх недостатнiм захистом, який включає ризик збою у роботi програмного та технiчного 

забезпечення, обладнання, iнформацiйних систем, засобiв комунiкацiї та зв'язку, ризик, пов'язаний з 

цiлiснiстю даних та носiїв iнформацiї, ризик несанкцiонованого доступу до iнформацiї стороннiх 

осiб та iншi ризики), ризик персоналу (наявний або потенцiйний ризик виникнення збиткiв, 

пов'язаний з людським фактором, який включає ризик допущення помилки при проведеннi операцiї, 

здiйснення неправомiрних операцiй, пов'язане з недостатньою квалiфiкацiєю або iз зловживанням 

персоналу, ризик розголошення iнсайдерської iнформацiї та iншi ризики), iншi нефiнансовi ризики 

(втрати дiлової репутацiї, настання форс-мажорних обставин, зростання рiвня конкуренцiї на 

бiржовому ринку України та iнше). 

Основним заходами Товариства щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та розширення 

ринкiв збуту є пiдвищення конкурентних переваг (впровадження бiльш ефективних нових 

технологiй, залучення емiтентiв та торговцiв цiнними паперами та iнше); оптимiзацiя витрат та 

тарифiв; оперативне вирiшення завдань, пов'язаних iз залученням фiнансування; чiтке розмежування 

повноважень та вiдповiдальностi мiж органами управлiння, посадовими особами, окремими 

структурними пiдроздiлами та працiвниками, регламентування їх повноважень та обов'язкiв 

вiдповiдними положеннями про структурнi пiдроздiли та посадовими iнструкцiями працiвникiв; 

своєчасне iнформування структурних пiдроздiлiв та працiвникiв про змiни у законодавствi, а також у 

внутрiшнiх документах Товариства; розробка типових форм договорiв та iнших документiв; 

попередження порушень вимог нормативно-правових актiв Товариством, зокрема шляхом створення 

системи внутрiшнього аудиту (контролю); використання надiйних технiчних, програмних, 

iнформацiйних, технологiчних систем i засобiв комунiкацiї та зв'язку; забезпечення безперебiйного 

функцiонування програмно-технiчних засобiв та обладнання; застосування засобiв захисту 

iнформацiї на всiх етапах її обробки та зберiгання; дублювання та архiвування iнформацiї; 

органiзацiя контролю доступу до iнформацiї та примiщень стороннiх осiб; виважена полiтика 

пiдбору квалiфiкованих кадрiв; проведення навчання та пiдвищення квалiфiкацiї персоналу; 

обмеження доступу до iнсайдерської iнформацiї та iнформацiї з обмеженим доступом; перевiрка 

правомiрностi та безпомилковостi проведених операцiй; чiтке розмежування повноважень та 

обов'язкiв окремих структурних пiдроздiлiв, а також окремих працiвникiв у складi пiдроздiлу, 

регламентування їх повноважень та обов'язкiв вiдповiдними положеннями про структурнi пiдроздiли 

та посадовими iнструкцiями працiвникiв; контроль за дотриманням визначених вiдповiдними 

положеннями про структурнi пiдроздiли та посадовими iнструкцiями працiвникiв повноважень та 

обов'язкiв, зокрема шляхом створення системи внутрiшнього аудиту (контролю); встановлення 

ефективних процедур вирiшення корпоративних та особистих конфлiктiв, зокрема шляхом 

використання елементiв корпоративного управлiння тощо. 

Вказанi вище основнi послуги Товариство надає клiєнтам безпосередньо без залучення торговельних 

або iнших посередникiв. Метод продажу послуг - звернення безпосередньо до потенцiйних клiєнтiв з 

пропозицiєю надання послуг шляхом направлення адресних письмових пропозицiй або 

популяризацiї послуг на тематичних заходах (конференцiї, семiнари, форуми тощо). Дiяльнiсть 

Товариства полягає у наданнi послуг, якi не передбачають використання сировини, у зв'язку з чим 



постачальники сировини для виробництва у Товариства вiдсутнi. Товариство здiйснює свою 

дiяльнiсть в Українi та не здiйснює виробничої дiяльностi.   

Основними конкурентами Товариства виступають фондовi бiржi України, СНД та країн 

Центрально-Схiдної Європи.  

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує 

будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх 

необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб 

фінансування  

За останнi п'ять рокiв основних придбань або вiдчуження активiв не було. Станом на кiнець звiтного 

перiоду Товариство не планувало будь-яких значних iнвестицiй або придбань, пов'язаних з його 

господарською дiяльнiстю. 

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента 

щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання 

активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, 

що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального 

будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких 

планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати 

початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її 

завершення 

Власнi основнi засоби Товариства не обмеженi термiнами використання, орендованих основних 

засобiв немає. Активи товариства утримуються на балансi, основнi засоби знаходяться за 

мiсцезнаходженням товариства - м. Київ, пров.Рильський, 10. Ступiнь зносу основних засобiв 85 

вiдсоткiв. Виробничi потужностi Товариства у виглядi програмно-технiчних засобiв повнiстю 

використовуються для забезпечення господарської дiяльностi. Товариство не здiйснює дiяльностi 

промислового характеру, яка б впливала на екологiчну ситуацiю. Плани щодо капiтального 

будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв станом на кiнець звiтного перiоду 

вiдсутнi. 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

На дiяльнiсть Товариства впливають як законодавчi, так i економiчнi обмеження. Iснує високий 

ступень залежностi вiд недосконалого законодавства, яке регламентує дiяльнiсть професiйних 

учасникiв фондового ринку, емiтентiв, iнвесторiв.  

Основними проблемами пiд час провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - 

дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку є стан законодавства в сферi фондового ринку 

та оподаткування, загальне економiчне становище, платоспроможнiсть клiєнтiв, питання захисту 

технiчної iнформацiї. 

 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу 

для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента 

Дiяльнiсть Товариства фiнансується за рахунок коштiв, одержаних вiд провадження професiйної 

дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку, послуг щодо 

оренди й експлуатацiї власної чи взятої у лiзинг нерухомостi та пасивних доходiв вiд розмiщення 

вiльних коштiв на депозитних рахунках. Поточнi потреби Товариства повнiстю фiнансуються за 

рахунок власного робочого капiталу товариства. За оцiнками фахiвцiв емiтента його лiквiднiсть є 

достатньою для фiнансування власних потреб. 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду 

(загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Невиконаних господарських договорiв емiтент не має. 



 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, 

реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути 

на діяльність емітента в майбутньому) 

Стратегiя подальшої дiяльностi Товариства щодо полiпшення фiнансового стану, передбачає 

запровадження нових продуктiв, технологiй та послуг, збiльшення рiвня та якостi обслуговування 

клiєнтiв, оптимiзацiї видаткiв Товариства та збiльшення доходної частини за рахунок запровадження 

нових технологiй та послуг, модернiзацiї електронної торговельної системи, залучення до роботи 

банкiв в якостi клiєнтiв та нових торговцiв. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть 

емiтента в майбутньому є: недосконалiсть та нестабiльнiсть чинного законодавства, 

полiтико-економiчна ситуацiя в Українi, несприятливе мiжнародне iнвестицiйне середовище, 

внутрiшнiй iнвестицiйний клiмат України та, як наслiдок, зниження лiквiдностi та активностi на 

фондовому ринку України. 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та 

розробку за звітний рік 

Витрати на дослiдження та розробки у звiтньому перiодi не здiйснювалися. 

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній 

формі 

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв 

дiяльностi емiтента, вiдсутня. 

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Загальнi збори акцiонери згiдно Реєстру власникiв 
iменних цiнних паперiв 

58 юридичних осiб  

Бiржова рада Обрана у складi 5 членiв Яцюк Ганна Валентинiвна - голова 

Бiржової ради; 

Коваленко Валентин Андрiйович - член 
Бiржової ради, Секретар Бiржової ради; 

Пєхота  Володимир Юлiйович - член 

Бiржової ради; 
Стрiла Микола Фiлонович - член 

Бiржової ради; 

Корнiєнко Анатолiй Iванович - член 
Бiржової ради. 

 

 

Правлiння Голова правлiння та члени правлiння (у 
складi 3 осiб) 

 

Оскольський В.В. - голова Правлiння; 
Оскольська-Коваленко Н.В. - заступник 

голови Правлiння; 

Даруга А.О. - член Правлiння; 
Городицький А.В. - член Правлiння. 

Ревiзiйна комiсiя  Орган Товариства, який здiйснює 

перевiрку фiнансово-господарської 

дiяльностi, обраний у складi 3 членiв 

Ходак М.I. - голова Ревiзiйної комiсiї 

Топiшко А.I. - член Ревiзiйної комiсiї 

Яцюк В.А. - член Ревiзiйної комiсiї 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік 

народ

ження 

Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Голова правлiння 
Оскольський Валентин 

Володимирович 
1941 вища 58  

01.04.2011, до 
вiдкликання 

Опис: 

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про правлiння ПрАТ "Українська фондова бiржа". 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 - 44 роки. Також обiймає посаду Президента Асоцiацiї товарної нумерацiї "ДжiЕс1 

Україна" ЕДРПОУ 00065324 (мiсцезнаходження: м. Київ. вул. Артема, 26) 

2 

Заступник голови 
правлiння, Директор 

Департаменту 

органiзацiї роботи 

органiв управлiння 

Оскольска-Коваленко 
Наталiя Валентинiвна 

1975 вища 28 

ПрАТ "Українська фондова 

бiржа", 14281095, Директор 
Департаменту органiзацiї 

роботи органiв управлiння 

27.04.2018, до 
вiдкликання 

Опис: 

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про правлiння ПрАТ "Українська фондова бiржа". 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. Також обiймає посаду Директора Департаменту органiзацiї роботи 

органiв управлiння ПрАТ "Українська фондова бiржа". 

3 

Член правлiння - 

внутрiшнiй аудитор 

Городицький Аполiнарiй 

Володимирович 
1938 вища 63  

07.04.2011, до 

вiдкликання 

Опис: 
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про правлiння ПрАТ "Українська фондова бiржа", Положенням про Службу 

внутрiшнього аудиту (контролю) ПрАТ "Українська фондова бiржа". 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. До 01.02.2013 обiймав посаду Головного бухгалтера ПрАТ "Українська 

фондова бiржа". Стаж керiвної роботи - 55 роки.  

4 

Член правлiння, 

Головний бухгалтер - 
Директор Фiнансового 

департаменту 

Даруга Алла Олексiївна 1975 вища 29  
01.02.2013, до 
вiдкликання 

Опис: 

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Фiнансовий департамент ПрАТ "Українська фондова бiржа". 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 - 7 рокiв, попередня посада - Заступник головного 
бухгалтера ПрАТ "Українська фондова бiржа".  

5 

Голова бiржової ради Яцюк Ганна Валентинiвна 1977 вища 24 

ПрАТ "Українська фондова 

бiржа", 14281095, Заступник 

голови правлiння 

27.04.2018, до 
27.04.2021 

Опис: 

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Бiржову раду ПрАТ "Українська фондова бiржа". Винагорода в грошовiй та 

натуральнiй формi емiтентом не надавалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Є представником акцiонера - 
юридичної особи, що має частку менше 5 вiдсоткiв статутного капiталу УФБ. Стаж керiвної роботи - 19 рокiв. Попередня посада - Заступник 

голови правлiння ПрАТ "Українська фондова бiржа". Обiймає посаду Вiце-Президента Асоцiацiї товарної нумерацiї "ДжiЕс1 Україна" ЕДРПОУ 

00065324 (мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Артема, 26) 

6 

Член бiржової ради Стрiла Микола Фiлонович 1935 вища 58 
ПрАТ "Українська фондова 

бiржа", 14281095, член 

Бiржової ради 

27.04.2018, до 

27.04.2021 

Опис: 

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Бiржову раду ПрАТ "Українська фондова бiржа". Винагорода в грошовiй та 
натуральнiй формi емiтентом не надавалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Є представником акцiонера - 

юридичної особи, що має частку менше 5 вiдсоткiв статутного капiталу УФБ. Стаж керiвної роботи - 58 рокiв, попередня посада - Голова 

Спостережної ради АТ "Брокбiзнесбанк", член Бiржової ради ПрАТ "Українська фондова бiржа". 

7 

Член бiржової ради, 

секретар бiржової ради 

Коваленко Валентин 

Андрiйович 
1996 вища 4 

ПП "УКРЛЕГПРОМ 
КОНСАЛТ", 41594576, 

Директор 

27.04.2018, до 

27.04.2021 

Опис: 

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Бiржову раду ПрАТ "Українська фондова бiржа". Винагорода в грошовiй та 
натуральнiй формi емiтентом не надавалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - немає даних. 

Є представником акцiонера - юридичної особи, що має частку менше 5 вiдсоткiв статутного капiталу УФБ. Попередня посада - Директор ПП 

"УКРЛЕГПРОМ КОНСАЛТ". На даний час займає посаду Експерт-консультант з iдентифiкацiї товарних позицiй в Асоцiацiї товарної нумерацiї 
"ДжiЕс1 Україна" ЕДРПОУ 00065324 (Мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Артема, 26) 

8 

Член бiржової ради 
Пєхота Володимир 

Юлiйович 
1939 вища н/д  

27.04.2018, до 

27.04.2021 

Опис: 
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Бiржову раду ПрАТ "Українська фондова бiржа". Винагорода в грошовiй та 

натуральнiй формi емiтентом не надавалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - немає даних . 

Є представником акцiонера - юридичної особи, що має частку 34,45 вiдсоткiв статутного капiталу УФБ.  

9 

Член бiржової ради 
Корнiєнко Анатолiй 

Iванович 
1938 вища н/д  

27.04.2018, до 
27.04.2021 

Опис: 

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Бiржову раду ПрАТ "Українська фондова бiржа". Винагорода в грошовiй та 



натуральнiй формi емiтентом не надавалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - немає даних. 

Є представником акцiонера - юридичної особи, що має частку 53,25 вiдсоткiв статутного капiталу УФБ.  

10 

Голова ревiзiйної 
комiсiї 

Ходак Максим Iванович 1973 вища 26 

ПрАТ "Українська фондова 

бiржа", 14281095, Голова 

ревiзiйної комiсiї, Директор 

Схiдно-Української фiлiї 
УФБ 

27.04.2018, до 
27.04.2021 

Опис: 

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПрАТ "Українська фондова бiржа". Винагорода в грошовiй 
та натуральнiй формi емiтентом не надавалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 22 рiк, 

попередня посада - Директор Схiдно-Української фiлiї УФБ, член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Українська фондова бiржа", Директор ТОВ НТЦ 

"Енерготех" ЕДРПОУ 32949766 (Мiсцезнаходження: Харкiвська обл., м. Харкiв, вул.Мироносицька, буд. 60 ) 

11 

Член ревiзiйної комiсiї Топiшко Анатолiй Iванович 1955 вища н/д 
АДС "Український 

мiжнародний культурний 

центр", 13677454, Директор 

27.04.2018, до 

27.04.2021 

Опис: 

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПрАТ "Українська фондова бiржа". Винагорода в грошовiй 
та натуральнiй формi емiтентом не надавалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - немає 

даних. Попередня посада - Директор АДС "Український мiжнародний культурний центр" ЄДРПОУ 13677454, яку займає на даний момент (м. Київ, 

вул. Червоноармiйська, 57/3) 

12 

Член ревiзiйної комiсiї 
Яцюк В'ячеслав 
Анатолiйович 

1976 вища н/д 

Мiжнародний благодiйний 
фонд "Альянс", Системний 

адмiнiстратор, менеджер 

iнформацiйних систем 
управлiння 

27.04.2018, до 
27.04.2021 

Опис: 

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПрАТ "Українська фондова бiржа. Винагорода в грошовiй та 

натуральнiй формi емiтентом не надавалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - немає даних. 
Попередня посада - Мiжнародний благодiйний фонд "Альянс", Системний адмiнiстратор, менеджер iнформацiйних систем управлiння. Фiзична 

особа - пiдприємець. 

 



VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій 

(часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

АТ "Український 

iнновацiйний банк" (нова 

назва ПАТ "УКР/IН/КОМ") 

05839888 

93403, Луганська обл., 

Попаснянский район р-н, м. 

Сєвєродонецьк, вул. Сметанiна, 
буд. 3-а 

0,35 

ПАТ "УКРСОЦБАНК" 

(правонаступник АТ 
"Альфа-банк" 23494714) 

00039019 

03150, Шевченкiвський район р-н, 

м. Київ, вул. В. Василькiвська, 
буд. 100 

0,1 

ПАТ "Державний ощадний 

банк України" 
00032129 

01023, Печерський район р-н, м. 

Київ, вул. Госпiтальна, буд. 12г 
0,3 

ВАТ "Iнвестицiйна компанiя 

"ДIКОМ" 
13490081 

83003, Донецька обл., - р-н, м. 

Донецьк, просп. Iллiча, буд. 89 
0,35 

ПАТ АБ "ПОРТО-ФРАНКО" 13881479 
65026, Одеська обл., - р-н, м. 

Одеса, вул. Пушкiнська, буд.10 
0,05 

АСОЦIАЦIЯ ДIЛОВОГО 

СПIВРОБIТНИЦТВА 
"УКРАЇНСЬКИЙ 

МIЖНАРОДНИЙ 

КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР" 

13677454 
03150, Шевченкiвський район р-н, 

м. Київ, вул. Велика 

Василькiвська , буд. 57/3 

0,05 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

  

Усього 1,2 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

 
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 

Вiрогiдними перспективами подальшого розвитку Товариства насамперд є дiяльнiсть як 

органiзатора торгiвлi на фондовому ринку: залучення до обслуговування нових емiтентiв та 

торговцiв цiнними паперами, впровадження нових торговельних технологiй, вдосконалення 

якостi обслуговування клiєнтiв, пiдвищення обсягiв торгiв та змiцнення позицiй Товариства 

серед iнших органiзаторiв торгiв цiнними паперами України, активна дiяльнiсть в регуляторнiй 

сферi щодо вдосконалення нормативного забезпечення функцiонування бiржового ринку, 

провадження власних та спiльних з iншими учасникам фондового ринку технологiчних, 

органiзацiйних освiтнiх та iнформацiйних заходiв тощо. Перспективнiсть подальшого розвитку 

Товариства залежить вiд законодавчих змiн, вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та 

виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. 

Перспективи подальшого розвитку Товариства визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї 

фiнансової, iнвестицiйної та iнновацiйної полiтики, покращення кадрового забезпечення, 



успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо. 

 

2. Інформація про розвиток емітента 

Товариство створено для здiйснення дiяльностi в якостi фондової бiржi з метою забезпечення 

функцiонування та розвитку ринку цiнних паперiв, визначення ринкових цiн, формування 

попиту i пропозицiї цiнних паперiв та належного розповсюдження iнформацiї про них, 

проведення регулярних бiржових торгiв цiнними паперами, укладення контрактiв (договорiв) 

щодо цiнних паперiв згiдно з Правилами, зареєстрованими у встановленому законодавством 

України порядку НКЦПФР, а також пiдтримки високого рiвня професiоналiзму учасникiв 

фондового ринку.  

Лише з 02.05.2019 року Товариство вiдновило свою дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на 

фондовому ринку, але вiдсутнiсть на ринку майже 2 роки внесла свої корективи. Кiлькiсть 

цiнних паперiв у бiржовому списку суттєво зменшилась, довелося поновлювати вiдносини з 

торговцями цiнних паперiв. Таким чином, Товариство за обсягами торгiв в 2019 роцi посiдає 

останнє мiсце серед органiзаторiв торгiвлi.  

Тим же часом, в 2019 роцi основним видом дiяльностi було надання в оренду примiщень. 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового 

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 

Товариством не укладалися деривативи та не вчинялись правочини щодо похiдних цiнних 

паперiв Товариства, тому вплив даних факторiв на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового 

стану i доходiв або витрат Товариства вiдсутнiй. 

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 

Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками передбачає здiйснення 

таких основних заходiв: - iдентифiкацiя окремих видiв ризикiв, пов'язаних з фiнансовою 

дiяльнiстю пiдприємства (процес iдентифiкацiї окремих видiв фiнансових ризикiв передбачає 

видiлення систематичних та несистематичних видiв ризикiв, що характернi для господарської 

дiяльностi пiдприємства, а також формування загального портфеля фiнансових ризикiв, 

пов'язаних з дiяльнiстю пiдприємства); - оцiнка широти i достовiрностi iнформацiї, необхiдної 

для визначення рiвня фiнансових ризикiв; - визначення розмiру можливих фiнансових втрат при 

настаннi ризикової подiї за окремими видами фiнансових ризикiв. Розмiр можливих фiнансових 

втрат визначається характером здiйснюваних фiнансових операцiй, обсягом задiяних в них 

активiв (капiталу) та максимальним рiвнем амплiтуди коливання доходiв при вiдповiдних видах 

фiнансових ризикiв. Товариство у звiтному роцi не використовувало страхування кожного 

основного виду прогнозованої операцiї та хеджування як метод страхування цiнового ризику.  

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 

Товариство, як i будь-яке iнше пiдприємство, в сучасних умовах економiчного розвитку країни, 

з урахуванням характеру державного регулювання фiнансової дiяльностi пiдприємства, темпiв 

iнфляцiї в країнi, рiвня конкуренцiї в окремих сегментах фiнансового ринку, в достатнiй мiрi є 

схильним до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових 

потокiв. 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 



Корпоративне управлiння Товариства здiйснюється, вiдповiдно до чинного законодавства 

України, Загальними зборами акцiонерiв, Бiржовою Радою, Правлiнням i Ревiзiйною комiсiєю,  

базується на вимогах Цивiльного i Господарського кодексiв України, Законiв України  "Про 

акцiонернi товариства", "Про цiннi папери i фондовий ринок", "Про фiнансовi послуги та 

державне регулювання ринкiв фiнансових послуг", на нормативно-правових актах Нацiональної 

комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, Статутi Бiржi, Положеннях про Бiржову раду, про 

Правлiння, про Ревiзiйну комiсiю та про Загальнi збори i вирiшує правовi 

(внутрiшньо-корпоративне право), фiнансовi, маркетинговi, кадровi й органiзацiйно-технiчнi 

питання дiяльностi Товариства.  

Практика корпоративного управлiння Товариства є незмiнною з часу його заснування.  

Власний кодекс корпоративного управлiння Товариство не створювало у зв'язку з вiдсутнiстю 

потреби. 

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 

Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший 

кодекс корпоративного управлiння Товариство не застосовувало.  

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 

Iнформацiї про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi 

законодавством вимоги немає. 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 

кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 

Власний кодекс корпоративного управлiння Товариство не створювало, кодекс корпоративного 

управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного 

управлiння Товариство не застосовувало. 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

X  

Дата проведення 25.04.2019 

Кворум зборів 98,15 

Опис Загальнi збори у звiтному роцi були проведенi 25.04.2019р. Порядок денний був 
затверджений Бiржовою радою. Перелiк питань, що розглядалися на загальних 

зборах: 

1. Про обрання Секретаря загальних зборiв, лiчильної комiсiї, та затвердження 
регламенту роботи загальних зборiв;  

2. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Бiржової ради ПрАТ 

"УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БIРЖА"; 
3. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння ПрАТ 

"УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БIРЖА";  

4. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї ПрАТ 

"УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БIРЖА"; 
5. Про основнi напрями дiяльностi ПрАТ "УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БIРЖА" на 

2018 рiк; 



6. Про затвердження рiчного звiту ПрАТ "УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БIРЖА"; 

7. Про розподiл прибутку i збиткiв "УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БIРЖА". 
Пропозицiї щодо включення питань до порядку денного вiд iнших осiб (в т.ч. 

акцiонерiв) не надходили.  

Всi питання порядку денного були розглянутi. За результатами розгляду питань 
порядку денного зборiв були прийнятi рiшення: 

З питання 1 порядку денного - обрати секретарем Загальних зборiв Голову 

Правлiння УФБ Оскольського В.В.; обрати лiчильну комiсiю у такому складi: 

голова комiсiї - Мiшенов О.О., член комiсiї - Чернявська Л.П.; затвердити такий 
регламент роботи Загальних зборiв: розгляд 2-7 питань порядку денного - до 10 

хвилин на кожне питання, виступ в порядку обговорення питань порядку денного 

- до 5 хвилин, запитання до виступаючих подаються у письмовiй формi 
секретаревi. 

З питання 2 порядку денного - затвердити звiт Бiржової ради УФБ за 2018 рiк та  

визнати роботу Бiржової ради за звiтний перiод задовiльною. 
З питання 3 порядку денного - затвердити звiт Правлiння УФБ за 2018 рiк та 

визнати роботу Правлiння за звiтний перiод задовiльною. 

З питання 4 порядку денного - затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї УФБ за 2018 рiк. 

З питання 5 порядку денного - затвердити основнi напрями дiяльностi УФБ на 
2019 рiк. 

З питання 6 порядку денного - затвердити рiчний звiт УФБ  за 2018 рiк. 

З питання 7 порядку денного - за результатами дiяльностi УФБ за 2018 рiк 
визнати прибуток в розмiрi 204 тис. грн. Вiднести прибуток 2018 року на 

покриття збиткiв минулих перiодiв. 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше (зазначити)  

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 

акцій 
X  

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше (зазначити)  

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 

 Так Ні 



Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення 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 (зазначити) У звiтному перiодi позачерговi збори не скликались. 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

 Так Ні 

  X 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно 

є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

товариства  

--- 

Інше (зазначити) 

У звiтному перiодi 

позачерговi збори не 

скликались. 

 

У разі скликання, але непроведення річних 

(чергових) загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 

--- 

 

У разі скликання, але непроведення 

позачергових загальних зборів 

зазначається причина їх непроведення 

--- 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

 

Склад наглядової ради (за наявності)  

 

Персональний склад наглядової ради 
Незалежний член 

наглядової ради 

Залежний член 

наглядової ради 

Яцюк Ганна Валентинiвна  X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Очолює Бiржову раду, органiзовує роботу та здiйснює 

керiвництво Бiржової ради щодо контролю за дiяльнiстю 



Правлiння, здiйснює нагляд за дотриманням Правлiння 

законодавчих та iнших нормативно-правових актiв, що 

стосуються дiяльностi Товариства, встановлює порядок 

проведення ревiзiй та аудиторських перевiрок 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, скликає 

засiдання Бiржової ради, формулює перелiк питань для розгляду 

та головує на засiданнi, подає пропозицiї на розгляд членами 

Бiржової ради щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї 

дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, затвердження їх статутiв i положень, 

готує пропозицiї щодо питань, якi виносяться на загальнi збори 

акцiонерiв. 

Коваленко Валентин Андрiйович  X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Органiзовує роботу засiдань Бiржової ради, вiдповiдає за 

дiловодство роботи Бiржової ради, бере участь у чергових та 

позачергових засiданнях Бiржової ради, подає пропозицiї на 

розгляд членами Бiржової ради щодо питань, якi вiдносяться до 

компетенцiї Бiржової ради, готує пропозицiї щодо питань, якi 

виносяться на загальнi збори акцiонерiв, бере участь у чергових 

та позачергових засiданнях Бiржової ради, здiйснює нагляд за 

дотриманням Правлiння законодавчих та iнших 

нормативно-правових актiв, що стосуються дiяльностi 

Товариства. 

Пєхота  Володимир Юлiйович  X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Бере участь у чергових та позачергових засiданнях Бiржової 

ради, подає пропозицiї на розгляд членами Бiржової ради щодо 

питань, якi вiдносяться до компетенцiї Бiржової ради, готує 

пропозицiї щодо питань, якi виносяться на загальнi збори 

акцiонерiв, бере участь у чергових та позачергових засiданнях 

Бiржової ради, здiйснює нагляд за дотриманням Правлiння 

законодавчих та iнших нормативно-правових актiв, що 

стосуються дiяльностi Товариства. 

Корнiєнко Анатолiй Iванович  X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Бере участь у чергових та позачергових засiданнях Бiржової 

ради, подає пропозицiї на розгляд членами Бiржової ради щодо 

питань, якi вiдносяться до компетенцiї Бiржової ради, готує 

пропозицiї щодо питань, якi виносяться на загальнi збори 

акцiонерiв, бере участь у чергових та позачергових засiданнях 

Бiржової ради, здiйснює нагляд за дотриманням Правлiння 

законодавчих та iнших нормативно-правових актiв, що 

стосуються дiяльностi Товариства. 

Стрiла Микола Фiлонович  X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Бере участь у чергових та позачергових засiданнях Бiржової 

ради, подає пропозицiї на розгляд членами Бiржової ради щодо 

питань, якi вiдносяться до компетенцiї Бiржової ради, готує 

пропозицiї щодо питань, якi виносяться на загальнi збори 

акцiонерiв, бере участь у чергових та позачергових засiданнях 

Бiржової ради, здiйснює нагляд за дотриманням Правлiння 

законодавчих та iнших нормативно-правових актiв, що 

стосуються дiяльностi Товариства. 

 



Чи проведені засідання 

наглядової ради, 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; процедури, що 

застосовуються при 

прийнятті наглядовою 

радою рішень; 

визначення, як 

діяльність наглядової 

ради зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

Бiржова рада в Товариствi є колегiальним органом. Дiяльнiсть 

Бiржової ради обумовлена необхiднiстю проведення засiдань для 

вирiшення питань, якi вiдносятся до її компетенцiї.  

 

В звiтному роцi було проведено 14 засiдань Бiржової ради 

Товариства. На засiданнях Бiржової ради приймались рiшення 

згiно компетенцiї Бiржової ради, визначеної Статутом 

Товариства, зокрема: пов'язанi з органiзацiєю скликання та 

проведення Загальних зборiв акцiонерiв, виконання рiшень 

загальних зборiв; прийнято рiшення про обрання зовнiшнього 

незалежного аудитора Товариства та визначено умови договору, 

що укладався з ним, встановлено розмiр оплати його послуг; 

затверджено план та звiт про проведення внутрiшнього аудиту 

Товариства; затверджено та введено в дiю новi редакцiї Правил 

Української фондової бiржi; прийнято рiшення про припинення 

вiдокремлених пiдроздiлiв (фiлiй) Товариства; затверджена рiчна 

iнформацiя емiтента цiнних паперiв (рiчний звiт) Товариства за 

2018 рiк. 

 

Завдяки дiяльностi Бiржової ради Товариство продовжує свою 

дiяльнiсть. 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 
Персональний склад 

комітетів 

З питань аудиту  X  

З питань призначень  X  

З винагород  X  

Інше (зазначити) 
У складi Бiржової ради комiтетiв не 

створено 
 

 

Чи проведені засідання 

комітетів наглядової 

ради, загальний опис 

прийнятих на них 

рішень 

У складi Бiржової ради комiтетiв не створено, тому засiдання 

комiтетiв не проводились 

У разі проведення оцінки 

роботи комітетів 

зазначається інформація 

щодо їх компетентності 

та ефективності 

У складi Бiржової ради комiтетiв не створено, тому оцiнка роботи 

комiтетiв не проводилась 

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 

Оцінка роботи 

наглядової ради 

Вiдповiдно до Статуту Товариства та Положення про Бiржову 

раду кiлькiсний склад Бiржової ради складає 5 осiб. Члени 

Бiржової ради обираються Загальними зборами акцiонерiв 

Товариства на строк до наступних рiчних Загальних зборiв. 

Склад Бiржової ради протягом 2019 року не змiнювався. Бiржова 

рада спроможна приймати рiшення в межах своєї компетенцiї. 

Компетентнiсть та ефективнiсть кожного члена Бiржової ради 



пiдкреслюється спроможнiстю приймати участь та приймати 

рiшення органом вцiлому. Протягом звiтного перiоду всi цiлi 

було досягнуто та необхiднi рiшення було ухвалено. Оцiнку 

роботи Бiржової ради за 2019 рiк буде визначено загальними 

зборами акцiонерiв, яким запропоновано визнати роботу 

Правлiння Товариства за звiтний перiод задовiльною.  

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі 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 (зазначити) 

 
 X 

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі 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 (зазначити) --- 

 

Як 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 X  

Інше (запишіть) - 

 

Склад виконавчого органу 

 

Персональний склад 

виконавчого органу 
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

Голова правлiння - 

Оскольський 

В межах компетенцiї Правлiння Товариства Голова правлiння: 

Керує роботою Правлiння; здiйснює свої повноваження з 



В.В.Заступник голови 

правлiння - 

Оскольська-Коваленко 

Н.В.Член правлiння - 

Даруга А.О.Член 

правлiння - Городицький 

А.В. 

оперативного керiвництва дiяльнiстю Товариства вiдповiдно до 

чинного законодавства України, Статуту та Положення про 

Правлiння; пiдписує довiреностi, договори та iншi документи вiд 

iменi Товариства; в межах своєї компетенцiї видає накази i 

розпорядження, надає доручення та вказiвки, обов'язковi для 

виконання працiвниками; контролює додержання вимог 

законодавства працiвниками; визначає умови працi i умови 

оплати працi осiб, якi працюють на умовах договору пiдряду, 

iнших цивiльно-правових договорiв; визначає персональний 

склад Котирувальної комiсiї; затверджує штатний розклад та 

посадовi iнструкцiї, наймає та звiльняє працiвникiв; пропонує 

кандидатури членiв Правлiння для обрання їх Бiржовою радою 

визначає порядок скликання i проведення засiдань Правлiння 

розподiляє обов'язки мiж членами Правлiння; вирiшує iншi 

питання дiяльностi Товариства, повноваження щодо яких 

делегованi йому Правлiнням чи iншими органами управлiння 

та/або необхiднi для досягнення статутних цiлей; здiйснює iншi 

функцiї, якi необхiднi для забезпечення дiяльностi Товариства, 

згiдно з законодавством України, Статутом та внутрiшнiми 

документами.  

Заступник голови правлiння: Займається розглядом всiх питань, 

пов'язаних з господарською дiяльнiстю; бере участь у пiдготовцi 

проектiв поточних фiнансово-господарських планiв i 

оперативних завдань Товариства; розробляє штатний розклад та 

правила внутрiшнього трудового розпорядку, посадових 

iнструкцiй працiвникiв; контролює виконання основних напрямiв 

розвитку Товариства та iнших рiшень, прийнятих Загальними 

зборами та Бiржовою радою; бере участь у засiданнях Правлiння; 

займається органiзацiєю засiдань Бiржової ради; контролює 

виконання покладених на Департамент бiржових операцiй 

завдань та функцiй; Бере участь у розробцi та затвердженнi 

поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань 

Товариства та забезпеченнi їх реалiзацiї, затвердженнi планiв 

роботи Правлiння, прийняттi рiшень про вчинення правочинiв 

(укладення договорiв), що вчиняються (укладаються) 

Товариством, затвердженнi внутрiшнiх документiв щодо 

здiйснення Товариством професiйної дiяльностi на ринку цiнних 

паперiв; виконує за дорученням Голови правлiння iншi питання 

поточної дiяльностi та функцiї, пов'язанi з дiяльнiстю Правлiння. 

Член правлiння: Бере участь у розробцi та затвердженнi поточних 

фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань 

Товариства та забезпеченнi їх реалiзацiї, затвердженнi планiв 

роботи Правлiння, прийняттi рiшень про вчинення правочинiв 

(укладення договорiв), що вчиняються (укладаються) 

Товариством, затвердженнi внутрiшнiх документiв щодо 

здiйснення Товариством професiйної дiяльностi на ринку цiнних 

паперiв; контролює Фiнансовий департамент щодо органiзацiї 

ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства; 

забезпечує проведення аудиторських перевiрок дiяльностi 

Товариства;  виконує за дорученням Голови правлiння iншi 

питання поточної дiяльностi та функцiї, пов'язанi з дiяльнiстю 



Правлiння. 

 

 

Чи проведені засідання 

виконавчого органу: 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; інформація про 

результати роботи 

виконавчого органу; 

визначення, як 

діяльність виконавчого 

органу зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

В 2019 роцi були проведенi засiдання Правлiння, на яких були 

прийнятi рiшення: щодо продажу автомобiля, щодо 

органiзацiйних питань проведення рiчних загальних зборiв, щодо 

поновлення дiяльностi та переоформлення свiдоцтв про членство 

на УФБ, щодо виключення членiв та включення нових членiв 

УФБ, щодо затвердження регламенту проведення на УФБ 

аукцiону з реалiзацiї цiнних паперiв в провадженнi справ про 

банкрутство, щодо затвердження графiку проведення 

освiтньо-практичних заходiв у сферi фiнансового монiторингу 

УФБ, щодо затвердження Календаря торговельних днiв на 2020 

рiк. Всi рiшення спрямованi для пiдтримки iнтересiв Товариства. 

За звiтний перiод Правлiння у взаємодiї з Бiржовою Радою 

вирiшувало правовi, фiнансовi, маркетинговi, кадровi й 

органiзацiйно-технiчнi питання дiяльностi Товариства. Завдяки 

дiяльностi Правлiння Товариство продовжує свою дiяльнiсть. 

Фiнансово-господарська дiяльнiсть Товариства здiйснювалась 

вiдповiдно до чиного законодавства та статуту Товариства, в 

складних полiтично-економiчних умовах була збережена 

позитивна динамiка фiнансово-господарської дiяльностi.  

 

Оцінка роботи 

виконавчого органу 

Оцiнку роботи Правлiння буде надано загальними зборами 

Товариства, яким запропоновано визнати роботу Правлiння 

Товариства за звiтний перiод задовiльною 

 

Примітки 

-  

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  

 

Система внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Товариства реалiзується через органи 

управлiння та контролю - Загальнi збори як вищий орган управлiння, Бiржову раду, як орган, що 

складається з акцiонерiв Товариства, Правлiння як виконавчий орган, що здiйснює поточне 

управлiння дiяльнiстю пiдприємства, Ревiзiйну комiсiю - як орган контролю. Комплексне 

функцiонування цих органiв та реалiзацiя наданих ним повноважень допомагають забезпечити 

внутрiшнiй контроль та реалiзувати програму, направлену на управлiння ризиками Товариства. 

Також в Товариствi функцiонує посада внутрiшного аудитора Товариства, який здiйснює свої 

функцiональнi обов'язки згiдно 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 "Українська фондова бiржа" за 2019 

рiк затверджено протоколом Бiржової ради №6 вiд 09.04.2020р. Вiдповiдно до висновку 

внутрiшнього аудитора порушень законодавства, Статуту та внутрiшнiх правових актiв 

Товариства, а також прав його акцiонерiв у 2019 роцi не виявлено. 

 

Товариство при веденнi професiйної дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку 

здiйснює управлiння такими ризиками: фiнансовi ризики (валютнi, кредитнi тощо), оперативнi 

ризики, що пов'язанi з веденням професiйної дiяльностi, а саме: правовий (наявний або 



потенцiйний ризик виникнення збиткiв, через порушення або недотримання вимог чинного 

законодавства, договорiв та/або через можливiсть двозначного їх тлумачення, а також внаслiдок 

запровадження несприятливих для Товариства законодавчих змiн, у тому числi до податкового 

законодавства, або внаслiдок вiдсутностi регуляторних актiв щодо фондового ринку), технiчний 

(наявний або потенцiйний ризик виникнення збиткiв, пов'язаний з недосконалою роботою 

процесiв та систем або їх недостатнiм захистом, який включає ризик збою у роботi програмного 

та технiчного забезпечення, обладнання, iнформацiйних систем, засобiв комунiкацiї та зв'язку, 

ризик, пов'язаний з цiлiснiстю даних та носiїв iнформацiї, ризик несанкцiонованого доступу до 

iнформацiї стороннiх осiб та iншi ризики), ризик персоналу (наявний або потенцiйний ризик 

виникнення збиткiв, пов'язаний з людським фактором, який включає ризик допущення помилки 

при проведеннi операцiї, здiйснення неправомiрних операцiй, пов'язане з недостатньою 

квалiфiкацiєю або iз зловживанням персоналу, ризик розголошення iнсайдерської iнформацiї та 

iншi ризики), iншi нефiнансовi ризики (втрати дiлової репутацiї, настання форс-мажорних 

обставин, зростання рiвня конкуренцiї на бiржовому ринку України та iнше).  

 

  

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено 

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися 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? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності 

(бізнес-планів) 
ні ні так ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так ні ні ні 

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 так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до так так ні ні 



майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

Прийняття рішення про додаткову емісію 

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 Ні 

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 порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) 

Положення про департамент бiржових операцiй УФБ, Положення 

про фiнансовий департамент УФБ, Положення про Службу 

внутрiшнього аудиту (контролю) ПрАТ "Українська фондова 

бiржа" 

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність 

акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюдж

ується на 

загальних 

зборах 

Інформація 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступні

й інформаційній 

базі даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

про ринок 

цінних паперів 

або через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосередн

ьо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докуме

нтів 

надают

ься на 

запит 

акціоне

ра 

Інформація 

розміщуєтьс

я на 

власному 

веб-сайті 

акціонерног

о 

товариства 



регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 5 та більше 

відсотками 

голосуючих акцій 

ні так ні ні так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

ні так так так так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів 

після їх проведення 

ні ні так ні ні 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні ні ні ні ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 

аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Інше (зазначити) - 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 

востаннє? 

 Так Ні 

З власної ініціативи  X 

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та 

більше 10 відсотками голосуючих акцій 
 X 

Інше (зазначити) Ревiзiйна комiсiя проводила перевiрку фiнасово-господарської 



дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року 

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1 Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Український 

контракт" 

21555127 53,85 

2 Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "ДЖЕСВАН" 

37730012 34,45 

3 Оскольський Валентин 

Володимирович 

- 53,85 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 

на загальних зборах емітента 

 

Загальна 

кількість 

акцій 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

2 000 50             У вiдповiдностi до п.10 

роздiлу VI прикiнцевих та 

перехiдних положень Закону 

України "Про депозитарну систему 

України", власник цiнних паперiв, 

якi були дематерiалiзованi, 

зобов'язаний звернутися до обраної 

емiтентом депозитарної установи та 

укласти з нею договiр про 

обслуговування рахунка в цiнних 

паперах вiд власного iменi або 

здiйснити переказ прав на цiннi 

папери на свiй рахунок в цiнних 

 



паперах, вiдкритий в iншiй 

депозитарнiй установi.  

 

       У разi якщо власник цiнних 

паперiв протягом одного року з дня 

набрання чинностi цим Законом не 

уклав з обраною емiтентом 

депозитарною установою договору 

про обслуговування рахунка в 

цiнних паперах вiд власного iменi 

або не здiйснив переказ належних 

йому прав на цiннi папери на свiй 

рахунок у цiнних паперах, 

вiдкритий в iншiй депозитарнiй 

установi, цiннi папери такого 

власника (якi дають право на участь 

в органах емiтента) не враховуються 

при визначеннi кворуму та при 

голосуваннi в органах емiтента.  

 

      Обмеження щодо врахування 

цiнних паперiв при визначеннi 

кворуму та при голосуваннi в 

органах емiтента встановлюються 

депозитарною установою в системi 

депозитарного облiку протягом 

одного робочого дня пiсля 

закiнчення строку, зазначеного в 

абзацi другому вище зазначеного 

пункту. 

Опис Дата та пiдстава виникнення обмежень не вiдома. 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 

Посадовими особами Товариства є фiзичнi особи - голова та члени Правлiння, Бiржової ради та 

Ревiзiйної комiсiї.  

 

Члени Бiржової ради Товариства обираються Загальними зборами строком на 3 роки  у 

кiлькостi 5 осiб, з правом переобрання. Особи, обранi членами Бiржової ради, можуть 

переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. Члени Бiржової ради обираються Загальними 

зборами шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому Статутом, Положенням 

про Бiржову раду та чинним законодавством України, з числа представникiв акцiонерiв - 

фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть. У разi замiни члена Бiржової ради - 

представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Бiржової ради припиняються, а 

новий член Бiржової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового 

повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Бiржової 

ради. Члени Бiржової ради набувають повноважень i приступають до виконання посадових 

обов'язкiв з моменту затвердження повного складу Бiржової ради рiшенням Загальних зборiв. 3 

цього моменту повноваження попереднього складу Бiржової ради припиняються. У разi, якщо 

пiсля закiнчення строку, на який обрана Бiржова рада, Загальними зборами з будь-яких причин 

не прийнято рiшення про обрання або переобрання Бiржової ради, повноваження членiв 

Бiржової ради продовжуються до дати прийняття Загальними зборами рiшення про обрання або 



переобрання Бiржової ради. Повноваження члена Бiржової ради, обраного кумулятивним 

голосуванням, за рiшенням Загальних зборiв можуть бути припиненi достроково лише за умови 

одночасного припинення повноважень усього складу Бiржової ради. У такому разi рiшення про 

припинення повноважень членiв Бiржової ради приймається Загальними зборами простою 

бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах. Повноваження 

члена Бiржової ради припиняються достроково за рiшенням Загальних зборiв з одночасним 

припиненням договору з ним у разi: - незадовiльної оцiнки його дiяльностi Загальними зборами 

за пiдсумками роботи за рiк; - систематичного невиконання членом Бiржової ради обов'язкiв, 

покладених на нього згiдно договору; - втрати юридичною особою, представником якої є член 

Бiржової ради, статусу акцiонера Товариства. Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена 

Бiржової ради з одночасним припиненням договору припиняються: - за його бажанням за умови 

письмового повiдомлення про це Товариство за два тижнi; - в разi неможливостi виконання 

обов'язкiв члена Бiржової ради за станом здоров'я; - в разi набрання законної сили вироком чи 

рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання 

обов'язкiв члена Бiржової ради; - в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено 

дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; - у разi отримання Товариством письмового 

повiдомлення про замiну члена Бiржової ради, який є представником акцiонера. Голова Бiржової 

ради обирається з числа членiв Бiржової ради бiльшiстю голосiв вiд її кiлькiсного складу. 

Бiржова рада має право в будь-який час переобрати Голову бiржової ради. 

 

Ревiзiйна комiсiя обирається Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування з числа 

представникiв акцiонерiв - фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, у складi трьох 

членiв строком на три роки. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх 

числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї. У разi, якщо пiсля 

закiнчення строку, на який обрана Ревiзiйна комiсiя, Загальними зборами з будь-яких причин не 

прийнято рiшення про обрання або переобрання Ревiзiйної комiсiї, повноваження членiв 

Ревiзiйної комiсiї продовжуються до дати прийняття Загальними зборами рiшення про обрання 

або переобрання Ревiзiйної комiсiї. Загальнi збори можуть прийняти рiшення про дострокове 

припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї (з одночасним припиненням 

цивiльно-правового договору з ним) у разi: - незадовiльної оцiнки його дiяльностi Загальними 

зборами за пiдсумками роботи за рiк; - невиконання або неналежного виконання членом 

Ревiзiйної комiсiї своїх обов'язкiв; - втрати юридичною особою, представником якої є член 

Ревiзiйної комiсiї статусу акцiонера Товариства. Рiшення Загальних зборiв про дострокове 

припинення повноважень може прийматися тiльки стосовно всiх членiв Ревiзiйної комiсiї. Без 

рiшення Загальних зборiв повноваження члена Ревiзiйної комiсiї з одночасним припиненням 

договору припиняються: - за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це 

Товариства за два тижнi; -  У разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї за 

станом здоров'я; - у разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його 

засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї; 

- у разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. 

У разi, якщо внаслiдок припинення повноважень члена (членiв) Ревiзiйної комiсiї з наведених 

вище причин кiлькiсть членiв Ревiзiйної комiсiї становитиме менше двох третин її кiлькiсного 

складу, Бiржова рада протягом трьох мiсяцiв скликає позачерговi Загальнi збори для обрання 

всього складу Ревiзiйної комiсiї. 

 

Голова Правлiння та члени Правлiння обираються Бiржовою радою. В першу чергу Бiржова 

рада обирає Голову Правлiння. Iншi члени Правлiння обираються за списком, запропонованим 

Головою Правлiння, протягом того ж засiдання, на якому обрано Голову Правлiння. У разi, 

якщо Бiржова рада не пiдтримала запропонований склад Правлiння, Голова Правлiння має право 

запропонувати новий склад Правлiння не бiльше нiж двiчi протягом вiдповiдного засiдання 

Бiржової ради. У разi, якщо жоден з запропонованих складiв Правлiння не був обраний, Бiржова 



рада проводить голосування за кожного кандидата в члени Правлiння персонально або, за 

наявностi належного обгрунтування, вiдкладає розгляд питання про обрання чи переобрання 

членiв Правлiння на строк, необхiдний для формування Головою Правлiння пропозицiй щодо 

складу Правлiння. Рiшення про обрання Голови та членiв Правлiння приймається простою 

бiльшiстю голосiв членiв Бiржової ради, якi беруть участь у засiданнi. Рiшення про обрання 

повного складу Правлiння є рiшенням про вiдкликання попереднього складу Правлiння.  

Повноваження Голови та/або членiв Правлiння можуть бути припиненi у випадках, 

передбачених чинним законодавством, положеннями контрактiв, якi укладаються з ними, а 

також у наступних випадках: - подання до Бiржової ради заяви про складання повноважень; - 

його смертi, визнання його судом недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, в разi 

набрання чинностi рiшенням чи вироком суду, яким його засуджено до покарання, що виключає 

можливiсть виконання обов'язкiв члена Правлiння; - вiдкликанням його за рiшенням Бiржової 

ради; - визнання Загальними зборами або Бiржовою радою роботи Правлiння чи окремого його 

члена незадовiльною; - настання iнших обставин, передбачених договором (контрактом), 

укладеним мiж Товариством та членом Правлiння. Повноваження Голови Правлiння 

припиняються за рiшенням Бiржової ради з одночасним прийняттям рiшення про призначення 

Голови Правлiння або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження. Повноваження 

члена Правлiння припиняються за рiшенням Бiржової ради. 

 

 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 

Бiржова рада є органом Товриства, який здiйснює захист прав акцiонерiв в перiод мiж 

проведенням Загальних зборiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, Положенням про 

Бiржову раду, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. До повноважень Бiржової ради 

належить: затвердження Правил та iнших внутрiшнiх документiв,  тарифiв на послуги; 

пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про проведення та пiдготовка 

чергових або позачергових Загальних зборiв (прийняття рiшення про дату, пiдготовка проектiв 

рiшень, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування, представлення на 

затвердження Загальних зборiв основних напрямiв розвитку); прийняття рiшення про продаж 

ранiше викуплених Товариством акцiй, про розмiщення iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, 

рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження 

ринкової вартостi майна; визначення кiлькiсного складу, обрання та припинення повноважень 

Голови i членiв Правлiння; затвердження умов контрактiв, з ними; обрання та припинення 

повноважень членiв Дисциплiнарної та Арбiтражної комiсiй; обрання Реєстрацiйної комiсiї з 

числа працiвникiв Товариства; обрання аудитора та визначення умов договору; вирiшення 

питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про 

заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Бiржової ради 

чинним законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 

прийняття рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю фiлiй та представництв, 

затвердження положень, на пiдставi яких вони здiйснюють дiяльнiсть; визначення критерiїв 

значних правочинiв Товариства в межах, встановлених законом; прийняття рiшення про 

вчинення значних правочинiв Товариства; визначення ймовiрностi визнання Товариства 

неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому 

числi внаслiдок викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна та затвердження 

умов договору, що укладатиметься з ним; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю, 

що обслуговує випуск цiнних паперiв Товариства; надсилання пропозицiї акцiонерам про 

придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала 

контрольний пакет акцiй Товариства, в порядку, передбаченому чинним законодавством; 

здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства (крiм тих питань, що 

належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї); розглядає та затверджує звiти, якi подаються 



Правлiнням або Ревiзiйною комiсiєю; рекомендує Загальним зборам розмiр, умови та порядок 

збiльшення або зменшення статутного капiталу Товариства; затверджує перелiк документiв, якi 

мiстять конфiденцiйну iнформацiю або становлять комерцiйну таємницю, та порядок доступу до 

них; розглядає випадки порушення прав акцiонерiв, вживає заходiв щодо усунення цих 

порушень; розглядає питання щодо задоволення чи вiдхилення пропозицiй акцiонерiв щодо 

проведення позачергової аудиторської перевiрки; вирiшує iншi питання, передбаченi 

законодавством, Статутом, а також переданi для вирiшення Бiржовою радою Загальними 

зборами.  Бiржова рада може делегувати свої повноваження (крiм тих, що належать до її 

виключної компетенцiї) Правлiнню, якщо iнше прямо не встановлено чинним законодавством 

України або Статутом. Бiржова рада має право отримувати будь-яку iнформацiю про дiяльнiсть 

Товариства.  

 

Ревiзiйна комiсiя є органом Товариства, який здiйснює перевiрку фiнансово-господарської 

дiяльностi. Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна Загальним зборам. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року та складає за 

пiдсумками перевiрок звiти та висновки, доповiдає Загальним зборам i Бiржовiй радi про 

результати проведених ревiзiй i перевiрок, виявленi недолiки та порушення. 

 

Правлiння є виконавчим органом Товариства, що здiйснює керiвництво його поточною 

дiяльнiстю. До повноважень правлiння належить: розпорядження майном Товариства; розробка 

та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та 

забезпечення їх реалiзацiї; затвердження планiв роботи Правлiння; прийняття рiшень про 

вчинення правочинiв (укладення договорiв), що вчиняються (укладаються) Товариством, окрiм 

правочинiв (договорiв), вчинення (укладення) яких потребує прийняття рiшення Загальними 

зборами або Бiржовою радою; розробка основних напрямiв розвитку Товариства, а також 

затвердження планiв поточної дiяльностi; забезпечення виконання основних напрямiв розвитку 

Товариства та iнших рiшень, прийнятих Загальними зборами та Бiржовою радою; 

розпорядження коштами фондiв Товариства у межах своїх повноважень; забезпечення 

органiзацiї засiдань Бiржової ради; органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi 

Товариства; затвердження внутрiшнiх документiв щодо здiйснення Товариством професiйної 

дiяльностi на ринку цiнних паперiв; розробка штатного розкладу та затвердження правил 

внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй працiвникiв, вчинення iнших 

необхiдних дiй, пов'язаних iз забезпеченням функцiонування Товариства як юридичної особи та 

суб'єкта господарювання; призначення на посаду та звiльнення керiвникiв фiлiй та 

представництв Товариства та їх заступникiв; встановлення умов оплати працi та матерiального 

стимулювання працiвникiв Товариства; забезпечення проведення аудиторських перевiрок 

дiяльностi Товариства; встановлення за погодженням з Бiржовою радою змiсту та обсягу 

конфiденцiйної iнформацiї та комерцiйної таємницi Товритсва та забезпечення їх захисту; 

подання до Бiржової ради пропозицiй щодо участi в iнших юридичних особах; затвердження 

символiки Товариства, знакiв для товарiв та послуг та iнших реквiзитiв i ознак, якi потребують 

затвердження;  визначення органiзацiйної структури Товариства; затвердження внутрiшнiх 

документiв;  координацiя роботи фiлiй, представництв та контроль за виконанням покладених 

на них завдань; розгляд звернень, що надходять на iм'я Товариства, i прийняття рiшень за ними; 

прийняття рiшень про пред'явлення претензiй та позовiв вiд iменi Товариства; вирiшення 

будь-яких iнших питань поточної дiяльностi i виконання iнших функцiй, крiм тих, якi цим 

Статутом вiднесено до компетенцiї iнших органiв Товариства. Роботою Правлiння керує Голова 

Правлiння. Голова Правлiння здiйснює свої повноваження з оперативного керiвництва 

дiяльнiстю Товариства вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та Положення 

про Правлiння. Голова Правлiння має право першого пiдпису на платiжних та iнших 

фiнансово-розрахункових документах, вправi без довiреностi здiйснювати дiї вiд iменi 

Товариства, у тому числi, але не обмежуючись цим: представляти iнтереси Товариства у 



вiдносинах з юридичними та фiзичними особами, державними органами i органами мiсцевого 

самоврядування, вести з ними переговори та вчиняти вiд iменi Товариства юридичнi дiї та 

правочини, вiдкривати рахунки у банкiвських та iнших установах та проводити операцiї по них, 

пiдписувати всi необхiднi для цього документи в межах компетенцiї, визначеної Статутом; 

пiдписувати звiтнiсть Торвариства. Голова правлiння має такi повноваження: скликає засiдання 

Правлiння, визначає їхнiй порядок денний та головує на них; призначає секретаря засiдання 

Правлiння з метою ведення протоколу засiдання Правлiння i несе вiдповiдальнiсть за 

достовiрнiсть протоколу; розподiляє обов'язки мiж членами Правлiння; розпоряджається 

коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та 

Бiржової ради; пiдписує довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення 

про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом в межах його компетенцiї 

вiдповiдно до положень Статуту; затверджує штатний розклад та посадовi iнструкцiї 

працiвникiв; наймає та звiльняє працiвникiв, вживає до них заходи заохочення та накладає 

стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв; в 

межах своєї компетенцiї видає накази i розпорядження, надає доручення та вказiвки, обов'язковi 

для виконання працiвниками; пропонує кандидатури членiв Правлiння для обрання їх Бiржовою 

радою; визначає персональний склад Котирувальної комiсiї; якщо iнше не встановлене 

рiшенням Загальних зборiв - укладає вiд iменi Товариства цивiльно-правовi договори з членами 

Бiржової ради у встановленому Статутом та Положенням про Бiржову раду порядку; здiйснює 

iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення дiяльностi Товариства, згiдно з законодавством 

України, Статутом та внутрiшнiми документами; контролює додержання вимог законодавства 

працiвниками; приймає рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв та iнших 

необоротних активiв, непридатних для подальшого використання, морально застарiлих, фiзично 

зношених, пошкоджених внаслiдок аварiї чи стихiйного лиха, зниклих внаслiдок крадiжок або 

виявлених у результатi iнвентаризацiї як нестача, вiдповiдно до законодавства; визначає умови 

працi i умови оплати працi осiб, якi працюють на умовах договору пiдряду, iнших 

цивiльно-правових договорiв, за винятком випадкiв, коли умови працi вiдповiдно до Статуту 

визначаються iншими органами Товариства; самостiйно приймає рiшення щодо вiдбуття у 

вiдрядження чи у вiдпустку, направляє працiвникiв у вiдрядження, визначає розмiр добових 

понад установлений законом розмiр, встановлює обмеження щодо граничних витрат на 

вiдрядження; визначає порядок скликання i проведення засiдань Правлiння; розглядає заяви 

працiвникiв про прийом на роботу, переведення, перемiщення, звiльнення працiвникiв (крiм 

випадкiв обумовлених у Статутi), надання їм вiдпусток, iншi документи про накладення 

стягнень чи заохочень, про притягнення працiвникiв до матерiальної вiдповiдальностi; вирiшує 

iншi питання дiяльностi Товариства, повноваження щодо яких делегованi йому Правлiнням чи 

iншими органами управлiння  та/або необхiднiдля досягнення статутних цiлей. 

 

 

 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у 

підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 

цього пункту 

Iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння було складено управлiнським персоналом 

вiдповiдно до вимог: 

" пунктiв 5-9 частини 3 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"; 

" "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого 

рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013 року № 2826 

(iз змiнами та доповненнями) в частинi вимог щодо iнформацiї, зазначеної у пiдпунктах 5-9 

пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до цього Положення. 

Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання 

iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до встановлених критерiїв та за таку 



систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб 

забезпечити складання iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, що не мiстить суттєвих 

викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом 

формування iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння Товариства. 

Вiдповiдно до законодавства України (ст.7 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та 

аудиторську дiяльнiсть") посадовi особи Товариства несуть вiдповiдальнiсть за повноту i 

достовiрнiсть документiв та iншої iнформацiї, що були наданi Аудитору для виконання цього 

завдання, Аудитор висловлює думку щодо вiдповiдностi: 

" опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками 

емiтента; 

" перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента ;  

" iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на 

загальних зборах емiтента;  

" порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента. 

На нашу думку Товариством було в повному обсязi розкрита ця iнформацiя з дотриманням 

вимог статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" № 3480-IV вiд 

23.02.2006 року, та вiдповiдає "Принципам корпоративного управлiння" затвердженим 

рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 22.07.2014 року № 955. 

У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi та на виконання вимог статтi 40-1 Закону 

України "Про цiннi папери та фондовий ринок" № 3480-IV вiд 23.02.2006 року, нами була 

перевiрена наступна iнформацiя, що наведена в роздiлi "Звiт про корпоративне управлiння", 

Звiту Керiвництва за 2019 рiк ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА 

ФОНДОВА БIРЖА": 

" iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння; 

" iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння; 

" iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв; 

" iнформацiя про наглядову раду та колегiальний виконавчий орган Товариства 

На нашу думку, iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння, що додається, складена у усiх 

суттєвих аспектах та розкрита в повному обсязi, вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 

статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та пiдпунктiв 5-9 пункту 4 

роздiлу VII додатка 38 до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв.  

 

 

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 

У вiдповiдностi до ст. 122 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання 

ринку фiнансових послуг", вiд 12.07.2001 р. N 2664-III, Звiт про корпоративне управлiння 

Приватного акцiонерного товариства "Українська фондова бiржа " (далi - Товариство), як 

фiнансової установи, за 2019 рiк мiстить наступну iнформацiю: 

1) Мета провадження дiяльностi фiнансової установи: 

Метою дiяльностi Товариства як фондової бiржi є створення сприятливих умов для 

функцiонування та розвитку ринку цiнних паперiв, iнших фiнансових iнструментiв, визначення 

їх ринкових цiн, формування попиту i пропозицiї цiнних паперiв та належного розповсюдження 

iнформацiї про них, проведення регулярних торгiв цiнними паперами та iншими фiнансовими 

iнструментами за встановленими правилами, укладення i виконання договорiв щодо 

купiвлi-продажу цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв, розв'язання спорiв 

вiдповiдно до законодавства. 

2) Дотримання/недотримання принципiв чи кодексу корпоративного управлiння (з посиланням 

на джерело розмiщення їх тексту), вiдхилення та причини такого вiдхилення протягом року: 

Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не застосовує кодекс 



корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс  

корпоративного управлiння, тому iнформацiя щодо дотримання/недотримання принципiв чи 

кодексу корпоративного управлiння, а також вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного 

управлiння вiдсутня. 

3) Власники iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за фiнансовою 

установою), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiна їх складу за рiк: 

Власниками iстотної участi Товариства-фiнансової установи є: Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Український контракт", код ЄДРПОУ 21555127 - пряме володiння 53,85 

вiдсоткiв Статутного капiталу; Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ДЖЕСВАН" код 

ЄДРПОУ 37730012 - пряме володiння 34,45 вiдсоткiв Статутного капiталу; Оскольський В.В. - 

опосередковане володiння 53,85% Статутного капiталу. Власники iстотної участi вiдповiдають 

встановленим законодавством вимогам. Власники iстотної участi протягом року не 

змiнювалися. 

4) Склад наглядової ради фiнансової установи та його змiна за рiк, у тому числi утворенi нею 

комiтети: 

Вiдповiдно до Статуту Товариства та Положення про Бiржову раду кiлькiсний склад Бiржової 

ради складає 5 осiб.  Члени Бiржової ради обираються Загальними зборами акцiонерiв 

Товариства на строк до наступних рiчних Загальних зборiв. Склад Бiржової ради протягом 2019 

року не змiнювався. До складу Бiржової ради входять: Яцюк Ганна Валентинiвна - Голова 

Бiржової ради, Коваленко Валентин Андрiйович - Член Бiржової ради, Секретар Бiржової ради, 

Пєхота  Володимир Юлiйович - Член Бiржової ради, Корнiєнко Анатолiй Iванович - Член 

Бiржової ради, Стрiла Микола Фiлонович - Член Бiржової ради. Протягом звiтного року Бiржова 

рада Товариства не створювала постiйних чи тимчасових комiтетiв. 

5) Склад виконавчого органу фiнансової установи та його змiна за рiк: 

Правлiння Товариства обирається Бiржовою радою в складi не менше 3 осiб. Склад Правлiння 

протягом 2019 року не змiнювався. Склад Правлiння: Голова Правлiння Оскольський Валентин 

Володимирович, Заступник голови Правлiння Оскольська-Коваленко Наталiя Валентинiвна, 

Член Правлiння Городицький Аполiнарiй Володимирович, Член Правлiння Даруга Алла 

Олексiївна. 

6) Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу фiнансової установи 

внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди фiнансовiй установi або клiєнтам цiєї 

установи: 

Факти порушення членами Бiржової ради та Правлiння Товариства внутрiшнiх правил, що 

призвело до заподiяння шкоди фiнансовiй установi або споживачам фiнансових послуг вiдсутнi.  

7) Заходи впливу, застосованi протягом року органами державної влади до фiнансової установи, 

в тому числi до членiв її наглядової ради та виконавчого органу: 

1. За порушення вимог законодавства щодо цiнних паперiв застосовано санкцiю у виглядi 

попередженя. 

2. За подання не в повному обсязi iнформацiї до НКЦПФР застосовано санкцiю у виглядi 

штрафу у розмiрi 120 неоподаткованих мiнiмумiв доходiв громадян, що становить 2040,00 грн. 

3. За порушення граничних термiнiв реєстрацiї податкових накладних/розрахункiв коригування 

до податкових накладних ГУ ДПС застосовано санкцiя у виглядi штрафу 3646,26 грн. 

8) Розмiр винагороди за рiк членiв наглядової ради та виконавчого органу фiнансової установи; 

Члени Правлiння Товариства отримують заробiтну плату згiдно з штатним розкладом. Iншої 

винагороди членам Правлiння не передбачено. Члени Бiржової ради Товариства виконують свої 

обов'язки на безоплатнiй основi. 

9) Значнi фактори ризику, що впливали на дiяльнiсть фiнансової установи протягом року; 

Основними проблемами пiд час провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - 

дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку є стан законодавства, яке регламентує 

дiяльнiсть професiйних учасникiв фондового ринку, емiтентiв, iнвесторiв, а також 

оподаткування, загальне економiчне становище, платоспроможнiсть клiєнтiв, питання захисту 



технiчної iнформацiї. 

10) Наявнiсть у фiнансової установи системи управлiння ризиками та її ключовi характеристики; 

Товариство при веденнi професiйної дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку 

здiйснює управлiння такими ризиками: фiнансовi ризики (валютнi, кредитнi тощо), оперативнi 

ризики, що пов'язанi з веденням професiйної дiяльностi, а саме: правовий (наявний або 

потенцiйний ризик виникнення збиткiв, через порушення або недотримання вимог чинного 

законодавства, договорiв та/або через можливiсть двозначного їх тлумачення, а також внаслiдок 

запровадження несприятливих для Товариства законодавчих змiн, у тому числi до податкового 

законодавства, або внаслiдок вiдсутностi регуляторних актiв щодо фондового ринку), технiчний 

(наявний або потенцiйний ризик виникнення збиткiв, пов'язаний з недосконалою роботою 

процесiв та систем або їх недостатнiм захистом, який включає ризик збою у роботi програмного 

та технiчного забезпечення, обладнання, iнформацiйних систем, засобiв комунiкацiї та зв'язку, 

ризик, пов'язаний з цiлiснiстю даних та носiїв iнформацiї, ризик несанкцiонованого доступу до 

iнформацiї стороннiх осiб та iншi ризики), ризик персоналу (наявний або потенцiйний ризик 

виникнення збиткiв, пов'язаний з людським фактором, який включає ризик допущення помилки 

при проведеннi операцiї, здiйснення неправомiрних операцiй, пов'язане з недостатньою 

квалiфiкацiєю або iз зловживанням персоналу, ризик розголошення iнсайдерської iнформацiї та 

iншi ризики), iншi нефiнансовi ризики (втрати дiлової репутацiї, настання форс-мажорних 

обставин, зростання рiвня конкуренцiї на бiржовому ринку України та iнше).  

Система внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Товариства реалiзується через органи 

управлiння та контролю - Загальнi збори як вищий орган управлiння, Бiржову раду, як орган, що 

складається з акцiонерiв Товариства, Правлiння як виконавчий орган, що здiйснює поточне 

управлiння дiяльнiстю пiдприємства, Ревiзiйну комiсiю - як орган контролю. Комплексне 

функцiонування цих органiв та реалiзацiя наданих ним повноважень допомагають забезпечити 

внутрiшнiй контроль та реалiзувати програму, направлену на управлiння ризиками Товариства. 

11) Результати функцiонування протягом року системи внутрiшнього аудиту (контролю), а 

також данi, зазначенi в примiтках до фiнансової та консолiдованої фiнансової звiтностi 

вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку; 

Внутрiшнiй аудитор Товариства здiйснює свої функцiональнi обов'язки згiдно 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 "Українська фондова бiржа" за 2019 рiк затверджено протоколом Бiржової 

ради №6 вiд 09.04.2020р. Вiдповiдно до висновку внутрiшнього аудитора порушень 

законодавства, статуту та внутрiшнiх правових актiв товариства, а також прав його акцiонерiв у 

2019 роцi не виявлено, фiнансова звiтнiсть за 2019 рiк є достовiрною. Примiтки до фiнансової 

звiтностi Товариства додаються. 

12) Факти вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi 

фiнансової установи розмiр; 

Факти вiдчуження протягом звiтного року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у 

статутi Товариства розмiр, вiдсутнi. 

13) Результати оцiнки активiв у разi їх купiвлi-продажу протягом року в обсязi, що перевищує 

встановлений у статутi фiнансової установи розмiр; 

Оцiнки активiв при їх купiвлi-продажу протягом звiтного року в обсязi, що перевищує 

встановлений у статутi Товариства розмiр, не було. 

14) Операцiї з пов'язаними особами, в тому числi в межах однiєї промислово-фiнансової групи 

чи iншого об'єднання, проведенi протягом року. Така iнформацiя не є комерцiйною таємницею: 

В 2019 роцi Товариство здiйснювало операцiї з продажу та закупiвлi  робiт i послуг мiж 

пов'язаними сторонами. Будь-яка заборгованiсть з пов'язаними сторонами в балансi Товариства 

вiдсутня. За рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року, не має заборгованостi за сумами, що 

пiдлягають виплатi пов'язаним сторонам. Оцiнка можливої наявностi проведення операцiй з 

пов'язаними сторонами проводиться Товариством в кожному фiнансовому роцi за допомогою 



аналiзу балансу вiдповiдної пов'язаної сторони та стану ринку, на якому така сторона веде 

дiяльнiсть.  

15) Iнформацiя про використанi рекомендацiї органiв, якi здiйснюють державне регулювання 

ринкiв фiнансових послуг, щодо аудиторського висновку: 

Аудиторська перевiрка проведена вiдповiдно до Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi 

та аудиторську дiяльнiсть" та вiдповiдно до "Мiжнародних  стандартiв  контролю  якостi, 

аудиту,  огляду,  iншого надання впевненостi  та  супутнiх  послуг", видання 2016 - 2017 

рокiв, (МСА), прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської 

палати України № 361 вiд 08.06.2018 року, для  застосування до завдань, виконання яких буде 

здiйснюватися пiсля 01 липня 2018 року та у вiдповiдностi до рiшень Нацiональної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку. Аудиторський висновок пiдготовлений з дотриманням 

вимог законодавства, в тому числi рекомендацiй (вимог) органiв, якi здiйснюють державне 

регулювання ринкiв фiнансових послуг. 

16) Iнформацiя про зовнiшнього аудитора наглядової ради фiнансової установи, призначеного 

протягом року: 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Iмона-Аудит", код за ЄДРПОУ 

23500277, мiсцезнаходження м. Київ, вул. Пирогова, 2/37 (Адреса здiйснення дiяльностi: м. Київ, 

проспект М. Бажана, 26, оф. 95) дiє на пiдставi свiдоцтва про внесення до реєстру суб'єктiв 

аудиторської дiяльностi № 0791, виданого рiшенням Аудиторської палати України вiд 

26.01.2001 року № 98, продовжено рiшенням Аудиторської палати України №315/3 до 

24.09.2020 року та та Свiдоцтва про проходження перевiрки системи контролю якостi, виданого 

Аудиторською палатою України № 0751 вiд 25.01.2018 року, чинне до 31.12.2023 року (Рiшення 

Аудиторської палати України вiд 25.01.2018 року №354/3). Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Iмона-Аудит" внесена до реєстру аудиторiв та суб'єктiв 

аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi, 

внесена до реєстру та суб'єктiв аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити 

обов'язковий аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес. 

17) Дiяльнiсть зовнiшнього аудитора: 

Аудиторська фiрма "Iмона-Аудит" (Свiдоцтво №0791 вiд 26.01.2001р. про внесення до Реєстру 

аудиторських фiрм та аудиторiв) надає аудиторськi послуги Товариству - фiнансовiй установi 

протягом останнiх восьми рокiв починаючи з 2013 року. Загальний стаж аудиторської дiяльностi 

- 24 роки. 

Iнших аудиторських послуг Товариству не надавалось. Випадкiв виникнення конфлiкту 

iнтересiв або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього аудитора не було. 

Аудиторська фiрма "Iмона-Аудит" надає аудиторськi послуги Товариству протягом останнiх 

восьми рокiв, стягнень, застосованих до аудитора Аудиторською палатою України протягом 

року та фактiв подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена 

аудиторським висновком, виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв 

фiнансових послуг, не було.  

18) Захист фiнансовою установою прав та iнтересiв споживачiв фiнансових послуг: 

Для розгляду спорiв та скарг учасникiв бiржових торгiв в Товариствi створено уповноважений 

орган Арбiтражна комiсiя. Скарги щодо захисту прав споживачiв фiнансових послуг 

розглядаються вiдповiдно до Правил ПрАТ "Українська фондова бiржа". 

Прiзвище, iм'я та по батьковi працiвника Товариства, уповноваженого розглядати скарги Голова 

правлiння - Оскольський Валентин Володимирович 

Скарги стосовно надання фiнансових послуг протягом звiтного року не надходили. 

Позовiв до суду стосовно надання фiнансових послуг установою протягом звiтного року не 

було. 

19) Корпоративне управлiння у фiнансовiй установi, подання якої передбачено законами з 

питань регулювання окремих ринкiв фiнансових послуг та/або прийнятими згiдно з такими 

законами нормативно-правовими актами органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв 



фiнансових послуг. 

Товариством  подається вся потрiбна iнформацiя про корпоративне управлiння, подання якої 

передбачено законами та нормативно-правовими актами НКЦПФР. 

 

 

 

 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

ТОВ "Український контракт" 21555127 01601, Україна, 

Шевченкiвський р-н, 
м. Київ, пров. 

Рильський, буд.10 

1 077 53,85 1 077 0 

ТОВ "Джесван" 37730012 04053, Україна, 

Шевченкiвський р-н, 
м. Київ, вул. Артема, 

буд. 26 

689 34,45 689 0 

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

     

Усього 1 766 88,3 1 766 0 



X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

акцiї простi iменнi 2 000 7 700,00 Права та обов'язки акцiонерiв згiдно Статуту 

Товариства. 

Кожна акцiя Бiржi надає акцiонеру - її власнику 

однакову сукупнiсть прав, включаючи право:   

- брати участь в управлiннi Бiржею, в тому числi брати 

участь у Загальних зборах акцiонерiв Товариства та 

голосувати на них через своїх представникiв з усiх 
питань, якi належать до компетенцiї Загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства, висувати представника для 

участi в органах Товариства, вносити свої пропозицiї 

до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства;  

- одержувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; 

- вийти iз Товариства шляхом вiдчуження належних 

йому акцiй. У разi вiдчуження акцiй Товариства третiм 

особам акцiонер зобов'язаний дотримуватись вимог 

щодо переважного права iнших акцiонерiв Товариства 

на придбання акцiй згiдно з положеннями 
законодавства України та  Статуту;  

- на переважне придбання акцiй Товариства, що 

пропонуються їх власником до продажу третiй особi, в 

порядку, передбаченому чинним законодавством та 

Статутом;  

- вимагати обов'язкового викупу Товариством всiх або 

частини належних йому акцiй у випадках та порядку, 

передбачених чинним законодавством України, 

Статутом та внутрiшнiми документами Товариства; 

- одержати, у разi лiквiдацiї Товариства, частину 

вартостi її майна, пропорцiйну частцi акцiонера у 

статутному капiталi Товариства; 
- реалiзовувати iншi права, передбаченi актами 

законодавства та Статутом. 

 Акцiонери Бiржi зобов'язанi:  

- додержуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв 

Товариства та виконувати рiшення Загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства та iнших органiв управлiння;  

- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у 

Публiчної пропозицiї у звiтному роцi 

не було. Допуску до торгiв в звiтному 

роцi не було. 



тому числi пов'язанi з майновою участю, а також 

вносити вклади (оплачувати акцiї) у розмiрi, порядку та 

засобами, передбаченими Статутом та рiшенням 

Загальних зборiв акцiонерiв щодо розмiщення 

вiдповiдного випуску акцiй Товариства; 

- не розголошувати комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; 

- нести iншi обов'язки, встановленi чинним 
законодавством України, Статутом чи договором мiж 

акцiонерами, укладеним в порядку, визначеному 

чинним законодавством України.  

В Товариствi передбачене iснування переважного 

права iнших акцiонерiв та/або Товариства  на 

придбання  вiдчужуваних акцiонерами акцiй 

Товариства. Переважне право акцiонерiв на придбання 

акцiй Товариства, що продаються iншими акцiонерами, 

дiє протягом двох мiсяцiв з дня отримання 

Товариством повiдомлення акцiонера про намiр 

продати такi акцiї. Акцiонер Товариства, який має 
намiр продати свої акцiї третiй особi, зобов'язаний 

письмово повiдомити про це решту акцiонерiв 

Товариства iз зазначенням цiни та iнших умов продажу 

акцiй. Повiдомлення акцiонерiв Товариства 

здiйснюється через Бiржу за рахунок акцiонера, який 

має намiр продати свої акцiї. Якщо акцiонери 

Товариства не скористаються переважним правом на 

придбання всiх акцiй, що пропонуються для продажу, 

протягом встановленого строку, решта акцiй може бути 

продана третiй особi за цiною та на умовах, що 

повiдомленi акцiонерам Товариства.  Переважне право 
Товариства на придбання акцiй власної емiсiї, що 

пропонуються їх власником до вiдчуження третiм 

особам, не допускається. Акцiонер має переважне 

право на придбання акцiй додаткової емiсiї 

пропорцiйно частцi належних йому акцiй Товариства у 

загальнiй кiлькостi емiтованих простих акцiй з 

дотриманням вимог Статуту та у порядку, 

встановленому НКЦПФР.  

Перелiк акцiонерiв Товариства та кiлькiсть належних 

їм акцiй мiститься в Реєстрi (перелiку)  власникiв 

цiнних паперiв, який на договiрнiй основi зберiгає та 

веде професiйний учасник фондового ринку. 
Порядок та умови придбання значного пакета акцiй 

та/або контрольного пакета акцiй Товариства 



здiйснюється в порядку передбаченому Законом 

України "Про акцiонернi товариства". 

Примітки: 

 



XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

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 
бездокумента

рна іменна 

Бездокумент
арні іменні 

7 700 2 000 15 400 000 100 

Опис 
На органiзованих внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснювалась. Факту включення/виключення цiнних 
паперiв до/з бiржового реєстру фондової бiржi не було. Додаткової емiсiї в 2019 роцi не було. 

 

 



9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання 

від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів 

 

Дата випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Вид цінних паперів 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Найменування 

органу, що 

наклав 

обмеження 

Характеристика обмеження Строк обмеження 

1 2 3 4 5 6 7 

13.05.2011 ДКЦПФР Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

UA4000079057 Загальнi збори 

акцiонерiв 

Акцiонери користуються 

переважним правом на придбання 

акцiй Товариства у разi вiдчуження 
акцiй Товариства третiм особам, на 

придбання акцiй додаткової емiсiї. 

 

Переважне право 

акцiонерiв на придбання 

акцiй Бiржi, що 
продаються iншими 

акцiонерами Бiржi, дiє 

протягом двох мiсяцiв з 

дня отримання 

Товариством повiдомлення 

акцiонера про намiр 

продати такi акцiї. 

 

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 

обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 

 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна вартість 

(грн) 

Загальна 

кількість 

голосуючих 

акцій (шт.) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, права 

голосу за 

якими 

обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

13.05.2011 246/1/11 UA4000079057 2 000 15 400 000 1 950 0 0 

Опис: 

Голосуючi акцiї, право голосу за якими обмежено, вiдсутнi 

 



 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування основних 
засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 
кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 
кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 
кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 12 673 1 089 0 0 12 673 1 089 

  будівлі та споруди 12 628 1 058 0 0 12 628 1 058 

  машини та обладнання 2 2 0 0 2 2 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 43 29 0 0 43 29 

2. Невиробничого 
призначення: 

0 12 645 0 0 0 12 645 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 12 645 0 0 0 12 645 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 12 673 13 734 0 0 12 673 13 734 

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: 1994 тис. грн. 

Ступiнь зносу основних засобiв    85  вiдсоткiв 
Ступiнь використання основних засобiв  85  вiдсоткiв 

Сумма нарахованого зносу  905  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) 

15 968 16 250 

Статутний капітал (тис.грн) 15 400 15 400 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

15 400 15 400 

Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй за 
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). 

Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31 грудня 2018 становить 15 968 тис. грн., 

що вiдповiдає пiдсумку роздiлу I пасиву Балансу Товариства на вказану дату. Рiзниця мiж 
розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду 

становить  568 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та 

скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 568 тис.грн. 

 



Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша розмiру статутного капiталу. 

Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються. Величина статутного 
капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.  

 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 
частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 
користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 
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 107 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 17 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 124 X X 

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  107 тис.грн. Iншi 
зобов'язання є поточними у сумi 17 тис. грн. 

 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 
"Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04107, Україна, Шевченкiвський район 

р-н, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

2092 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 



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

Факс (044) 591-04-04 

Вид діяльності дiяльнiсть центрального депозитарiю 

Опис У 2019 роцi ПАТ "НДУ" надавало 

Товариству послуги центрального 

депозитарiю 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя 

"Фаворит" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 23730178 

Місцезнаходження 03067, Україна, Солом'янський район 

р-н, м. Київ, вул. Гарматна, 6 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ 263378 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044) 455-05-45 

Факс  

Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарної 

установи 

Опис У 2019 роцi ТОВ "Фондова компанiя 
"Фаворит" надавало Товариству 

послуги депозитарної установи 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 
"Розрахунковий центр зобслуговування 

договорiв на фiнансових ринках" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 35917889 

Місцезнаходження 04107, Україна, Шевченкiвський район 
р-н, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ 263463 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 03.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 585-42-42 

Факс (044)585-42-42 

Вид діяльності професiйна дiяльнiсть на фондовому 
ринку - клiрингова дiяльнiсть 

Опис ПАТ "Розрахунковий центр з 

обслуговування договорiв на 

фiнансових ринках" надає послуги з 
клiрингу та розрахункiв за 

правочинами з цiнними паперами 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма 

"Iмона - Аудит" 



Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 23500277 

Місцезнаходження 01030, Україна, Шевченкiвський район 

р-н, м. Київ, вул. Пирогова, 2/37 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

0791 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон (044) 565-77-22 

Факс (044) 565-99-99 

Вид діяльності аудиторськi послуги 

Опис У 2019 роцi ТОВ "Аудиторська фiрма 

"Iмона-Аудит" надавало Товариству 

аудиторськi послуги. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ДУ "Агентство з розвитку 

iнфраструктури фондового ринку 

України" 

Організаційно-правова форма Державна організація (установа, 

заклад) 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 

Місцезнаходження 03150, Україна, Печерський район р-н, 

м. Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

DR/00001/APA 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 287-56-70 

Факс (044) 287-56-73 

Вид діяльності Дiяльнiсть з оприлюднення 

регульованої iнформацiї вiд iменi 
учасникiв фондового ринку 

Опис В 2019 роцi ДУ "АРIФРУ" надавало 

Товариству послуги з оприлюднення 

регульованої iнформацiї до НКЦПФР 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ДУ "Агентство з розвитку 

iнфраструктури фондового ринку 

України" 

Організаційно-правова форма Державна організація (установа, 

заклад) 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 

Місцезнаходження 03150, Україна, Печерський район р-н, 

м. Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

DR/00002/АRM 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 287-56-70 



Факс (044) 287-56-73 

Вид діяльності Дiяльнiсть з подання звiтностi та/або 
адмiнiстративних даних до НКЦПФР 

Опис У 2019 роцi ДУ "УРIФРУ" надавало 

Товариству послуги з подання звiтностi 

та адмiнiстративних даних до НКЦПФР 

 



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"Українська фондова бiржа" 
за ЄДРПОУ 14281095 

Територія м.Київ, Шевченкiвський р-н за КОАТУУ 8039100000 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

  за КОПФГ 230   

Вид економічної 

діяльності 
Управління фінансовими ринками за КВЕД 66.11 

Середня кількість працівників: 12 
Адреса, телефон: 01034 м. Київ, пров. Рильський, 10, (044) 279-41-58 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2019 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 831 788 

    первісна вартість 1001 1 005 995 

    накопичена амортизація 1002 ( 174 ) ( 207 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 12 673 1 089 

    первісна вартість 1011 14 489 1 994 

    знос 1012 ( 1 816 ) ( 905 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 12 645 

    первісна вартість 1016 0 12 645 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 

1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 37 37 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 13 541 14 559 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 28 5 

Виробничі запаси 1101 28 5 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 91 63 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 3 0 

    з бюджетом 1135 113 113 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 113 113 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 2 588 2 387 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 2 588 2 387 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 

Усього за розділом II 1195 2 823 2 568 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 62 62 

Баланс 1300 16 426 17 189 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 

періоду 

На кінець 
звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 15 400 15 400 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 1 013 1 013 

Додатковий капітал 1410 830 797 

Емісійний дохід 1411 18 18 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -993 -1 242 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 16 250 15 968 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 1 097 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 0 1 097 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 14 8 

    розрахунками з бюджетом 1620 155 107 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 0 0 

    розрахунками з оплати праці 1630 0 0 

    одержаними авансами 1635 3 3 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 4 6 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 0 0 

Усього за розділом IІІ 1695 176 124 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 16 426 17 189 

Примітки: - 
 

Керівник    Оскольський В.В. 

 
Головний бухгалтер   Даруга А.О. 



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"Українська фондова бiржа" 
за ЄДРПОУ 14281095 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2019 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 

період 
попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 4 015 3 745 

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 ( 1 073 ) ( 1 116 ) 

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

Валовий: 

    прибуток 
2090 2 942 2 629 

    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 33 33 

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 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 2 816 ) ( 2 478 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 443 ) ( 221 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 

    прибуток 
2190 0 0 

    збиток 2195 ( 284 ) ( 37 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 100 52 



Інші доходи 2240 116 189 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 173 ) ( 0 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 9 ) ( 0 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 

    прибуток 
2290 0 204 

    збиток 2295 ( 250 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 0 204 

    збиток 2355 ( 250 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 

період 
попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 34 

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 -33 -33 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -33 1 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -33 1 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -283 205 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 0 0 

Витрати на оплату праці 2505 1 319 1 117 

Відрахування на соціальні заходи 2510 368 262 

Амортизація 2515 498 234 

Інші операційні витрати 2520 2 310 2 202 

Разом 2550 4 495 3 815 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 

період 
попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 2 000 2 000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 2 000 2 000 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -125,000000 102,000000 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 -125,000000 102,000000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

Примітки: - 

 

Керівник    Оскольський В.В. 
 

Головний бухгалтер   Даруга А.О. 



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 
"Українська фондова бiржа" 

за ЄДРПОУ 14281095 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2019 рік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 
попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 4 015 3 745 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 17 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 9 3 

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 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 116 568 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 0 ) ( 0 ) 

Праці 3105 ( 1 697 ) ( 1 117 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 368 ) ( 262 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 846 ) ( 684 ) 

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

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 
вартість 

3117 ( 571 ) ( 542 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 275 ) ( 142 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 3 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 1 141 ) ( 1 925 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 105 325 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 



    необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 100 52 

    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 0 0 

Інші надходження 3250 33 33 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 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 133 85 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 

3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 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 ( 4 ) ( 5 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -4 -5 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 234 405 

Залишок коштів на початок року 3405 2 588 2 215 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -435 -32 

Залишок коштів на кінець року 3415 2 387 2 588 

Примітки: - 

 

Керівник    Оскольський В.В. 
 

Головний бухгалтер   Даруга А.О. 



КОДИ 

Дата 20.01.2020 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Українська фондова 

бiржа" 
за ЄДРПОУ 14281095 

 

Звіт про власний капітал 
За 2019 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 
Зареєстр
ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 
прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 15 400 1 013 830 0 -993 0 0 16 250 

Коригування: 

Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 15 400 1 013 830 0 -993 0 0 16 250 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 -250 0 0 -250 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 -33 0 0 0 0 -33 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 
спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 -33 0 0 0 0 -33 

Розподіл прибутку:  

Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



зареєстрованого капіталу   

Відрахування до резервного 
капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

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   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Зменшення номінальної 
вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 0 1 0 0 1 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 -33 0 -249 0 0 -282 

Залишок на кінець року  4300 15 400 1 013 797 0 -1 242 0 0 15 968 

Примітки: - 

 
Керівник    Оскольський В.В. 

 

Головний бухгалтер   Даруга А.О. 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
Приватне акцiонерне товариство "Українська фондова бiржа" 

Примiтки до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року 

 

1. Iнформацiя про компанiю  

       Приватне акцiонерне товариство "Українська фондова бiржа" є приватним акцiонерним 

товариством, створеним 29 жовтня  1991 року.  

       Компанiя  займається  органiзацiєю  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 Лiцензiю 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 . 

Офiс Компанiї знаходиться в Українi  . 

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

Адреса веб-сторiнки Компанiї  : www.ukrse.com.ua   

Компанiя  має дочiрнє пiдприємство ДП "Бiржа" , яке знаходиться в стадiї  лiквiдацiї. На дату 

формування звiтностi УФБ  не здiйснювала по вiдношенню до ДП "Бiржа" жодних владних 

повноважень по управлiнню його фiнансовими чи операцiйними полiтиками з метою одержання 

вигiд вiд його дiяльностi, що виключає наявнiсть вiдносин контролю. 

 

Учасники 

 

Станом на 31 грудня 2019 року зареєстрованими учасниками Компанiї є юридичнi компанiї , якi 

володiють частками у Статутному капiталi: 

Станом на 31 гру дня 2019 р. та 31 грудня 2018 р. у часниками Товариства були: 

Учасники                                  Резиденство    Вiдсоток участi голосуючих 

акцiй,% 

 

ТОВ "ДЖЕСВАН"                  резидент                              34,45 

ТОВ "Український контракт"  резидент                              53,85 

 

Кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грудня 2019 р. та 31 грудня 2018 р. складала 15 та 13 осiб, 

вiдповiдно 

     

2. Загальна вимога до формування фiнансової звiтностi 

2.1. Достовiрне подання га вiдповiднiсть МСФЗ 

        Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка 

сформована з метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi 

га грошових потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола 

користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень. 

         Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства за рiк, шо закiнчився 31 

грудня 2019 року, с Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ). включаючи 



Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi 

Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 1 сiчня 

2019 року, що офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України. 

         Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень 

вiдповiдає всiм вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО. дотримання яких 

забезпечує достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречної, достовiрної, 

зiставної та зрозумiлої iнформацiї. 

         При формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалося також вимогами 

нацiональних законодавчих га нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського 

облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ. 

 

2.2. МС'ФЗ, якi прийнятi, але ще не набули чинностi 

В складi МСФЗ, офiцiйно наведених на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України, оприлюднено 

стандарт МСФЗ 16 "Оренда", який набув чинностi 01 сiчня 2019 року. 

За рiшенням керiвництва Товариство МСФЗ 16 "Оренда" до дати набуття чинностi не 

застосовується. 

Застосування МСФЗ 16 "Оренда" має суттєвий вплив на фiнансову звiтнiсть Товариства, 

враховуючи, що Товариство орендує нежитлове примiщення, в якому знаходиться офiс, згiдно 

Договору оренди №61 вiд 01.02.18 р. (орендодавець - ТОВ "Український контракт", 

iдентифiкацiйний код юридичної особи 21555127). 

 

2.3. Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступiнь округлення 

Валюта подання звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi, якою є нацiональна валюта 

України - гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч. 

 

2.4. Припушений про безперервнiсть дiяльностi 

 

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi, 

вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбувається в ходi звичайної 

дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi необхiдно було б провести в тому 

випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської 

дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi. 

 

2.5. Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi 

Фiнансова звiтнiсть Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керiвником 

Товариства 28 лютого 2020 року. Нi учасники Товариства, нi iншi особи не мають права вносити 

змiни до цiєї фiнансової звiтностi пiсля її затвердження до випуску.  

2.6. Звiтний перiод фiнансової звiтностi 

Звiтним перiодом, за який формується фiнансова звiтнiсть, вважається календарний рiк. тобто 

перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2019 року. 

3. Суттєвi положення облiкової полiтики 

 

3.1. Основи оцiнки, що застосованi при складаннi фiнансової звiтностi 

Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi та справедливої вартостi 

або амортизацiйної собiвартостi окремих фiнансових iнструментiв вiдповiдно до МСФЗ 9 

"Фiнансовi iнструменти", а також iнвестицiйної нерухомостi, яка вiдображається за 

справедливою вартiстю вiдповiдно до МСБО 40 "iнвестицiйна нерухомiсть". Оцiнка 

справедливої вартостi здiйснюється з використанням методiв оцiнки фiнансових iнструментiв, 

дозволених МСФЗ 13 "Оцiнки за справедливою вартiстю". Такi методи оцiнки включають 

використання справедливої вартостi як цiни, яка була б тримана за продаж активу, або сплачена 

за передачу зобов'язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Зокрема, 



використання бiржових котирувань або даних про поточну ринкову вартiсть iншого 

аналогiчною за характером iнструменту, аналiз дисконтованих грошових потокiв або iншi 

моделi визначення справедливої вартостi. Передбачувана справедлива вартiсть фiнансових 

активiв i зобов'язань визначається з використанням наявної iнформацiї про ринок i вiдповiдних 

методiв оцiнки.  

3.2. Загальнi положення щодо облiкових полiтик 

3.2.1. Основа формування облiкових полiтик 

 Облiковi полiтики - конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, 

застосованi суб'єктом господарювання при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi. МСФЗ 

наводить облiковi полiтики, якi, за висновком РМСБО. дають змогу скласти таку фiнансову 

звiтнiсть, яка мiститиме доречну та достовiрну iнформацiю про операцiї, iншi подiї та умови, до 

яких вони застосовуються. Такi полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив їх застосування є 

несуттєвим. 

Облiкова полiтика Товариства розроблена та затверджена керiвництвом Товариства вiдповiдно 

до вимог МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки" та iнших чинних 

МСФЗ. зокрема. МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" та МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з 

клiєнтами". 

3.2.2. Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках 

Товариство обирає та застосовує свої облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiї, iнших 

подiї або у мов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорiї статей, 

для яких iншi полiтики можуть бути доречними. 

З 1 сiчня 2018 року Товариство застосовує МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами". 

Товариство отримує основний дохiд вiд дiяльностi з управлiння активами. Застосування МСФЗ 

15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами" на вiдображення результатiв дiяльностi не мало суттєвого 

впливу. 

 Керiвництвом Товариства було прийнято рiшення про застосування МСФЗ 9 "Фiнансовi 

iнструменти" з 1 сiчня 2015 року (застосування МСФЗ ранiше дати набуття чинностi 

дозволяється). Зокрема, новi вимоги до класифiкацiї фiнансових активiв i зобов'язань.  

З 1 сiчня 2018 року МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" має нову редакцiю, яка серед iншого 

передбачає змiну пiдходiв до зменшення корисностi фiнансових iнструментiв. Враховуючи 

класифiкацiю фiнансових активiв, шо використовується Товариством, розрахунок очiкуваних 

кредитних збиткiв застосовується до фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою 

вартiстю..  

3.2.3. Форма та назви фiнансових звiтiв 

Перелiк та назви форм фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдають вимогам, встановленим 

НП(С)БО I "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", та форми Примiток, що розробленi у 

вiдповiдностi до МСФЗ. 

3.2.4. Методи подання iнформацiї  фiнансових звiтах 

   Згiдно МСФЗ та враховуючи П(С)БО I Звiт про сукупний дохiд передбачає подання витрат, 

визнаних у прибутку або збитку, за класифiкацiєю, основаною на методi "функцiї витрат" або 

"собiвартостi реалiзацiї", згiдно з яким виграти класифiкують вiдповiдно до їх функцiй як 

частини собiвартостi чи. наприклад, витрат на збут або адмiнiстративну дiяльнiсть. 

Представлення грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi у Звiтi про рух грошових коштiв 

здiйснюється iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкривається iнформацiя про 

основнi класи надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв. Iнформацiя про 

основнi види грошових надходжень та грошових виплат формується на пiдставi облiкових 

записiв Товариства. 

3.3. Облiковi полiтики щодо фiнансових iнструментiв 

3.3.1. Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв 

Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi вiдповiдно до МСФЗ, 

коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. 



Операцiї з придбання або продаж) фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку 

за датою розрахунку. 

За строком виконання фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання подiляються на поточнi (зi 

строком виконання зобов'язань до 12 мiсяцiв) та довгостроковi (зi строком виконання 

зобов'язань бiльше 12 мiсяцiв). 

Товариство класифiкує фiнансовi активи як такi, що оцiнюються у подальшому або за 

амортизованою собiвартiстю, або за справедливою вартiстю на основi обох таких чинникiв:  

а) моделi бiзнесу суб'єкта господарювання дiя управлiння фiнансовими активами;  

б) характеристик контрактних грошових потокiв фiнансового активу. 

Товариство визнає такi категорiї фiнансових активiв: 

o фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 

переоцiнки у прибутку або збитку : 

o фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю. 

Товариство визнає такi категорiї фiнансових зобов'язань: 

o фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю: 

o фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 

переоцiнки у прибутку або збитку. 

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство 

оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю . 

При припиненнi визнання фiнансового активу повнiстю рiзниця мiж: 

а) балансовою вартiстю (оцiненою на дату припинення визнання) та 

б) отриманою компенсацiєю (включаючи будь-який новий отриманий актив мiнус будь-яке   

нове взяте зобов'язання) визнають у прибутку або збитку. 

Фiнансовий актив оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, якщо вiн придбавається з метою 

одержання договiрних грошових потокiв i договiрнi умови фiнансового активу генерують 

грошовi потоки, котрi є суто виплатами основної суми та процентiв на непогашену частку 

основної суми. 

Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у 

вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики. 

3.3.2. Грошовi кошти ти їхнi еквiваленти 

Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та коштiв на поточних рахунках у банках.  

Еквiваленти грошових коштiв - це короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi вiльно 

конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни 

вартостi. Iнвестицiя визначається зазвичай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi 

короткого строку погашення, наприклад протягом не бiльше нiж три мiсяцi з дати придбання. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти можуть утримуватися, а операцiї з ними проводитися в 

нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi. 

Iноземна валюта - це валюта iнша нiж функцiональна валюта, яка визначена в п.2.3 цих 

Примiток. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання 

активами. 

Подальша оцiнка грошових коштiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх 

номiнальнiй вартостi. 

Подальша оцiнка еквiвалентiв грошових коштiв, представлених депозитами, здiйснюється за 

амортизованою собiвартiстю.. 

Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв в iноземнiй валютi 

здiйснюється у функцiональнiй валютi за офiцiйними курсами Нацiонального банку України 

(НБУ). 

У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках в у банках (наприклад, у 

випадку призначення НБУ в банкiвськiй установi тимчасової адмiнiстрацiї) цi активи можуть 

бути класифiкованi у складi непоточних активiв. У випадку прийняття НБУ рiшення про 



лiквiдацiю банкiвської установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, 

визнання їх як активу припиняється i їх вартiсть вiдображається у складi збиткiв звiтного 

перiоду . 

3.3.3. Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю 

До фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю. Товариство вiдносить, 

депозити, дебiторську заборгованiсть,  та  активи, якi є у Компанiї.  

Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи 

метод ефективного вiдсотка. 

Застосовуючи аналiз дисконтованих грошових потокiв. Товариство використовує одну чи кiлька 

ставок дисконтування , котрi вiдповiдають переважаючим на ринку нормам доходу для 

фiнансових iнструментiв, якi мають в основному подiбнi умови i характеристики, включаючи 

кредитну якiсть iнструмента, залишок строку, протягом якого ставка вiдсотка за контрактом є 

фiксованою, а також залишок строку до погашення основної суми та валюту, в якiй будуть 

здiйснюватися платежi. 

Станом на кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи зазнав кредитний ризик за фiнансовим 

iнструментом значного зростання з моменту первiсного визнання. При виконаннi такої оцiнки 

Товариство замiсть змiни суми очiкуваних кредитних збиткiв використовує змiну ризику 

настання дефолту (невиконання зобов'язань) протягом очiкуваного строку дiї фiнансового 

iнструмента. Дiя виконання такої оцiнки Товариство порiвнює ризик настання дефолту 

(невиконання зобов'язань) за фiнансовим iнструментом станом на звiтну дату з ризиком 

настання дефолту за фiнансовим iнструментом станом на дату первiсного визнання, i враховує 

при цьому обгрунтовано необхiдну та пiдтверджувану iнформацiю, що є доступною без 

надмiрних витрат або зусиль, i вказує на значне зростання кредитною ризику з моменту 

первiсного визнання. 

Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фiнансовим iнструментом 

не зазнав значного зростання з моменту первiсного визнання, якщо було з'ясовано, що 

фiнансовий iнструмент має низький рiвень кредитного ризику станом на звiтну дату . 

У випадку фiнансового активу, що є кредитно-знецiненим станом на звiтну дату, але не є 

придбаним або створеним кредитно-знецiненим фiнансовим активом. Товариство оцiнює 

очiкуванi   кредитнi збитки як рiзницю мiж валовою балансовою вартiстю активу та 

теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, дисконтованою за первiсною 

ефективною ставкою вiдсотка за фiнансовим активом. Будь-яке коригування визнається в 

прибутку або збитку як прибуток або збиток вiд зменшення корисностi. 

Товариство визнає банкiвськi депозити зi строком погашення вiд чотирьох до дванадцяти 

мiсяцiв з дати фiнансової звiтностi, в разi, якщо дострокове погашення таких депозитiв ймовiрно 

призведе до значних фiнансових втрат, в складi поточних фiнансових iнвестицiй. 

Товариство вiдносно банкiвських депозитiв мас наступну модель розрахунку збитку вiд 

знецiнення фiнансового активу: 

при розмiщеннi депозиту в банку з високою надiйнiстю (iнвестицiйний рiвень рейтингу uaААА. 

uaАА. uaА. uaВВВ та банки, що мають прогноз "стабiльний", шо присвоюється рейтинговими 

агентствами, якi внесенi до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств 

НКЦПФР) на дату розмiщення коштiв резерв збиткiв розраховується в залежностi вiд строку та 

умов розмiщення (при розмiщеннi вiд I до 3-х мiсяцiв - розмiр збитку складає 0%. вiд 3-х мiсяцiв 

до I року - 1% вiд суми розмiщення, бiльше I року - 2%): 

при розмiщеннi депозиту в банку з бiльш низьким кредитним рейтингом (спекулятивний рiвень 

рейтингу, що присвоюється рейтинговими агентствами, якi внесенi до Державного реєстру 

уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР) на дату розмiщення коштiв резерв збитку 

розраховується у розмiрi вiд 7% до 20% вiд суми вкладу в залежностi в розмiру ризикiв. 

Дебiторська заборгованiсть 

Безумовна дебiторська заборгованiсть визнається як актив тодi, коли Товариство стає стороною 

договору та. внаслiдок цього, набуває юридичне право одержати грошовi кошти. 



Первiсна оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю. 

Пiсля первiсного визнання подальша оцiнка дебiторської заборгованостi вiдбувається за 

амортизованою вартiстю. 

Поточну дебiторську заборгованiсть без встановленої ставки вiдсотка Товариство оцiнює за 

сумою первiсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. 

3.3.4. Зобов 'язання. 

Кредиторська заборгованiсть визнається як зобов'язання тодi, коли Товариство стає стороною 

договору та. внаслiдок цього, набуває юридичне зобов'язання сплатити грошовi кошти. 

Поточнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз нижченаведених 

ознак: 

o Керiвництво Товариства сподiвається погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягає 

погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду; 

o Керiвництво Товариства не має безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання 

протягом щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. 

Поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання 

зобов'язань. 

Поточнi зобов'язання оцiнюються у подальшому за амортизованою вартiстю.  

Поточну кредиторську заборгованiсть без встановленої ставки вiдсотка Товариство оцiнює за 

сумою первiсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. 

3.3.5. Згортання фiнансових активiв та зобов'язань 

Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право 

здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i мас намiр або зробити взаємозалiк. або реалiзувати 

актив га виконали зобов'язання одночасно 

3.4. Облiковi полiтики щодо основних засобiв та нематерiальних активiв 

3.4.1. Визнання та оцiнка основних засобiв 

Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою 

використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних 

i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких 

бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 6000 грн. 

Первiсно Товариство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. У подальшому основнi засоби 

оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi 

збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки 

виключається з валової балансової вартостi активу та чистої суми, перерахованої до 

переоцiненої суми активу. Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, переноситься до 

нерозподiленого прибутку, коли припиняється визнання вiдповiдного активу.  

3.4.2. Подальшi витрати. 

Товариство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне 

обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати визнаються в прибутку 

чи збитку , коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi 

подальшi виграти, якi задовольняють критерiям визнання активу . 

3.4.3. Амортизацiя основних засобiв. 

Амортизацiя основних засобiв Товариства нараховується прямолiнiйним методом виходячи з 

кiлькостi рокiв корисного використання: 

будiвлi - 80 рокiв: 

машини та обладнання - 5 рокiв 

транспортнi засоби - 7 рокiв 

меблi - 5 рокiв. 

iншi - 3 роки 

 

Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну їх корисного 

використання. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання. 



Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат. яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої 

актив класифiкують як утримуваний для продажу , або на дату, з якої припиняють визнання 

активу. 

3.4.4. Нематерiальнi активи 

Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої 

амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi Амортизацiя 

нематерiальних активiв здiйснюється лiнiйним способом протягом строку корисного 

використання. Нематерiальнi активи, якi виникають у результатi договiрних або iнших 

юридичних прав, амортизуються протягом термiну чинностi цих прав. 

3.4.5. Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв 

На кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може 

зменшитися. Товариство зменшу є балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного 

вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його 

балансової вартостi. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не 

облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО 16. Збиток вiд зменшення корисностi, 

визнаний для активу (за винятком гудвiлу) в попереднiх перiодах. Товариство сторнує, якщо i 

тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного 

вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя основних засобiв 

коригується в майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої балансової вартостi 

необоротного активу на систематичнiй основi протягом строку корисного використання. 

3.5. Облiковi полiтики щодо iнвестицiйної   нерухомостi  

3.5.1. Визнання iнвестицiйної нерухомостi 

До iнвестицiйної нерухомостi Товариство вiдносить нерухомiсть (землю чи будiвлi, або частину 

будiвлi, або їх поєднання), утримувану на правах власностi або згiдно з угодою про фiнансову 

оренду з метою отримання орендних платежiв або збiльшення вартостi капiталу чи для 

досягнення обох цiлей, а не для: (а) використання у виробництвi чи при постачаннi товарiв, при 

наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей, або (б) продажу в звичайному ходi дiяльностi.  

Iнвестицiйна нерухомiсть визнається як актив тодi i тiльки тодi, коли: (а) є ймовiрнiсть того, що 

Товариство отримає майбутнi економiчнi вигоди, якi пов'язанi з цiєю iнвестицiйною 

нерухомiстю, (б) собiвартiсть iнвестицiйної нерухомостi можна достовiрно оцiнити. 

Якщо будiвлi включають одну частину, яка утримується з метою отримання орендної плати та 

другу частину для використання у процесi дiяльностi Товариства або для адмiнiстративних 

цiлей, в бухгалтерському облiку такi частини об'єкту нерухомостi оцiнюються та 

вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо. 

3.5.2. Первiсна та послiдуюча оцiнка iнвестицiйної нерухомостi 

Первiсна оцiнка iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється за собiвартiстю. Втрати на операцiю 

включаються до первiсної вартостi. Собiвартiсть придбаної iнвестицiйної нерухомостi включає 

цiну її придбання та будь-якi виграти, якi безпосередньо вiднесенi до придбання. Безпосередньо 

вiднесенi витрати охоплюють, наприклад, винагороди за надання професiйних юридичних 

послуг, податки, пов'язанi з передачею права власностi, та iншi витрати на операцiю.  

Оцiнка пiсля визнання здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки. Прибуток або 

збиток вiд змiни в справедливiй вартостi iнвестицiйної нерухомостi визнається в прибутку або 

збитку . Амортизацiя на такi активи не нараховується. 

Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi зазвичай визначається iз залученням 

незалежного оцiнювача. Перiодичнiсть перегляду справедливої вартостi зумовлюється 

суттєвими для облiку коливаннями цiн на ринку подiбної нерухомостi. Справедлива вартiсть 

незавершеного будiвництва дорiвнює вартостi завершеного об'єкта за вирахуванням витрат на 

закiнчення будiвництва. 

Якщо оцiнити справедливу вартiсть неможливо, Товариство обрає для оцiнки об'єктiв 

iнвестицiйної нерухомостi модель оцiнки за собiвартiстю вiдповiдно до МСБО 16 та застосовує 

такий пiдхiд до всiєї iнвестицiйної нерухомостi, при цьому розкриваються причини, з яких не 



використовується справедлива вартiсть. 

3.6. Облiковi полiтики щодо непоточних активiв, утримуваних для продажу 

Товариство класифiкує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова 

вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного 

використання. Непоточнi активи, утримуванi дiя продажу, оцiнюються i вiдображаються в 

бухгалтерському облiку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартiстю 

з вирахуванням втрат на операцiї, пов'язанi з продажем. Амортизацiя на такi активи не 

нараховується. Збиток вiд зменшення корисностi при первiсному чи подальшому списаннi 

активу до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж визнається у звiтi про 

фiнансовi результати. 

3.7. Облiковi полiтики щодо оренди 

Вiдповiдно до МСБО 16 "Оренда", пiдприємство визначає, чи є угода орендою (мiстить ознаки 

оренди), базується на аналiзi змiсту угоди. Договiр у цiлому (його окремi компоненти) 

вважатимуть договором оренди, якщо за ним передають право контролювати використання 

iдентифiкованого активу протягом певного перiоду в обмiн на вiдшкодування. 

Пiдприємство як орендар 

На дату початку оренди пiдприємство оцiнює актив у формi права користування за первiсною 

вартiстю, куди входить: 

- величина первiсної оцiнки зобов'язання з оренди; 

- оренднi платежi на дату початку оренди або до такої дати за вирахуванням отриманих 

дисконтiв; 

- будь-якi початковi прямi витрати, здiйсненi орендарем; 

- оцiнка витрат, якi здiйснить орендар пiд час демонтажу й перемiщення базового активу пiсля 

закiнчення договору. 

На дату початку оренди пiдприємство оцiнює зобов'язання з оренди за поточною вартiстю 

орендних платежiв, якi ще не здiйснено на цю дату. Оренднi платежi дисконтують iз 

використанням вiдсоткової ставки, передбаченої в договорi оренди. Якщо таку ставку не можна 

легко визначити, пiдприємство використовує ефективну вiдсоткову ставку залучення 

додаткових позикових коштiв у тiй самiй валютi, розраховану з останньої рiчної або промiжної 

звiтностi, складеної на дату укладення договору. 

Строк оренди, визначений компанiєю, складається з невiдмовного перiоду оренди разом з 

перiодами, якi охоплюються можливiстю продовження оренди у випадку , якщо компанiя 

обгрунтовано впевнена у тому, що вона реалiзує таку можливiсть, та перiодами ,якi 

охоплюються можливiстю припинити дiю оренди , якщо компанiя обгрунтовано впевнена у 

тому, що вона не реалiзує таку можливiсть. 

     Договiр оренди передбачає перехiд орендаревi пiсля закiнчення строку оренди практично 

всiх ризикiв i вигiд вiд володiння матерiальним необоротним активом. Пiдприємство враховує у 

себе на балансi основний засiб вiдповiдно до МСБО (IAS) 16 "Основнi засоби". В iнших 

випадках орендне право орендар враховує як право користування майном згiдно з МСБО (IAS) 

38 "Нематерiальнi активи". 

Пiдприємство не застосовує зазначених вимог щодо короткострокової оренди або оренди, у якiй 

базовий актив має вартiсть менше нiж 20 тис. грн. Пiдприємство-орендар визнає оренднi 

платежi щодо такої оренди як витрати лiнiйним методом протягом строку оренди.  

В подальшому, компанiя оцiнює актив з права користування за собiвартiстю з вирахуванням 

будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв внаслiдок зменшення 

корисностi, та з коригуванням на будь-яку переоцiнку орендного зобов'язання. 

Орендне зобов'язання переоцiнюється, якщо виконується будь-яка з таких двох умов: або 

змiнився строк оренди, або змiнилася оцiнка можливостi придбання базового активу. 

Переоцiнка здiйснюється шляхом дисконтування переглянутих орендних платежiв з 

використанням переглянутої ставки дисконту. 

Також, якщо наявна модифiкацiя оренди, яка облiковується як окрема оренда, орендар має 



переоцiнити орендне зобов'язання шляхом коригування активу з права користування. 

Амортизацiя вiдноситься на прибутки i збитки за прямолiнiйним методом 

3.8. Облiковi полiтики щодо податку на прибуток 

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого 

податкiв. Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi 

(вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати 

Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в 

основному чинних) на дату балансу. 

Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов'язань та являє собою 

податковi активи або зобов'язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж 

балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та їх податковою базою. 

Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило, щодо всiх тимчасових рiзниць, що 

пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iмовiрностi 

наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку за рахунок якого можуть бути використанi 

тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових 

активiв переглядається на кожну дату й зменшується в тiй мiрi, у якiй бiльше не iснує 

ймовiрностi того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити 

використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково. 

Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi. як очiкується, будуть 

застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов'язань. Товариство визнає 

поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включає в прибуток або збиток за звiтний 

перiод, окрiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi визнаються прямо у 

власному капiталi або вiд об'єднання бiзнесу. 

Товариство визнає поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок належить до статей, 

якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi.  

3.9. Облiковi полiтики щодо iнших активiв та зобов'язань 

3.9. 1. Забезпечення 

Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або 

конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж 

неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi 

економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання. 

Товариство також створює резерв витрат на оплату щорiчних (основних та додаткових) 

вiдпусток. Розрахунок такого резерву здiйснюється на пiдставi правил Облiкової полiтики 

Товариства. Розмiр створеного резерву оплати вiдпусток пiдлягає iнвентаризацiї на кiнець року. 

Розмiр вiдрахувань до резерву вiдпусток, включаючи вiдрахування на соцiальне страхування з 

цих сум. розраховуються виходячи з кiлькостi днiв фактично невикористаної працiвниками 

вiдпустки та їхнього середньоденного заробiтку на момент проведення такого розрахунку . 

Також можуть враховуватися iншi об'єктивнi фактори, що впливають на розрахунок цього 

показника. У разi необхiдностi робиться коригуюча проводка в бухгалтерському облiку згiдно 

даних iнвентаризацiї резерву вiдпусток. 

3.9.2. Виплати працiвникам 

Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля 

вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очiкувану вартiсть 

короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час 

надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних. 

3.9.3. Пенсiйнi зобов'язання 

Вiдповiдно до українського законодавства. Товариство утримує внески iз заробiтної плати 

працiвникiв до Пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз 

поточних нарахувань заробiтної платнi, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були 

наданi працiвниками послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та зароблена 

вiдповiдна заробiтна платня.. 



 

3.10. Iншi застосованi облiковi полiтики, що є доречними для розумiння фiнансової звiтностi 

3.10. 1 Доходи ти витрати 

       Товариство визнає дохiд вiд надання послуг, коли (або у мiру того, як) воно задовольняє 

зобов'язання щодо виконання, передаючи обiцяну послугу (тобто актив) клiєнтовi. Актив 

передається, коли (або у мiру того, як) клiєнт отримує контроль над таким активом. 

При визначенi вартостi винагороди вiд участi в торгах Товариство вiдповiдно до МСФЗ 15 

використовує метод оцiнювання за результатом. До методу оцiнювання за результатом 

належить, зокрема, аналiз виконання, завершеного на сьогоднiшнiй день, оцiнки досягнутих 

результатiв. Враховуючи принцип професiйного скептицизму для змiнної вартостi винагороди 

розрахунок доходу здiйснюється на кiнець кожного мiсяця.  

Результат визначення розмiру винагороди по участi в торгах оформлюється актом виконаних 

робiт, в якому вiдображається розрахунок (оцiнка) досягнутих результатiв на звiтну дату . 

 

Дохiд визнається у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та критерiям 

визнання. Визнання доходу вiдбувається одночасно з визнанням збiльшення активiв або 

зменшення зобов'язань. 

Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи 

амортизацiї активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого є зменшення чистих 

активiв, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам. 

Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та 

одночасно з визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв. 

Витрати негайно визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутнiх 

економiчних вигiд або тодi та тiєю мiрою, якою майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або 

перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан. 

Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають 

зобов'язання без визнання активу. 

Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi 

доходи. 

3.10.2. Витрати за позиками 

Виграти за позиками, якi не є частиною фiнансового iнструменту та не капiталiзуються як 

частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Товариство в звiтному перiодi не 

мало витрат за позиками , але проводить постiйний аналiз фiнансового стану для використання 

позики , як фiнансового iнструменту. 

3.10.3. Операцiї з iноземною валютою (у разi наявностi) 

Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним курсом обмiну 

Нацiонального банку України на дату проведення операцiй. 

Монетарнi активи та зобов'язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються в гривню за 

вiдповiдними курсами обмiну НБУ на дату балансу. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за 

iсторичною собiвартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату операцiї, 

немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, 

вiдображаються за курсом на дату визначення справедливої вартостi. Курсовi рiзницi, що 

виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому 

перiодi, у якому вони виникають. 

Товариство використовувало обмiннi курси на дату балансу: 

3.10.4. Умовнi зобов'язання та активи. 

Товариство не визнає умовнi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан Товариства. Iнформацiя 

про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi 

економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Товариство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя 

про умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигiд є ймовiрним. 

 



4. Основнi припущення, оцiнки та судження 

При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство здiйснює оцiнки та припущення, якi мають 

вплив на елементи фiнансової звiтностi, ?рунтуючись на МСФЗ. МСБО та тлумаченнях, 

розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Оцiнки та судження 

базуються на попередньому досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються 

об?рунтованими i за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартостi 

активiв та зобов'язань. Хоча цi розрахунки базуються на наявнiй у керiвництва Товариства 

iнформацiї про поточнi подiї, фактичнi результати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих 

розрахункiв. Областi, де такi судження с особливо важливими, областi, що характеризуються 

високим рiвнем складностi, та областi, в яких припущення й розрахунки мають велике значення 

для пiдготовки фiнансової звiтностi за МСФЗ. наведенi нижче. 

 

4.1. Судження щодо операцiй, подiй або умов та вiдсутностi конкретних МСФЗ 

Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операцiї, iншої подiї або умови, 

керiвництво Товариства застосовує судження пiд час розроблення та застосування облiкової 

полiтики, щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв дiя прийняття економiчних 

рiшень та достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть: 

o подає достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки 

Товариства: 

o вiдображає економiчну сутнiсть операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну 

форму: 

o є нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень; 

o є повною в усiх суттєвих аспектах. 

Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства посилається на прийнятнiсть наведених 

далi джерел та враховує їх у низхiдному порядку: 

а) вимоги в МСФЗ. у яких iдеться про подiбнi та пов'язанi з ними питання; 

б) визначення, критерiї визнання та концепцiї оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв та витрат 

у Концептуальнiй основi фiнансової звiтностi. 

Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства враховує найостаннiшi положення iнших 

органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну концептуальну 

основу дiя розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi 

практики, тiєю мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам. 

 

Операцiї, що не регламентуються МСФЗ Товариством не здiйснювались. 

4.2. Судження щодо справедливої вартостi активiв Товариства 

Справедлива вартiсть iнвестицiй, шо активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках, 

розраховується на основi поточної ринкової вартостi на момент закриття торгiв на звiтну дату, у 

iнших випадках оцiнка справедливої вартостi грунтується на судженнях щодо передбачуваних 

майбутнiх грошових потокiв, iснуючої економiчної ситуацiї, ризикiв, властивих рiзним 

фiнансовим iнструментам, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ IЗ "Оцiнка 

справедливої вартостi". 

 

4.3. Судження щодо змiн справедливої вартостi фiнансових активiв 

Протягом звiтного 2018 року переоцiнка iнвестицiйної нерухомостi iз залученням незалежних 

оцiнювачiв не здiйснювалась. 

Керiвництво Товариства вважає, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до 

оцiнки фiнансових iнструментiв, де ринковi котирування не доступнi, є ключовим джерелом 

невизначеностi оцiнок, тому що: 

а) вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки 

базуються на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн валютних 

курсiв, показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки i метру ментiв, 



а також специфiчних особливостей операцiй: та 

б) вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на 

доходи (витрати) може бути значним. 

Якби керiвництво Товариства використовувало iншi припущення щодо вiдсоткових ставок, 

волатильностi. курсiв обмiну валют, кредитного рейтингу контрагента, лати оферти i коригувань 

пiл час оцiнки iнструментiв, бiльша або менша змiна в оцiнцi вартостi фiнансових iнструментiв у 

разi вiдсутностi ринкових котирувань мала б iстотний вплив на вiдображений у фiнансовiй 

звiтностi чистий прибуток та збиток. 

Розумiючи важливiсть використання облiкових оцiнок та припущень щодо справедливої 

вартостi фiнансових активiв в разi вiдсутностi вхiдних даних щодо справедливої вартостi 

першого рiвня. Керiвництво Товариства планує використовувати оцiнки та судження якi 

базуються на професiйнiй компетенцiї працiвникiв Пiдприємства, досвiдi та минулих подiях, а 

також з використанням розрахункiв та моделей вартостi фiнансових активiв. Залучення 

зовнiшнiх експертних оцiнок щодо таких фiнансових iнструментiв де оцiнка, яка базується на 

професiйнiй компетенцiї, досвiдi та розрахунках є недостатньою, на думку  Керiвництва є 

прийнятним та необхiдним. 

Використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв оцiнки також може мати 

значний вплив на передбачувану справедливу вартiсть. 

 

4.4. Судження щодо очiкуваних термiнiв утримування фiнансових iнструментiв 

Керiвництво Товариства застосовує професiйне судження щодо термiнiв утримання фiнансових 

iнструментiв, що входять до складу фiнансових активiв. Професiйне судження за цим питанням 

грунтується на оцiнцi ризикiв фiнансового iнструменту, його прибутковостi й динамiцi та iнших 

факторах. Проте iснують невизначеностi, якi можуть бути пов'язанi з призупиненням обiгу 

цiнних паперiв, що не є пiдконтрольним керiвництву Товариства фактором i може суттєво 

вплинути на оцiнку фiнансових iнструментiв. 

 

4.5. Використання ставок дисконтування 

Ставка дисконту - це процентна ставка, яка використовується для перерахунку майбутнiх 

потокiв доходiв в єдине значення теперiшньої (поточної) вартостi, яка є базою для визначення 

ринкової вартостi бiзнесу. З економiчної точки зору, в родi ставки дисконту є бажана iнвестору 

ставка доходу на вкладений капiтал у вiдповiднi з рiвнем ризику подiбнi об'єкти iнвестування, 

або - ставка доходу за альтернативними варiантами iнвестицiй iз зiставляння рiвня ризику на 

дату оцiнки. Ставка дисконту має визначатися з урахуванням трьох факторiв: 

а) вартостi грошей у часi; 

б) вартостi джерел, якi залучаються для фiнансування iнвестицiйного проекту, якi 

вимагають рiзнi рiвнi компенсацiї; 

в) фактору ризику або мiри ймовiрностi отримання очiкуваних у майбутньому доходiв. 

Станом на 31.12.2019 середньозважена ставка за портфелем банкiвських депозитiв у 

нацiональнiй валютi в банках, у яких не введено тимчасову адмiнiстрацiю або не запроваджено 

лiквiдацiйну комiсiю, становила 16,0 % рiчних. Iнформацiя, що використана для визначення 

середньозваженої ставки одержана з офiцiйного сайту НБУ за посиланням 

https://bank.gov.ua/files/Procentlastb_DEP.xls  роздiл "Вартiсть строкових депозитiв ". 

4.6. Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв 

          Вiдносно фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю. Товариство 

на дату виникнення фiнансових активiв на  кожну звiтну дату визначає рiвень кредитного 

ризику. 

Зазвичай очiкується, що очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiї мають бути визнанi до того, 

як фiнансовий iнструмент стане прострочений. Як правило, кредитний ризик значно зростає ще 

до того, як фiнансовий iнструмент стане простроченим або буде помiчено iншi чинники 

затримки платежiв, що е специфiчними для позичальника, (наприклад, здiйснення модифiкацiї 



або реструктуризацiї). 

Кредитний ризик за фiнансовим iнструментом вважається низьким, якщо фiнансовий iнструмент 

мас низький ризик настання дефолту, позичальник має потужнiй потенцiал виконувати свої 

договiрнi зобов'язання щодо грошових потокiв у короткостроковiй перспективi, а несприятливi 

змiни в економiчних i дiлових умовах у довгостроковiй перспективi можуть знизити, але не 

обов'язково здатнiсть позичальника виконувати свої зобов'язання щодо договiрних грошових 

потокiв. 

Фiнансовi iнструменти не вважаються такими, що мають низький кредитний ризик лише на 

пiдставi того, що ризик дефолту за ними є нижчим, нiж ризик дефолту за iншими фiнансовими 

iнструментами Товариства або нiж кредитний ризик юрисдикцiї, в якiй Товариство здiйснює 

дiяльнiсть. 

Очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiї не визнаються за фiнансовим iнструментом просто 

на пiдставi того, шо вiн вважався iнструментом iз низьким кредитним ризиком у попередньому 

звiтному перiодi, але не вважається таким станом на звiтну дату. У такому випадку Товариство 

з'ясовує, чи мало мiсце значне зростання кредитного ризику з моменту первiсного визнання, а 

отже чи постала потреба у визнаннi очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк дiї. 

Очiкуванi кредитнi збитки вiдображають власнi очiкування Товариства щодо кредитних збиткiв.  

5. Розкриття iнформацiї щодо використання справедливої вартостi 

5.1. Методики оцiнювання га вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за справедливою 

вартiстю 

   

 Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв га 

зобов'язань, тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 га МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан 

на кiнець кожного звiтного перiоду. 

 

Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiстю  

Методики оцiнювання Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний)  

Вихiднi данi 

Грошовi кошти та їх еквiваленти Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх 

еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi

 Ринковий Офiцiйнi курси НБУ 

Депозити (крiм депозитiв до запитання) Первiсна оцiнка депозиту здiйснюється за його 

справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює його номiнальнiй вартостi. Подальша оцiнка 

депозитiв у нацiональнiй валютi здiйснюється за справедливою вартiстю очiкуваних грошових 

потокiв Дохiдний (дисконтування грошових потокiв) Ставки за депозитами, ефективнi 

ставки за депозитними договорами 

Дебiторська заборгованiсть Первiсна та подальша оцiнка дебiторської заборгованостi 

здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi 

очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. Дохiдний Контрактнi умови, 

ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вхiднi грошовi потоки 

Поточнi зобов'язання Первiсна та подальша оцiнка поточних зобов'язань здiйснюється за 

вартiстю погашення Витратний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вихiднi 

грошовi потоки 

Iнвестицiйна нерухомiсть Первiсна оцiнка iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється за 

собiвартiстю. Подальша оцiнка iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється  за справедливою 

вартiстю на дату оцiнки Ринковий дохiдний Цiни на ринку нерухомостi, данi оцiнки 

професiйних оцiнювачiв 

 

5.2. Вплив використання закритих вхiдних даних (3-го рiвня) для перiодичних оцiнок 

справедливої вартостi на прибуток або збиток 

 



 Iнвестицiйнiй нерухомостi в 2018 на балансi Товариства не облiковувалося. 

В 2019 роцi на балансi Товариства облiковується iнвестицiйна нерухомiсть за справедливою 

вартiстю 12 645 тис. грн. 

 Впливу оцiнок справедливої вартостi на прибуток або збиток на протязi 2018-2019 рокiв не 

було. 

 

Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiстю 1 рiвень 

(тi. що мають котирування, та спостережуються ) 2 рiвень 

(тi. що не мають котирувань, але спостережуванi) 3 рiвень 

(тi, що не мають котирувань i не є спостережуваними) Усього 

 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Дата оцiнки 31.12.19 31.12.18 31.12.19 31.12.18 31.12.19 31.12.18

 31.12.19 31.12.18 

Iнвестицiйна 

нерухомiсть - - - - 12645  - 12645   - 

Iнструменти капiталу (акцiї)              - - -       -  - -  - - 

 

5.3 Перемiщення мiж 2-м та 3-м рiвнями iєрархiї справедливої вартостi 

 

 

У попередньому 2019 роцi переведень мiж рiвнями iєрархiї не було. 

 

5.4. Рух активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю i використанням вихiдних даних 3-го 

рiвня iєрархiї 

 

     Класи активiв. 

оцiнених за справедливою вартiстю з використанням 3-го рiвня iєрархiї Залишки станом на 

31.12.2018 Придбання переоцiнка 

Переведення до складу iнвестицiйної нерухомостi Залишки станом на 31.12.2019

 Стаття(статтi) у прибутку або збитку, у якiй прибутки або збитки визнанi 

Iнвестицiйна 

нерухомiсть 0 12645 12645 - 

       

5.5. Iншi розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi" 

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв в порiвняннi з їх балансовою вартiстю 

 

 Бал.вартiсть 2019 Бал.вартiсть 2018 Справедл.вартiсть 2019 Справедл.вартiсть 

2018 

Фiнансовi активи     

Короткостроковi депозити 2295            1938 2295 1938 

Гротовi кошти та їх еквiваленти 92             650 92 650 

 

Керiвництво Товариства вважає, що наведенi розкриття щодо застосування справедливої 

вартостi є достатнiми, i не вважає, що за межами фiнансової звiтностi залишилась будь-яка 

суттєва iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi, яка може бути корисною для 

користувачiв фiнансової звiтностi.  

 

 

 

 

 



6. Розкриття iнформацiї, що пiдтверджує статтi поданi у фiнансових звiтах 

Доходи 2019 2018 

Дохiд вiд основного виду дiяльностi       9           1 

Дохiд вiд реалiзацiї iнших послуг    4006        3744 

Всього доходи вiд реалiзацiї    4015        3745 

 

6.1. Дохiд вiд реалiзацiї 

6.2. Собiвартiсть реалiзацiї 

 

    Найменування статтi 2019 2018 

Витрати на електроенергiю 172 136 

Витрати на теплоенергiю 225 251 

Витрати на персонал 676 495 

Амортизацiя - 234 

Iншi - - 

Всього 1073 1116 

 

6.3.Iншi доходи, iншi витрати 

 

    Найменування статтi 2019 2018 

Доходи вiд позитивної операцiйної курсової рiзницi 115 189 

Доходи вiд безоплатно одержаних активiв 33 33 

Дохiд вiд змiни справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомост i - - 

Iншi доходи 1 - 

Вiдшкодування ранiше списаних активiв - - 

Доходи вiд субсидiї - - 

Всього 149 222 

Iншi витрати 9 - 

Всього 9 - 

 Операцiйнi витрати вiд iнвестицiйної нерухомостi, яка принесла доходи вiд оренди, за рiк. що 

закiнчився 31 грудня 2019 склали 1319 тис. грн.  

6.4. Адмiнiстративнi витрати, iншi операцiйнi витрати 

     Найменування статтi           2019             2018 

Витрати на персонал 1012 709 

Аудиторськi послуги 19 10 

Витрати на зв'язок 53 66 

Навчання та пiдвищення квалiфiкацiї 5 16 

Iншi 1727 1677 

Всього адмiнiстративних витрат 2816 2478 

Iншi витрати 4 - 

Благодiйнiсть - - 

Витрати вiд операцiйної курсової р 435 218 

Представницькi витрати - - 

Штрафи, пенi 4 3 

Всього iнших операцiйних витрат 443 221 

6.5. Податок на прибуток 

Основнi компоненти витрат з податку на прибуток за звiтний перiод: 

Прибуток до оподаткування 

Збитки минулих перiодiв                                                                                                                                                                                              

     (250) 

   ( 992)  204 



(632) 

Всього прибуток до оподаткування   -         - 

Податкова ставка 

Витрати з податку на прибуток                                                                                                                                                         

 18%      18% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

  

                          

 

      За результатом всiх видiв дiяльностi в 2019 роцi Компанiєю отриманий  збиток в розмiрi 

250 тис. грн.  Сума податку на прибуток вiдображеного в фiнансовiй звiтностi за рiк, що 

закiнчився 31 грудня 2019 не нарахований , згiдно з нормами податкового законодавства 

України. 

 

 

6.6. Фiнансовi доходи та витрати 

    Найменування статтi 2019 2018 

   

Вiдсотки на депозитному рахунку в банку 100 52 

Всього процентнi доходи 100 52 

Процентнi витрати             173               - 

Банкiвськi кредити та овердрафти -                  - 

Фiнансовий лiзинг - - 

Всього процентнi витрати 173 - 

 

6.7.Збитки вiї непоточних активiв, утримуванi для продажу. 

Станом на 31.12.2019 Товариство  не мас непоточнi активи, утримуваних для продажу . Збитки 

вiд непоточних активiв, утримуваних для продажу у 2019 р. та 2018р не нараховувались.  

    6.8.Нематерiальнi активи 

За iсторичною вартiстю Нематерiальнi 

активи Незавершене 

будiвництво Всього 

31 грудня 2018 року 1005 - 1005 

Надходження               - - - 

Вибуття 10 - 10 

31 грудня 2019 року 995 - 995 

Накопичена амортизацiя                              

31 грудня 2019 року 207 - 207 

Нарахування за рiк 33 - 33 

Вибуття - -              - 

31 грудня 2018 року 174 - 174 



Чиста балансова вартiсть                 

31 грудня 2019 року 788 - 788 

31 грудня 2018 року 831 - 831 

 

6.9. Основнi засоби 

 

За iсторичною вартiстю Будiвлi Машини 

та 

обладнанання 

 Транспорт Меблi та приладдя Iншi основнi засоби 

 Всього 

1 2 3 4 5 6 7 

31 грудня 2018 року 13904 69 111       396 9 14489 

Надходження 1523 - -        37     -    1560 

Вибуття    (12645) -      (111)   (50) -  (12645) 

31 грудня 2019 року 1533 69 -       383 9 1994 

Накопичена 

амортизацiя       

31 грудня 2018 року 1372          61 90    292 - 1816 

Нарахування за рiк 465 -       -          - -     465 

Зменшення 

корисностi - - - - - - 

Вибуття      (1286) -     (90) - -   (1376) 

31 грудня 2019 року   461          61 90    292 0 905 

Чиста балансова вартiсть      0 

31 грудня 2019 року 981    8    -       91    9  1 089 

31 грудня 2018 року 12532 8 21 104 9 12673 

 

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 рокiв у складi основних засобiв повнiстю зношенi основнi 

засоби становлять 8 817 тис. гри. та 8352 тис. гри. вiдповiдно. 

6.10.Грошовi кошти 

Станом на 31.12.2019 р. на поточному рахунку у банку облiковуються за номiнальною вартiстю 

грошовi кошти на суму 2387 тис. гри. Поточний рахунок вiдкрито у банку АТ "Укрексiмбанк". 

6.11. Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю 

Станом на 31.12.2019 року еквiваленти грошових коштiв на суму 1895 тис. грн. утримуються у 

виглядi банкiвського депозиту в АТ "Укрексiмбанк". Згiдно Угоди банкiвського вкладу 

№40115W98 вiд 23 червня 2015 року. Строк повернення вкладу 05 лютого 2020 року. 

Грошовi кошти на депозитному рахунку розмiщенi у банку, який є надiйним. 

За даними рейтингу надiйностi банкiв, що здiйснюється рейтинговим агентством, яке внесене до 

Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР. даний банк має кредитний 

рейтинг iнвестицiйного рiвня uaАА+ . Кредитний ризик визначений як низький. Враховуючи 

той факт, що строк розмiщення коштiв на депозитному рахунку є короткостроковий (до З-х 

мiсяцiв), очiкуваний кредитний збиток Товариством визнаний при оцiнцi цього фiнансового 

активу становить "0". 

 

6.12. Дебiторська заборгованiсть 

 

      Найменування статтi 31 грудин 2019 31 грудня 2018 

Дебiторська заборгованiсть  66 116 

Очiкуванi кредитнi збитки щодо дебiторської заборгованостi (3) (25) 

Розрахунки з бюджетом 113 113 



Iнша дебiторська заборгованiсть - 3 

Балансова вартiсть всього: 176                        207 

 

Дебiторська заборгованiсть Товариства не мас забезпечення. Прострочена дебiторська 

заборгованiсть складає 3 тис. грн. 

 

6.13.Iнвестицiйна нерухомiсть 

 

      01 сiчня 2019 роцi Товариство перевело  частину основних засобiв до складу 

iнвестицiйної нерухомостi, а саме частину  будiвлi , яка є власнiстю пiдприємства та  надана  у 

оренду згiдно кiлькома  угодами про оренду. Включення до складу iнвестицiйної нерухомостi  

здiйснене  за справедливою вартiстю . 

 

         Найменування статтi  2019            2018 

Iнвестицiйна нерухомiсть 12645 - 

Всього iнвестицiйна нерухомiсть 12645 - 

Основнi засоби (будiвлi, споруди) - 12645 

Всього основнi засоби(будiвлi, споруди) - 12645 

 

 

 

 

 

6.14.Запаси 

         Найменування статтi 31 грудня 2019 31 грудня 2018 

Витратнi матерiали (за iсторичною собiвартiстю) 5                    28 

Всього запаси 5                    28 

 

 

6.15.Власний капiтал 

Станом на 31 грудня 2019 року зареєстрований га сплачений капiтал складав 15400 тис. грн. 

Станом на 31 грудня 2018 року зареєстрований та сплачений капiтал складав з 15400 тис. грн. 

 

Структура власного капiталу: 

 

Найменування статтi Станом на 31.12.2018р. Станом на 31.12.2018р. 

Статутний капiтал 15400 15400 

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (1242) (993) 

Всього власний капiтал 15968 16250 

 

 

6.16.Гранти та субсидiї 

Станом на 3I грудня 2019  гранти та субсидiїї в фiнансовiй звiтностi не вiдображенi. 

 

6.17. Короткостроковi забезпечення 

 31 грудня 2019 31 грудня 2018 

Резерв вiдпусток 6                       3 

Всього 6 3 

 

6.18. Фiнансова оренда 

Договiрнi зобов'язання з оренди 



      З 1 сiчня 2019 року пiдприємство почало використовувати стандарт МСФЗ 16 Оренда , 

який був випущений Радою з МСФЗ в 2016 роцi Пiдприємство орендує офiсне примiщення у 

ТОВ"Український контракт". Право дострокового розiрвання договору передбачене тiльки для 

орендаря й орендар має намiр не припиняти достроково договiр, то строк оренди становить 3 

роки.  Згiдно з договором , орендований об'ект є iдентифiкованим активом , який в облiку 

вiдображений на рах.103(1)"Актив у формi права користування за орендованим примiщенням". 

     На пiдставi аналiзу умов договору (категорiя орендодавця, строки оренди, оренднi ставки та 

порядок їх iндексацiї, цiльове використання орендованого майна, ставки дисконтування, 

очiкуванi iндекси iнфляцiї та iн.) керiвництво пiдприємства ухвалило рiшення враховувати їх як 

право користування майном у складi нематерiальних активiв iз одночасним визнанням 

зобов'язань на перiод дiї договорiв оренди. 

При цьому застосовано такi припущення: 

- активи й зобов'язання з оренди оцiненi за теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних 

платежiв, якi пiдлягають сплатi до кiнця дiї договорiв оренди або iншого платного 

користування; 

- ставка дисконтування, яку прийнято для договорiв 2019 року, становить 20 %; 

- прогнозний рiвень iнфляцiї на 2018 - 2020 роки прийнято на рiвнi 8 %, що вiдповiдає 

макроекономiчним прогнозам по Українi, зробленим на початку звiтного року; 

        Право користування майном початково оцiнено з огляду на залишковий термiн дiї 

договору на дату першого застосування МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда" - з 1 сiчня 2019 р. 

          Первiсне визнання активу облiковується як теперiшня (продисконтована) вартiсть 

орендних платежiв, не сплачених на дату початку оренди. 

 Право користування майном за договорами оренди 

Показники  2019 

Первiсна вартiсть 

На 1 сiчня 1523 

Надходження  

Вибуття (465) 

На 31 грудня 1058 

Амортизацiя   

На 1 сiчня (0) 

Нараховано за рiк 465 

Вибуття  

На 31 грудня 465 

Балансова вартiсть  

На 1 сiчня 1523 

На 31 грудня 1058 

 

 

   Мiнiмальнi оренднi платежi майбутнiх перiодiв за договорами оренди, а також поточну 

вартiсть чистих мiнiмальних орендних платежiв, визнаних у звiтi про фiнансовий стан 

товариства на звiтну дату, наведено далi в таблицi. 

№ Дата  Сума платежу Коефiцiєнт дисконтування Дисконтована сума зобовязань 

  01.12.2018 50 000,00 здiйснено на початок оренди 

1 01.01.2019 50 000,00 0,98888 49 443,76 

2 01.02.2019 50 000,00 0,97787 48 893,70 

3 01.03.2019 50 000,00 0,96700 48 349,77 

4 01.04.2019 50 000,00 0,95624 47 811,88 

5 01.05.2019 50 000,00 0,94560 47 279,99 

6 01.06.2019 50 000,00 0,93508 46 754,00 

7 01.07.2019 50 000,00 0,92468 46 233,87 



8 01.08.2019 50 000,00 0,91439 45 719,53 

9 01.09.2019 50 000,00 0,90422 45 210,90 

10 01.10.2019 50 000,00 0,89416 44 707,94 

11 01.11.2019 50 000,00 0,88421 44 210,57 

12 01.12.2019 50 000,00 0,87437 43 718,74 

13 01.01.2020 50 000,00 0,86465 43 232,37 

14 01.02.2020 50 000,00 0,85503 42 751,42 

15 01.03.2020 50 000,00 0,84552 42 275,81 

16 01.04.2020 50 000,00 0,83611 41 805,50 

17 01.05.2020 50 000,00 0,82681 41 340,42 

18 01.06.2020 50 000,00 0,81761 40 880,52 

19 01.07.2020 50 000,00 0,80851 40 425,73 

20 01.08.2020 50 000,00 0,79952 39 976,00 

21 01.09.2020 50 000,00 0,79063 39 531,27 

22 01.10.2020 50 000,00 0,78183 39 091,49 

23 01.11.2020 50 000,00 0,77313 38 656,60 

24 01.12.2020 50 000,00 0,76453 38 226,56 

25 01.01.2021 50 000,00 0,75603 37 801,29 

26 01.02.2021 50 000,00 0,74762 37 380,76 

27 01.03.2021 50 000,00 0,73930 36 964,90 

28 01.04.2021 50 000,00 0,73107 36 553,67 

29 01.05.2021 50 000,00 0,72294 36 147,02 

30 01.06.2021 50 000,00 0,71490 35 744,89 

31 01.07.2021 50 000,00 0,70694 35 347,23 

32 01.08.2021 50 000,00 0,69908 34 954,00 

33 01.09.2021 50 000,00 0,69130 34 565,14 

34 01.10.2021 50 000,00 0,68361 34 180,61 

35 01.11.2021 50 000,00 0,67601 33 800,36 

36 01.12.2021 50 000,00 0,66849 33 424,33 

Всього   1 850 000,00   1 473 392,56 

          Товариство уклало низку договiр оренди  нерухомостi з юридичною особою. 

Зобов'язання за договором оренди є незабезпеченими. 

Iнформацiю про стан розрахункiв за таким договором у звiтних перiодах подано нижче. 

Облiк зобов'язань .Пiсля первiсного визнання зобов'язання з оренди змiнюється наступним 

чином: 

Збiльшується  на величину нарахованих процентних витрат. За перiод з 01сiчня 2019 по 

31.12.2019  року процентнi витрати склали 173тис. грн. 

 

Заборгованiсть на 31.12.2019 року вiдображена як iнщi довгостроковi  зобов'язання та складає 

1096 тис. грн. 

Зобов'язання  з оренди на 01.01.2019року становить 1523 тис.грн. 

  

перiод заборгованiсть на початок перiоду сплаченi оренднi платежi зобовязання на якi 

нараховуються вiдсотки нарахованi витрати з дисконтування зобовязань заборгованiсть на 

кiнець перiоду 

01.01.2019 1 523 392,56 50 000,00 1 473 392,56 16 575,67 1 489 968,23 

01.02.2019         1 489 968,23  50 000,00 1 439 968,23 16 199,64 1 456 167,87 

01.03.2019         1 456 167,87  50 000,00 1 406 167,87 15 819,39 1 421 987,26 

01.04.2019         1 421 987,26  50 000,00 1 371 987,26 15 434,86 1 387 422,12 

01.05.2019         1 387 422,12  50 000,00 1 337 422,12 15 046,00 1 352 468,12 

01.06.2019         1 352 468,12  50 000,00 1 302 468,12 14 652,77 1 317 120,88 



01.07.2019         1 317 120,88  50 000,00 1 267 120,88 14 255,11 1 281 375,99 

01.08.2019         1 281 375,99  50 000,00 1 231 375,99 13 852,98 1 245 228,97 

01.09.2019         1 245 228,97  50 000,00 1 195 228,97 13 446,33 1 208 675,30 

01.10.2019         1 208 675,30  50 000,00 1 158 675,30 13 035,10 1 171 710,40 

01.11.2019         1 171 710,40  50 000,00 1 121 710,40 12 619,24 1 134 329,64 

01.12.2019         1 134 329,64  50 000,00 1 084 329,64 12 198,71 1 096 528,35 

01.01.2020         1 096 528,35  50 000,00 1 046 528,35 11 773,44 1 058 301,79 

01.02.2020         1 058 301,79  50 000,00 1 008 301,79 11 343,40 1 019 645,19 

01.03.2020         1 019 645,19  50 000,00 969 645,19 10 908,51 980 553,69 

01.04.2020            980 553,69  50 000,00 930 553,69 10 468,73 941 022,42 

01.05.2020            941 022,42  50 000,00 891 022,42 10 024,00 901 046,42 

01.06.2020            901 046,42  50 000,00 851 046,42 9 574,27 860 620,70 

01.07.2020            860 620,70  50 000,00 810 620,70 9 119,48 819 740,18 

01.08.2020            819 740,18  50 000,00 769 740,18 8 659,58 778 399,76 

01.09.2020            778 399,76  50 000,00 728 399,76 8 194,50 736 594,25 

01.10.2020            736 594,25  50 000,00 686 594,25 7 724,19 694 318,44 

01.11.2020            694 318,44  50 000,00 644 318,44 7 248,58 651 567,02 

01.12.2020            651 567,02  50 000,00 601 567,02 6 767,63 608 334,65 

01.01.2021            608 334,65  50 000,00 558 334,65 6 281,26 564 615,92 

01.02.2021            564 615,92  50 000,00 514 615,92 5 789,43 520 405,35 

01.03.2021            520 405,35  50 000,00 470 405,35 5 292,06 475 697,41 

01.04.2021            475 697,41  50 000,00 425 697,41 4 789,10 430 486,50 

01.05.2021            430 486,50  50 000,00 380 486,50 4 280,47 384 766,97 

01.06.2021            384 766,97  50 000,00 334 766,97 3 766,13 338 533,10 

01.07.2021            338 533,10  50 000,00 288 533,10 3 246,00 291 779,10 

01.08.2021            291 779,10  50 000,00 241 779,10 2 720,01 244 499,11 

01.09.2021            244 499,11  50 000,00 194 499,11 2 188,12 196 687,23 

01.10.2021            196 687,23  50 000,00 146 687,23 1 650,23 148 337,46 

01.11.2021            148 337,46  50 000,00 98 337,46 1 106,30 99 443,76 

01.12.2021              99 443,76  50 000,00 49 443,76 556,24 50 000,00 

               50 000,00  50 000,00 0,00 0,00 0,00 

Всього       326 607,44   

 

    Нарахована амортизацiя на актив у формi права користування 

№ дата первiсна вартiсть активу Амортизацiя накопичена амортизацiя Балансова 

вартiсть на кiнець перiоду 

  01.01.2019 1 523 392,56   0 1 523 392,56 

1 01.02.2019 1 523 392,56 42 316,46 42 316,46 1 481 076,10 

2 01.03.2019 1 523 392,56 42 316,46 84 632,92 1 438 759,64 

3 01.04.2019 1 523 392,56 42 316,46 126 949,38 1 396 443,18 

4 01.05.2019 1 523 392,56 42 316,46 169 265,84 1 354 126,72 

5 01.06.2019 1 523 392,56 42 316,46 211 582,30 1 311 810,26 

6 01.07.2019 1 523 392,56 42 316,46 253 898,76 1 269 493,80 

7 01.08.2019 1 523 392,56 42 316,46 296 215,22 1 227 177,34 

8 01.09.2019 1 523 392,56 42 316,46 338 531,68 1 184 860,88 

9 01.10.2019 1 523 392,56 42 316,46 380 848,14 1 142 544,42 

10 01.11.2019 1 523 392,56 42 316,46 423 164,60 1 100 227,96 

11 01.12.2019 1 523 392,56 42 316,46 465 481,06 1 057 911,50 

12 01.01.2020 1 523 392,56 42 316,46 507 797,52 1 015 595,04 

13 01.02.2020 1 523 392,56 42 316,46 550 113,98 973 278,58 

14 01.03.2020 1 523 392,56 42 316,46 592 430,44 930 962,12 



15 01.04.2020 1 523 392,56 42 316,46 634 746,90 888 645,66 

16 01.05.2020 1 523 392,56 42 316,46 677 063,36 846 329,20 

17 01.06.2020 1 523 392,56 42 316,46 719 379,82 804 012,74 

18 01.07.2020 1 523 392,56 42 316,46 761 696,28 761 696,28 

19 01.08.2020 1 523 392,56 42 316,46 804 012,74 719 379,82 

20 01.09.2020 1 523 392,56 42 316,46 846 329,20 677 063,36 

21 01.10.2020 1 523 392,56 42 316,46 888 645,66 634 746,90 

22 01.11.2020 1 523 392,56 42 316,46 930 962,12 592 430,44 

23 01.12.2020 1 523 392,56 42 316,46 973 278,58 550 113,98 

24 01.01.2021 1 523 392,56 42 316,46 1 015 595,04 507 797,52 

25 01.02.2021 1 523 392,56 42 316,46 1 057 911,50 465 481,06 

26 01.03.2021 1 523 392,56 42 316,46 1 100 227,96 423 164,60 

27 01.04.2021 1 523 392,56 42 316,46 1 142 544,42 380 848,14 

28 01.05.2021 1 523 392,56 42 316,46 1 184 860,88 338 531,68 

29 01.06.2021 1 523 392,56 42 316,46 1 227 177,34 296 215,22 

30 01.07.2021 1 523 392,56 42 316,46 1 269 493,80 253 898,76 

31 01.08.2021 1 523 392,56 42 316,46 1 311 810,26 211 582,30 

32 01.09.2021 1 523 392,56 42 316,46 1 354 126,72 169 265,84 

33 01.10.2021 1 523 392,56 42 316,46 1 396 443,18 126 949,38 

34 01.11.2021 1 523 392,56 42 316,46 1 438 759,64 84 632,92 

35 01.12.2021 1 523 392,56 42 316,46 1 481 076,10 42 316,46 

Всього 1 481 076,10     

 

         

6.19. Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть 

          Найменування статтi 31 грудня 2019 31 грудня 2018 

Торговельна кредит.заборгованiсть 8 14 

Розрахунки з бюджетом 107 155 

Одерержанi аванси 3 3 

Заробiтна плата та соцiальнi внески - - 

Iнiiншi 6 4 

Всього кредиторська заборгованiсть 124 176 

 

Станом на 31 грудня 2018 та 2019 рокiв компанiя не мала орендованого обладнання.                              

6.20. Пенсiйнi  плани. 

Товариство на протязi звiтного року не  мала недержавної пенсiйної програми. 

    6.21.Фiнансовi активи та iнвестицiї в дочiрнi пiдприємства 

        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 2019 р. Компанiя не провадила додаткових довгострокових фiнансових 

iнвестицiй. 

На 31.12.2019 року є акцiонером, учасником в таких юридичних особах: 

1.Нацiональний депозитарiй України (код ЄДРПОУ 30370711)  -20000,00 грн. 

2.Товарна бiржа "Київська бiржа"(код ЄДРПРУ 3185514)         - 17150,00грн 

          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 2019 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 2019 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. 

          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. На дату формування звiтностi УФБ  не 

здiйснювала по вiдношенню до дочiрнього пiдприємства жодних владних повноважень по 

управлiнню його фiнансовими чи операцiйними полiтиками з метою одержання вигiд вiд його 

дiяльностi, що виключає наявнiсть вiдносин контролю. 

В 2019 роцi Компанiя не провадила iнвестування в новi дочiрнi пiдприємства. 

 

7.Розкриття iншої iнформацiї 

7.1 Умовнi зобов'язання 

7. 1. 1. Судовi позови 

       Протягом 2018-2019 рокiв вiдкрито провадження в адмiнiстративнiй справi  за позовом 

ПрАТ "Українська фондова бiржа" до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 

про визнання бездiяльностi протиправною та зобов?язання вчинити дiї.  

 

7.1.2. Оподаткування 

Внаслiдок наявностi в українському податковому законодавствi положень, якi дозволяють бiльш 

нiж один варiант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабiльному 

економiчному середовищi, за якої податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчної 

дiяльностi, у разi, якщо податковi ограни пiддають сумнiву певне тлумачення, засноване на 

оцiнцi керiвництва економiчної дiяльностi Товариства, ймовiрно, що Товариство змушене буде 

сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть 

фiнансових iнструментiв, втрати га резерви пiд знецiнення, а також на ринковий рiвень цiн на 

угоди. На думку керiвництва Товариство сплатило усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не 

мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти можуть переглядатися вiдповiдними 

податковими органами протягом трьох рокiв. 

7.1.3. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв 

Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат економiчної 

нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути 

реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi Товариства. 

Ступiнь повернення активiв у значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться 

поза зонною контролю Товариства. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi Товариству 

визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу. На думку 

керiвництва Товариства, виходячи з наявних обставин та iнформацiї, кредитний ризик дiя 

фiнансових активiв Товариством визначений як дуже низький, тому кредитний збиток не був 

визнаний при оцiнцi цих активiв. Враховуючи той факт, що поточна дебiторська заборгованiсть 

буде погашена у лютому 2020 року , а строк розмiщення коштiв на депозитному рахунку с 



короткостроковий (2 мiсяцi), i строк повернення вкладу 21 лютого 2020 року, очiкуваний 

кредитний збиток Товариством визнаний при оцiнцi цього фiнансового активу становить "0". 

 

7.2 Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони 

               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 2019 роцi Компанiя  здiйснювала операцiї з продажу та закупiвлi  робiт i послуг мiж 

пов'язаними сторонами. Будь-яка заборгованiсть з пов'язаними сторонами в балансi Компанiї 

вiдсутня.  

За рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 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 особi в 2019 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.  

 

 

Протягом перiоду з 01.01.2019 по 31.12.2019 у Товариства виникали операцiї з по'язаними 

сторонами, в т.ч оплати працi директору Товариства. 

 

До провiдного управлiнського персоналу вiдносяться директор. Заборгованостi по заробiтнiй 

платi керiвництву Товариства та iншому управлiнському персоналу за перiод з 01.01.2018 по 

31.12.2018 р. нє має 

Пов'язанi сторони: юридичнi особи 

Найменування Мiсцезнаходження Володiння акцiями % Керiвник 

ТОВ"Український контракт" (21555127) 01601 м.Київ, пров.Рильський, б.10 53,85

 Оскольський Валентин Володимирович 

Асоцiацiя"ДжiЕс1Україна" (00065324) 04053 м.Київ, вул.Артема ,26 1,6 Оскольський 

Валентин Володимирович 

 

Пов'язанi сторони: фiзичнi особи 

Фамiлiя , iм'я ,по-батьковi Адреса реєстрацiї 

Оскольський Валентин Володимирович М.Київ, вул.В.Житомирська ,буд.14, кв.2 

 

 

7.3. Цiлi та полiтики управлiння фiнансовими ризиками 

Управлiння ризиками має першочергове значення для ведення бiзнесу Товариства i є важливим 



елементом її дiяльностi. Полiтика управлiння ризиками сконцентрована на не передбачуваностi 

фiнансових ринкiв i нацiлена на мiнiмiзацiю потенцiйного негативного впливу на фiнансовi 

показники Товариства. Оперативний i юридичний контроль має на метi забезпечувати належне 

функцiонування внутрiшньої полiтики та процедур з метою мiнiмiзацiї операцiйних i 

юридичних ризикiв. 

              Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з фiнансовими 

ризиками i вартiсть чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво 

змiнитись унаслiдок впливу суб'єктивних чинникiв та об'єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i 

напрямок впливу яких заздалегiдь точно передбачити неможливе. До таких фiнансових ризикiв 

вiднесено кредитний ризик, Ринковий ризик та ризик лiквiдностi. 

             Полiтика з управлiння ризиками орiєнтована на визначення, аналiз i управлiння 

ризиками, з якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також 

постiйний монiторинг за рiвнем ризикiв, дотриманням встановлених обмежень та полiтики 

управлiння ризиками. 

 Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на основi розумiння причин 

виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на вартiсть чистих активiв та 

застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення. 

7.3.1. Кредитний ризик 

Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iнструмент не зможе 

виконати зобов'язання i це буде причиною виникнення фiнансового збитку iншої сторони. 

Кредитний ризик притаманний таким фiнансовим iнструментам, як поточнi та депозитнi 

рахунки в банках, облiгацiї, дебiторська заборгованiсть (в т.ч. позики) та векселi (уразi 

наявностi). 

Основним методом оцiнки кредитних ризикiв Товариства є оцiнка кредитоспроможностi 

контрагентiв. для чого використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка iнша доступна 

iнформацiя щодо їх спроможностi виконувати борговi зобов'язаннi. 

Станом на 31.12.2019 р. кредитний ризик по фiнансовим активам, що оцiнюються за 

амортизованою собiвартiстю, є низьким, що пiдтверджується чинниками, якi враховують 

специфiку контрагентiв, загальнi економiчнi умови та оцiнку як поточного, гак i прогнозного 

напрямкiв змiни умов станом на звiтну дату. 

Щодо депозитiв 

При визначеннi рiвня кредитного ризику фiнансового активу у виглядi еквiвалентiв грошових 

коштiв, розмiщених на депозитному рахунку в АТ "Укрексiбанк" були врахованi, в першу чергу 

, данi НБУ. Вiдповiдно до цих даних складаються рейтинги банкiв. За даними рейтингу 

надiйностi банкiв, що здiйснюється рейтинговим агентством, яке внесене до Державного реєстру 

уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР (http://www.nssmc.gov.ua/rating-agencies/) АТ 

"Укрексiмбанк" має кредитний рейтинг iнвестицiйного рiвня  

АА.https://eximb.com/ukr/about/rates/ 

         Позичальник або окремий борговий iнструмент з рейтингом uа.АА характеризується 

дуже високою кредитоспроможнiстю порiвняно з iншими українськими позичальниками або 

борговими iнструментами. Знаки "+" та "-" позначають промiжний рейтинговий рiвень вiдносно 

основного рiвня. Стабiльний прогноз вказує на вiдсутнiсть на поточний момент передумов для 

змiни рейтингу протягом року. 

          Враховуючи проведений аналiз, кредитний ризик визначений Товариством як дуже 

низький, враховуючи те. що термiн розмiщення на депозитi вклади складає менш мiсяця вiд дати 

балансу (до 07.02.2020 р.). сума збитку вiд знецiнення визначена на рiвнi 0%. 

Щодо позик 

Станом на 31.12.2019 року в активах Товариства немає позик. Керiвництво компанiї проводить 

аналiз , враховуючи пiдходи затвердженi в Товариствi у межах системи управлiння ризиками.   

Керiвництво прийшло висновку, що з дати первiсного визнання (видачi позики) кредитний 

ризик позичальника не зазнав зростання i є низьким. Вiдсутнi факти, якi б свiдчили про ризик 



невиконання зобов'язання. Використовується модель розрахунку збитку з використанням 

коефiцiєнту спiввiдношення грошового потоку до загального боргу. 

У разi, якщо операцiйного прибутку боржника не вистачає навiть щоб обслуговувати наявний 

борг, кредитний ризик такого боржника збiльшується, у разi ж наявного запасу у 2-3 пункту. у 

порiвняннi з вартiстю боргу у вiдсотках кредитний ризик можна вважати прийнятним. I далi, 

вiдповiдно до вимог МСФЗ. при збiльшеннi запасу спiввiдношення ЕВIТ до пiдпроцентного 

боргу по вiдношенню до вартостi боргу можна вважати, що кредитний ризик боржника 

зменшується, i навпаки  

Полiтика обрання чисельника коефiцiєнту EBITDA або ЕВIТ може залежати вiд специфiки 

боржника. Наприклад, якщо  аналiзувати металургiйний комбiнат зi значними основними 

засобами, то краще брати для розрахункiв EBITDA, якщо мова йде про агрокомпанiю без 

основних засобiв, то краще аналiзувати через ЕВIТ.  

До заходiв мiнiмiзацiї впливу кредитного ризику Товариство  вiдносить: встановлення 

внутрiшнього обмеження обсягу дебiторської заборгованостi в активах: диверсифiкацiю 

структури активiв: аналiз платоспроможностi контрагентiв: 

здiйснення заходiв щодо недопущення наявностi в активах Товариства простроченої 

дебiторської заборгованостi. 

У Товариства для внутрiшньої системи заходiв iз запобiгання та мiнiмiзацiї впливу ризикiв 

створенi: система управлiння ризиками, внутрiшнiй аудит (контроль). 

Товариство використовує наступнi методи управлiння кредитними ризиками: 

o лiмiти щодо боргових зобов'язань за класами фiнансових iнструментiв: 

o лiмiти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою гру 

пою): 

o лiмiти щодо вкладень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за 

Нацiональною рейтинговою шкалою: 

o лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами . 

7.3.2. Ринковий ризик 

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 

фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплює 

три типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик 

виникає у зв'язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцiї, вiдсоткових ставок 

та валютних курсiв. Товариство наражатиметься на ринковi ризики у зв'язку з iнвестицiями в 

акцiї, облiгацiї та iншi фiнансовi iнструменти. 

Iнший цiновий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 

фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (окрiм тих, що виникають 

унаслiдок вiдсотковою ризику чи валютного ризику), незалежно вiд того, чи спричиненi вони  

чинниками, характерними для окремого фiнансового iнструмента або його емiтента, чи 

чинниками, що впливають на всi подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операцiї 

на ринку. 

Основним методом оцiнки цiнового ризику є аналiз чутливостi. Серед методiв пом'якшення 

цiнового ризику Товариство використовує диверсифiкацiю активiв та дотримання лiмiтiв на 

вкладення в акцiї га iншi фiнансовi iнструменти з нефiксованим прибутком. 

        Станом на 31.12.2019р. Компанiя не мала активiв , по яким необхiдно б було 

розраховувати ринковий та iнший цiновий ризик. На протязi 2019 року Компанiя не 

використовувала та не залучала фiнансовi активи ,вплив змiни цiни на якi змiнили б фiнансовий 

стан. 

Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 

фiнансового iнструменту коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв.  

Дiя мiнiмiзацiї та контролю за валютними ризиками Товариство контролює частку активiв, 

номiнованих в iноземнiй валютi, у загальному обсягу активiв. Оцiнка валютних ризикiв 

здiйснюється на основi аналiзу чутливостi. 



 

Визначення порогу чутливостi керiвництво Товариства здiйснювало на основi статистичних 

даних НБУ щодо динамiки курсу гривнi до iноземних валют, на основi яких була розрахована 

iсторична волиальнiсть курсу, що визначається як стандартне вiдхилення рiчної дохiдностi вiд 

володiння iноземною валютою за перiод. 

Валютнi ризики Товариства виникають у зв'язку з володiнням фiнансовими iнструментами, 

номiнованими в iноземнiй валютi. Товариство iнвестує кошти в банкiвськi депозити в iноземнiй 

валютi та може iнвестувати в цiннi папери, номiнованi в доларах США/євро. Товариство 

визначило, що об?рунтовано можливим є коливання валютного курсу на +39,3 вiдсотка. 

 

Чутливi до коливань валютного курсу активи 

 

Активи номiнованi в iноземнiй валютi 31 грудня 2019 31 грудня 2018 

Рахунки в банках 27 248 

Банкiвськi депозити 1895 1938 

Всього 1922 2186 

Частка в активах Товариства. %        0.11%                       0.13% 

 

 

 

 

            Валютнi ризики 

 

Валюта Сума Стандартне вiдхилення. % (змiни) Потенцiйний вплив на активи 

Товариства 

  + - Сприятливi змiни (зростання вартостi) Несприятливi змiни 

На 31.12.2018 р. 

Долар США 2186 39.3  +859 -859 

 ...   ...  

Разом 2186   +859 -859 

На 31.12.2019 р. 

Долар США 2040 30,0  +612 -612 

     ... 

Разом 2040   +612 -612 

Аналiз чутливостi до валютних ризикiв проведено на основi iсторичних даних щодо 

волатильностi курсiв iноземних валют. 

 

Вiдсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 

фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок. 

Керiвництво Товариства усвiдомлює, що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме 

як на доходи Товариства, так i на справедливу вартiсть чистих активiв.  

Усвiдомлюючи значнi ризики, пов'язанi з коливаннями вiдсоткових ставок у високоiнфляцiному 

середовищi, яке є властивим для фiнансової системи України, керiвництво Товариства 

контролює частку активiв, розмiщених в банкiвських установах  в iноземнiй валютi з 

фiксованою вiдсотковою ставкою. Керiвництво Товариства здiйснює монiторинг вiдсоткових 

ризикiв та контролює їх максимально припустимий розмiр. У разi зростання вiдсоткових ризикiв 

Монiторинг вiдсоткових ризикiв здiйснюється шляхом оцiнки впливу можливих змiн 

вiдсоткових ставок на вартiсть вiдсоткових фiнансових iнструментiв. 

  

Активи, якi наражаються на вiдсотковi ризики 

 



Тип активу 31 грудня 2018 31 грудня 2018 

Банкiвськi депозити 1895 1938 

Всього   1895 1968 

Частка в активах Товариства. %          0,11%               0,11% 

 

Для оцiнки можливих коливань вiдсоткових ставок Товариство використовувало iсторичну 

волатильнiсть вiдсоткових ставок за строковими депозитами (до 1 року) за останнi 5 рокiв за 

оприлюдненою iнформацiєю НБУ. 

Товариство визнає, що обгрунтовано можливим є коливання ринкових ставок на +4 процентних 

пункти в гривнi та +-0,5процентних пунктiв в iноземнiй валютi. Проведений аналiз чутливостi 

заснований на припущеннi, що всi iншi параметри, зокрема валютний курс, залишатимуться 

незмiнними, i показує можливий вплив змiни вiдсоткових ставок на 0,5 процентних пункти на 

вартiсть чистих активiв Товариства. 

 

          Вiдсотковi ризики 

 

Тип активу Вартiсть Середньозважена ставка Потенцiйний вплив на чистi активи 

Товариства в разi змiни вiдсоткової ставки 

На 31.12.2018 р. 

Можливi коливання ринкових ставок + 0,5% пункти - 0,5% пункти 

Банкiвськi 

депозити 1938 3% -0,2 +0,2 

Разом 1938  -0,2 +0,2 

На 31.12.2019 р. 

Можливi коливання ринкових ставок + 0,5% пункти - 0,5% пункти 

Банкiвськi 

депозити 1895 3% -0,2 -0,2 

   +0,2    

     

Разом 1895  -0,2 +0,2 

7.3.3. Ризик лiквiдностi 

Ризик лiквiдностi - ризик того, що Товариство матиме труднощi при виконаннi зобов'язань, 

пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв 

або iншого фiнансового активу. 

Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство 

аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю га iншими фiнансовими 

активами, зобов'язаннями, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної 

дiяльностi. 

Iнформацiя щодо недисконтованих платежiв за фiнансовими зобов'язаннями Товариства в 

розрiзi строкiв погашення представлена наступним чином: 

 

 

Рiк, що закiнчився 31 i рудня 2018 року До 1 

мiсяця Вiд 1 

мiсяця до 3 мiсяцiв Вiд 3 

мiсяцiв до 1 року Вiд 1 

року до 5 рокiв Бiльше 5 рокiв Всього 

1 2 3 4 5 6 7 

Короткостроковi позики банка - - - - - - 

Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть -     14 - - -             

14 



Поточна 

заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - 162 - - -      

162 

Всього - 176 - - - 176 

Рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року До 1 

мiсяця Вiд 1 

мiсяця до 3 мiсяцiв Вiд 3 

мiсяцiв до 1 року Вiд 1 року до 5 рокiв Бiльше 5 рокiв Всього 

Короткостроковi позики банка - - - - - - 

Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть - 8 - - - 8 

Поточна 

заборгованiсть за довгостроковими зобов 'язаннями - 116 - - -       

116 

Всього - 124 - - - 124 

 

7.4. Управлiння капiталом 

 

           Товариство розглядає управлiння капiталом як систему принципiв та методiв 

розробки i реалiзацiї управлiнських рiшень, пов'язаних з оптимальним формуванням капiталу з 

рiзноманiтних джерел, а також забезпеченням ефективного його використання у дiяльностi 

Товариства. Ключовi питання та поточнi рiшення, що впливають на обсяг i структуру капiталу, а 

також джерела його формування, розглядаються управлiнським персоналом. Механiзм 

управлiння капiталом передбачає чiтку постановку цiлей i завдань управлiння капiталом, а 

також контроль за їх дотриманням у звiтному перiодi; удосконалення методики визначення й 

аналiзу використання усiх видiв капiталу: розроблення загальної стратегiї управлiння капiталом. 

         Управлiнський персонал здiйснює огляд структури капiталу на кiнець кожного звiтного 

перiоду. При цьому проводиться аналiз вартостi капiталу, його структура та можливi ризики. На 

основi отриманих висновкiв Товариство здiйснює регулювання капiталу шляхом залучення 

додаткового капiталу або фiнансування, а також витати дивiдендiв та погашення iснуючих 

позик. Товариство може здiйснювати регулювання капiталу шляхом змiни структури капiталу. 

Система управлiння капiталом може коригуватись з урахуванням змiн в операцiйному 

середовищi, тенденцiях ринку або стратегiї розвитку. 

Управлiння капiталом Товариства спрямовано на досягнення наступних цiлей: 

o зберегти спроможнiсть Товариства продовжу вати свою дiяльнiсть так. щоб воно i надалi 

забезпечу вазо дохiд для учасникiв Товариства та виплати iншим зацiкавленим сторонам; 

o забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цiн на 

послуг и Товариства, що вiдповiдають рiвню ризику ; 

o дотримання вимог до капiталу, встановлених регулятором, i забезпечення здатностi 

Товариства функцiонувати в якостi безперервного дiючого пiдприємства. 

Товариство вважає, що загальна сума капiталу, управлiння яким здiйснюється, дорiвнює сумi 

капiталу, вiдображеного в балансi. 

Склад власного капiталу на дату фiнансової звiтностi (15968) тис.грн.: 

- Зареєстрований капiтал (оплачений капiтал) 15400 тис.грн. 

- Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (1242)тис.грн. 

Вiдповiдно до Положення щодо пруденцiйних нормативiв професiйної дiяльностi на фондовому 

ринку та вимог до системи управлiння ризиками, затвердженого рiшенням НКIДПФР № 1597 

вiд 01.10.2015р. (з врахуванням змiн) Товариство розраховує такi показники: 

1) розмiр власних коштiв; 2) норматив достатностi власних коштiв: 3) коефiцiєнт покриття 

операцiйного ризику; 4) коефiцiєнт фiнансової стiйкостi. 

Розмiр регулятивного капiталу (власнi кошти) Товариства станом на 31.12.2019р. складає 15344 

тис.грн., яка складається з розмiру статутного капiталу в сумi 15400 тис.грн., що зменшений на 



розмiр збитку поточного року у розмiрi 56тис. грн. 

 

7.5. Подiї пiсля Балансу  

 

Мiж датою складання та затвердження фiнансової звiтностi жодних подiй, якi б могли вплинути 

на показники фiнансової звiтностi та економiчнi рiшення користувачiв, не вiдбувалося. 

 

Голова правлiння     ____________________  Оскольський В.В. 

Головний бухгалтер ___________________   Даруга А.О. 

 



XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за 

результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською 

фірмою) 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

ТОВ "Аудиторська фiрма 

"Iмона-аудит" 

2 Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

3 - суб'єкти аудиторської діяльності, 

які мають право проводити 

обов'язковий аудит фінансової 

звітності 

3 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

23500277 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

01030, м. Київ, вул. Пирогова, 2/37 

5 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

0791 

6 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 354/3, дата: 25.01.2018 

7 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2019 по 31.12.2019 

8 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

02 - із застереженням 

9 Пояснювальний параграф (за наявності) Аудитор зазначає, що в Примiтках 

до рiчної фiнансової звiтностi 

Товариства iнформацiя в окремих 

роздiлах  (iнформацiя про зв'язанi 

сторони, iнформацiя про 

iнвестицiйну нерухомiсть, 

застосована модель очiкуваних 

кредитних ризикiв за фiнансовими 

активами, операцiї з пов'язаними 

сторонами, врахування дiї й 

прийняття нових стандартiв та 

iнтерпретацiй, перелiк 

опублiкованих МСФЗ, змiн до них 

та iнтерпретацiй, ефективна дата 

яких не настала станом на звiтну 

дату та застосування/не 

застосування достроково 

Товариством у фiнансовiй звiтностi 

за рiк, що закiнчився 31.12.2019 р., 

опублiкованих МСФЗ, змiн до них 

та iнтерпретацiй) розкрита не в 

повному обсязi, що не в повнiй мiрi 

вiдповiдає вимогам МСФЗ. 

Оскiльки це не має всеохоплюючого 

характеру для фiнансової звiтностi 



Товариства, Аудитор вважає за 

доцiльне висловити думку iз 

застереженням щодо цiєї фiнансової 

звiтностi.   

 

10 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 10-1/01, дата: 10.01.2020 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 10.01.2020, дата 

закінчення: 31.03.2020 

12 Дата аудиторського звіту 31.03.2020 

13 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

27 000,00 

14 Текст аудиторського звіту  

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

ЩОДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI  

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

"УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БIРЖА"  

СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ 

Користувачам фiнансової звiтностi  

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БIРЖА" 

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 

 

I. Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi 

 

Думка iз застереженням 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БIРЖА" (код ЄДРПОУ14281095) (далi  - Товариство), яка 

включає Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2019 року, Звiт про фiнансовi 

результати (Звiт про сукупний дохiд), Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом), Звiт 

про власний капiтал за рiк що закiнчився зазначеною датою, та Примiток до фiнансової 

звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик, а також Звiту про 

управлiння. 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних в Роздiлi "Основа для думки 

iз застереженням" нашого Звiту, фiнансова звiтнiсть ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БIРЖА", що додається, вiдображає достовiрно, в 

усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2019 року, його 

фiнансовi результати i грошовi потоки за  рiк, що закiнчився зазначеною датою,  вiдповiдно 

до  Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). 

Основа для думки iз застереженням 

Аудитор зазначає, що в Примiтках до рiчної фiнансової звiтностi Товариства iнформацiя в 

окремих роздiлах  (iнформацiя про зв'язанi сторони, iнформацiя про iнвестицiйну 

нерухомiсть, застосована модель очiкуваних кредитних ризикiв за фiнансовими активами, 

операцiї з пов'язаними сторонами, врахування дiї й прийняття нових стандартiв та 

iнтерпретацiй, перелiк опублiкованих МСФЗ, змiн до них та iнтерпретацiй, ефективна дата 

яких не настала станом на звiтну дату та застосування/не застосування достроково 

Товариством у фiнансовiй звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2019 р., опублiкованих МСФЗ, 

змiн до них та iнтерпретацiй) розкрита не в повному обсязi, що не в повнiй мiрi вiдповiдає 

вимогам МСФЗ. 

Оскiльки це не має всеохоплюючого характеру для фiнансової звiтностi Товариства, Аудитор 

вважає за доцiльне висловити думку iз застереженням щодо цiєї фiнансової звiтностi.   



 

Ми провели аудит вiдповiдно до вiдповiдно до Закону України "Про аудит фiнансової 

звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" та вiдповiдно до "Мiжнародних  стандартiв  контролю  

якостi, аудиту,  огляду,  iншого надання впевненостi  та  супутнiх  послуг", видання 2016 - 

2017 рокiв, (МСА), прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням 

Аудиторської палати України № 361 вiд 08.06.2018 року, для  застосування до завдань, 

виконання яких буде здiйснюватися пiсля 01 липня 2018 року та у вiдповiдностi до рiшень 

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. 

Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть 

аудитора  за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту.   

 

Ми є незалежними по вiдношенню до ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БIРЖА" згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з 

Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, 

застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi 

обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. 

Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для 

використання їх як основи для  нашої думки iз застереженням. 

 

 Ключовi питання аудиту 

 Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були 

найбiльш значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi 

питання розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та 

враховувались при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки 

щодо цих питань. Ми визначили, що ключовi питання аудиту, про якi необхiдно повiдомити в 

нашому Звiтi, вiдсутнi. 

 Iнша iнформацiя 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя є 

iнформацiєю, яка мiститься у Звiтностi до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 

ринку за 2019 рiк, у Поясненнях  управлiнського персоналу, у Положеннях Товариства. 

Iнша iнформацiя - фiнансова та/або нефiнансова iнформацiя (крiм фiнансової звiтностi та Звiту 

аудитора щодо неї), яка входить до складу рiчного звiту Товариства станом на 31.12.2019 

року, складеного вiдповiдно до статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий 

ринок" вiд 23 лютого 2006 року № 3480-IV (зi змiнами i доповненнями) та Положення про 

розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної 

комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 2826 вiд 03.12.2013 року зi змiнами вiд 

04.12.2018 року № 854. До складу цiєї iнформацiї включено Звiт про корпоративне управлiння. 

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не 

висловлюємо свою думку щодо цiєї iншої iнформацiї, за виключенням виконання вимог, якi 

накладаються   пунктами 5-9 частини 3 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та 

фондовий ринок". 

 У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з 

iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою 

iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або 

чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення.  

Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення 

цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, 

якi потрiбно було б включити до звiту.  

Ми можемо зазначити про адекватнiсть системи бухгалтерського облiку, процедур 

внутрiшнього аудиту, внутрiшнього контролю та систем управлiння ризиками в Товариствi. 

Наше дослiдження Звiту про корпоративне управлiння проводиться у вiдповiдностi до МСА 



720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї". Це означає, що наше дослiдження 

Звiту про корпоративне управлiння є вiдмiнним та суттєво меншим за обсягом порiвняно з 

аудитом, який проводиться у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту. Ми вважаємо, 

що наше дослiдження надало нам достатню основу для формування нашої думки. 

Перевiрка iнформацiї та надання впевненостi щодо звiту керiвництва  

Iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння було складено управлiнським персоналом 

вiдповiдно до вимог: 

" пунктiв 5-9 частини 3 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий 

ринок"; 

" "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого 

рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013 року № 

2826 (iз змiнами та доповненнями) в частинi вимог щодо iнформацiї, зазначеної у пiдпунктах 

5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до цього Положення. 

Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання 

iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до встановлених критерiїв та за таку 

систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, 

щоб забезпечити складання iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, що не мiстить 

суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом 

формування iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння Товариства. 

Вiдповiдно до законодавства України (ст.7 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та 

аудиторську дiяльнiсть") посадовi особи Товариства несуть вiдповiдальнiсть за повноту i 

достовiрнiсть документiв та iншої iнформацiї, що були наданi Аудитору для виконання цього 

завдання, Аудитор висловлює думку щодо вiдповiдностi: 

" опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками 

емiтента; 

" перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй 

емiтента ;  

" iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) 

на загальних зборах емiтента;  

" порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента. 

На нашу думку Товариством було в повному обсязi розкрита ця iнформацiя з дотриманням 

вимог статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" № 3480-IV вiд 

23.02.2006 року, та вiдповiдає "Принципам корпоративного управлiння" затвердженим 

рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 22.07.2014 року № 

955. 

У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi та на виконання вимог статтi 40-1 Закону 

України "Про цiннi папери та фондовий ринок" № 3480-IV вiд 23.02.2006 року, нами була 

перевiрена наступна iнформацiя, що наведена в роздiлi "Звiт про корпоративне управлiння", 

Звiту Керiвництва за 2019 рiк ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БIРЖА": 

" iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння; 

" iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння; 

" iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв; 

" iнформацiя про наглядову раду та колегiальний виконавчий орган Товариства 

На нашу думку, iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння, що додається, складена у усiх 

суттєвих аспектах та розкрита в повному обсязi, вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 

статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та пiдпунктiв 5-9 пункту 4 

роздiлу VII додатка 38 до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв.  

Суттєва невизначенiсть щодо безперервностi дiяльностi 

Не змiнюючи нашої думки щодо фiнансової звiтностi, звертаємо Вашу увагу на те, що 



Товариство здiйснює свою дiяльнiсть в умовах фiнансово-економiчної кризи. В результатi 

нестабiльної ситуацiї в Українi дiяльнiсть Товариства супроводжується ризиками. 

Передбачити масштаби впливу ризикiв на майбутнє дiяльностi Товариства на даний момент з 

достатньою достовiрнiстю неможливо. Тому фiнансова звiтнiсть не мiстить коригувань, якi 

могли би бути  результатом таких ризикiв. Вони будуть вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, як 

тiльки будуть iдентифiкованi i зможуть бути оцiненi. 

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими 

повноваженнями,  за фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал  Товариства  несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне 

подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ, та за таку систему внутрiшнього контролю, 

яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання 

фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 

 

При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал  несе вiдповiдальнiсть за оцiнку 

здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, за 

необхiдностi, питання, пов'язанi з безперервнiстю дiяльностi, та використовуючи принцип 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм 

випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати  Товариство чи припинити 

дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. 

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть  вiдповiдальнiсть за нагляд за 

процесом складання фiнансової звiтностi Товариства. 

. 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 

Метою нашого аудиту є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у 

цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту 

аудитора, що мiстить нашу думку.  

Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, 

проведений вiдповiдно до МСА, завжди iдентифiкує суттєве викривлення, якщо таке iснує.  

Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, 

якщо окремо або в сукупностi з iншими викривленнями, як об?рунтовано очiкується, вони 

можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї 

фiнансової звiтностi. 

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та 

дотримуємось професiйного скептицизму протягом всього аудиту.  

Крiм того, ми: 

o iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок 

шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури щодо таких 

ризикiв, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для 

забезпечення пiдстав для висловлення нашої думки. Ризик невиявлення суттєвих викривлень 

внаслiдок шахрайства є вищим, нiж ризик невиявлення суттєвого викривлення в результатi 

помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi упущення, 

неправильне трактування або нехтування заходами внутрiшнього контролю; 

o отримуємо розумiння системи внутрiшнього контролю, яка має значення для аудиту, з 

метою  розробки аудиторських процедур, якi є прийнятними за даних обставин, але не з 

метою висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю Товариства; 

o оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових 

оцiнок i пов'язаних з ними  розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 

o доходимо висновку щодо прийнятностi застосування управлiнським персоналом  

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi 

отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок про те, чи iснує суттєва невизначенiсть 



щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Товариства продовжити 

безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої 

невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних 

розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є 

неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських 

доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть 

примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.  

o оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями 

iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу 

її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. 

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про 

запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи 

будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.  

Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 

виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й 

iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 

незалежнiсть, а також, де це застосовне, щодо вiдповiдних застережних заходiв. 

II. Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв 

Основнi вiдомостi про ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА 

ФОНДОВА БIРЖА" наведено в Таблицi 1.  

Таблиця 1  

№ з/п Показник Значення 

1 Повне найменування Товариства Приватне акцiонерне товариство "УКРАЇНСЬКА 

ФОНДОВА БIРЖА" 

2 Скорочене найменування Товариства ПрАТ "УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БIРЖА" 

3 Органiзацiйно-правова форма Товариства Акцiонерне товариство 

4 Iдентифiкацiйний код юридичної особи 14281095 

5 Серiя, номер та дата свiдоцтва про державну реєстрацiю юридичної особи Свiдоцтво 

серiї А01 № 795071 

Номер запису в ЄДР юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв 1 074 107 0012 007593 

Дата проведення державної реєстрацiї 10 червня 1997 

6 Мiсце проведення державної реєстрацiї Шевченкiвська районна в м. Києвi державна 

адмiнiстрацiя 

7 Мiсцезнаходження 01034, м. Київ, пров. Рильський, буд. 10 

8 Основнi види дiяльностi за КВЕД-2010 66.11  Управлiння фiнансовими ринками 

9 Керiвник Оскольський Валентин Володимирович 

 

Назва Товариства, його органiзацiйно-правова форма господарювання та види дiяльностi 

вiдповiдають Статуту та вiдображенi в Статутi  достовiрно.  

 

Щодо можливостi (спроможностi) Товариства безперервно здiйснювати свою дiяльнiсть 

протягом найближчих 12 мiсяцiв 

Припущення про безперервнiсть дiяльностi розглядається аудитором у вiдповiдностi до МСА 

570 "Безперервнiсть дiяльностi" (переглянутий) як таке, що Товариство  продовжуватиме 

свою дiяльнiсть у близькому майбутньому, не маючи нi намiру, нi потреби лiквiдуватися або 

припиняти її. Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення 

безперервностi дiяльностi. Управлiнський персонал Товариства планує вживання заходiв для 

покращення показникiв дiяльностi та подальшого розвитку Товариства.  

Зiбранi докази та аналiз дiяльностi Товариства не дають аудиторам пiдстав сумнiватись в 

здатностi Товариства безперервно продовжувати свою дiяльнiсть. 

Використовуючи звичайнi процедури та згiдно аналiзу фiнансового стану Товариства ми не 



знайшли доказiв про порушення принципiв функцiонування Товариства.  

Не вносячи додаткових застережень до цього висновку, звертаємо увагу на те, що в Українi 

iснує невпевненiсть щодо можливого майбутнього напрямку внутрiшньої економiчної 

полiтики, нормативно-правової бази та розвитку полiтичної ситуацiї. Ми не маємо змоги 

передбачити можливi майбутнi змiни у цих умовах та їх вплив на фiнансовий стан, результати 

дiяльностi та економiчнi перспективи Товариства. 

 

Щодо вiдповiдностi прийнятої управлiнським персоналом Товариства облiкової полiтики 

вимогам законодавства про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть та МСФЗ. 

Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 

2019 року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi 

стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з 

Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО).  

Принципи побудови, методи i процедури застосування облiкової полiтики Товариства, 

здiйснюються згiдно Наказу "Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику 

товариства". 

Облiкова полiтика Товариства в перiодi, який перевiрявся, визначає основнi засади ведення 

бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi з дотриманням основних принципiв 

та забезпеченням методiв оцiнки та реєстрацiї господарських операцiй, якi передбаченi 

Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV вiд 

16.07.1999 року зi змiнами та доповненнями та Мiжнародними стандартами фiнансової 

звiтностi, (надалi МСФЗ).  

 Облiкова полiтика Товариства розкриває основи, стандарти, правила та процедури облiку, якi 

Товариство використовує при веденi облiку  та складання звiтностi вiдповiдно до МСФЗ. 

Облiкова полiтика встановлює принципи визнання та оцiнки об'єктiв облiку, визначення та 

деталiзацiї окремих статей фiнансової звiтностi Товариства.  

 

Розкриття iнформацiї у фiнансовiй  звiтностi. 

 

Розкриття iнформацiї стосовно активiв 

 

Нематерiальнi активи 

У результатi проведеної перевiрки аудиторами встановлено, що станом на 31 грудня 2019 року 

на балансi Товариства облiковуються нематерiальнi активи первiсною вартiстю     995 тис. 

грн. Знос нематерiальних активiв станом на 31 грудня 2019 року складав 207 тис. грн., що в 

цiлому вiдповiдає даним облiкових регiстрiв. Нарахування амортизацiї на нематерiальнi 

активи здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу. 

На думку аудиторiв, облiк нематерiальних активiв у всiх суттєвих аспектах вiдповiдає 

вимогам Наказу про облiкову полiтику, вимогам Мiжнародному стандарту бухгалтерського 

облiку 38 "Нематерiальнi активи", який виданий Радою з Мiжнародних стандартiв 

бухгалтерського облiку (РМСБО) та застосовується з 31 березня 2004 року (зi змiнами та 

доповненнями). 

Основнi засоби та iншi необоротнi матерiальнi активи 

За даними фiнансової звiтностi Товариства станом на 31 грудня 2019 року на балансi 

облiковуються основнi засоби первiсною вартiстю  1 994 тис. грн. Данi щодо основних 

засобiв Товариства наведено в Таблицi 2. 

Таблиця 2 

Групи основних засобiв Залишок на 31 грудня 2019 

(первiсна вартiсть, тис. грн.) 

Будинки, споруди та передавальнi пристрої 1 524 

Машини та обладнання 78 



Транспортнi засоби 0 

Iнструменти, прилади та iнвентар (меблi) 383 

Iншi основнi засоби 9 

Всього: 1 994 

 

Сума нарахованого зносу основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв 

станом на 31 грудня 2019 року склала 905 тис. грн. 

Вiдповiдно до Наказу про облiкову полiтику нарахування амортизацiї на основнi засоби 

здiйснюється прямолiнiйним методом, для об`єктiв основних засобiв групи 4 - метод 

зменшення залишкової вартостi. Аудитори зазначають про незмiннiсть визначеного методу 

протягом звiтного перiоду.  

На думку аудиторiв, данi фiнансової звiтностi Товариства стосовно основних засобiв та iнших 

необоротних матерiальних активiв в цiлому вiдповiдають даним реєстрiв аналiтичного та 

синтетичного облiку Товариства та первинним документам, наданим на розгляд аудиторам; 

склад основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв, достовiрнiсть i повнота їх 

оцiнки в цiлому вiдповiдають вимогам Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 16 

"Основнi засоби", який виданий Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку 

(РМСБО) та застосовується з 01 сiчня 2005 року (зi змiнами та доповненнями).  

Станом на 31.12.2019 року на балансi Товариства облiковується iнвестицiйна нерухомiсть, 

балансова вартiсть якої складає 12 645 тис. грн. Згiдно МСБО 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть" - 

нерухомiсть (земля чи будiвлi або частина будiвлi  або їх поєднання), утримувана власником 

або орендарем згiдно з угодою про фiнансову оренду з метою отримання орендних платежiв 

або збiльшення вартостi капiталу чи для досягнення обох цiлей,а не для використання у 

виробництвi чи при постачаннi товарiв та наданнi послуг.  

Протягом звiтного 2019 року переоцiнка iнвестицiйної нерухомостi не здiйснювалась. 

Iнформацiя щодо основних засобiв, нематерiальних активiв та iнвестицiйної нерухомостi не в 

повному обсязi розкрита Товариством в Примiтках до  фiнансової звiтностi.  

 

Облiк запасiв 

За даними фiнансової звiтностi Товариства станом на 31 грудня 2019 року на балансi 

облiковуються виробничi запаси в сумi 5 тис. грн., що в цiлому вiдповiдає первинним 

документам та даним  реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку. 

Придбанi (отриманi) запаси зараховуються на баланс Товариства за первiсною вартiстю. 

Первiсна вартiсть запасiв визначається згiдно з Мiжнародним стандартом бухгалтерського 

облiку 2 "Запаси", який виданий Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку 

(РМСБО) та застосовується з 01 сiчня 2005 року (зi змiнами та доповненнями). 

При вибуттi запасiв оцiнка їх здiйснюється за собiвартiстю перших за часом надходження 

запасiв (ФIФО). Списання запасiв проводиться на пiдставi первинних документiв, якi 

пiдписанi уповноваженими особами пiдприємства та затвердженi в установленому порядку. 

Аналiтичний облiк запасiв ведеться Товариством у вiдомостях по кожному виду запасiв 

окремо у розрiзi найменувань. 

Облiк запасiв на Товариствi здiйснюється в цiлому у вiдповiдностi iз вимогами Наказу про 

облiкову полiтику та вимогами Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 2 "Запаси", 

який виданий Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО) та 

застосовується з 01 сiчня 2005 року (зi змiнами та доповненнями). 

 

Дебiторська заборгованiсть 

Станом на 31 грудня 2019 року на балансi Товариства довгострокова дебiторська 

заборгованiсть не облiковується, що в цiлому вiдповiдає первинним документам та даним  

реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку. 

Дебiторська заборгованiсть Товариства за товари, роботи, послуги станом на 31 грудня 2019  



року  становить 63 тис. грн.., що в цiлому вiдповiдає первинним документам та даним  

реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку.  

Станом на 31 грудня 2019 року дебiторська заборгованiсть Товариства за розрахунками з 

бюджетом в сумi 113 тис. грн., в тому числi з податку на прибуток - 113 тис. грн., що в цiлому 

вiдповiдає первинним документам та даним  реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку.  

Фiнансовi iнвестицiї 

За наслiдками проведеного аудиту на пiдставi даних первинних документiв, регiстрiв 

аналiтичного та синтетичного облiку встановлено, що станом на 31 грудня 2019 року на 

балансi Товариства не облiковуються поточнi фiнансовi iнвестицiї. 

Склад  та структура довгострокових фiнансових iнвестицiй (iнших фiнансових iнвестицiй), 

що облiковуються на балансi Товариства станом на 31.12.2019 року, наведенi у Таблицi 2.  

            Таблиця 2 

№ з/п Найменування пiдприємства Вид iнвестицiй Сума 

(грн.) % в статутному капiталi 

1. Нацiональний депозитарiй 

(ЄДРПОУ-30370711) акцiї 20 000,00 0,4 

2. Товарна бiржа "Київська бiржа" (ЄДРПОУ-31815514) корпоративнi права 17 150,00 

 28,6 

 Разом  37 150,00  

     Визначення первiсної вартостi  та подальшої оцiнки фiнансових iнвестицiй повинна 

здiйснюватися вiдповiдно до Мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi 9 "Фiнансовi 

iнструменти", який виданий Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку 

(РМСБО) та застосовується з 01 сiчня 2013 року. Собiвартiсть фiнансової iнвестицiї 

складається з цiни придбання та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням 

фiнансової iнвестицiї. Подальша оцiнка фiнансових iнвестицiй на дату балансу 

вiдображаються за собiвартiстю, а не за справедливою вартiстю. Ринковi котирування по 

зазначеним фiнансовим iнвестицiям не доступнi, що є ключовим джерелом невизначеностi 

оцiнок зазначених фiнансових iнструментiв. На думку аудитора вплив змiни в оцiнках може 

бути не значним для фiнансової звiтностi Товариства.  

Грошовi кошти 

Залишок грошових коштiв Товариства в нацiональнiй валютi станом на 31 грудня 2019 року 

склав 2 387 тис. грн., в тому числi на поточних рахунках в нацiональнiй валютi - 92 тис. грн., 

на короткострокових депозитних рахунках - 2 295 тис. грн., що вiдповiдає банкiвським 

випискам та даним, вiдображеним в фiнансовiй звiтностi Товариства. 

 

Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття 

 Станом на 31 грудня 2019 року на балансi Товариства облiковуються необоротнi 

активи, якi утримуються для продажу, на суму 62 тис. грн.,  що в цiлому вiдповiдає даним  

первинних документiв та даним реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку.  

 

Розкриття iнформацiї щодо зобов'язань 

 

Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань та забезпечень Товариства 

 Аудиторами дослiджено, що визнання, облiк та оцiнка зобов'язань Товариства в цiлому 

вiдповiдають вимогам Наказу про облiкову полiтику та вимогам Мiжнародного стандарту 

бухгалтерського облiку 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи", який 

виданий Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО) та застосовується 

з 01 липня 1999 року (зi змiнами та доповненнями) та Наказу про облiкову полiтику.  

Довгостроковi зобов'язання станом на 31 грудня 2019 року на балансi Товариства 

облiковуються в сумi 1 097 тис. грн. (зобов'язання за орендою), що в цiлому вiдповiдає 

первинним документам та даним  реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку. 



Короткостроковi кредити банкiв та векселi виданi не облiковуються на балансi Товариства 

станом на 31 грудня 2019 року, що в цiлому вiдповiдає первинним документам та даним  

реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку. 

Станом на 31 грудня 2019 року на балансi Товариства облiковується поточна кредиторська 

заборгованiсть за: 

  товари, роботи, послуги в сумi 8 тис. грн.; 

  розрахунками з бюджетом в сумi 107 тис. грн.; 

  розрахунками з одержаних авансiв в сумi 3 тис. грн.., 

що в цiлому вiдповiдає даним  первинних документiв та даним реєстрiв аналiтичного та 

синтетичного облiку. 

Поточнi забезпечення Товариства станом на 31 грудня 2019 року складають суму 6 тис. грн., 

що в цiлому вiдповiдає первинним документам та даним  реєстрiв аналiтичного та 

синтетичного облiку. 

Розкриття iнформацiї щодо фiнансових результатiв  

 

Доходи 

Вiдображення доходiв в бухгалтерському облiку Товариства здiйснюється на пiдставi 

наступних первинних документiв: актiв виконаних робiт (послуг), виписок банку, 

розрахункових вiдомостей та iнших первинних документiв, передбачених статтею 9 Закону №  

996. 

За результатами аудиторської перевiрки встановлено, що данi вiдображенi в журналах - 

ордерах та оборотно - сальдових вiдомостях, наданих аудиторам стосовно доходiв Товариства 

за 2019 рiк вiдповiдають первинним документам.  

 

Структура доходiв Товариства за 2019 рiк 

Таблиця 3 

Доходи Товариства Сума (тис. грн.) 

Чистий доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 4 015 

Iншi операцiйнi доходи (доходи вiд безоплатно отриманих активiв) 33 

Доход вiд участi в капiталi - 

Iншi фiнансовi доходи (вiдсотки нарахованi) 100 

Iншi доходи (доходи вiд не операцiйної курсової рiзницi) 116 

 

На думку аудиторiв бухгалтерський облiк доходiв Товариства в усiх суттєвих аспектах 

ведеться у вiдповiдностi до норм Мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi 15 "Дохiд вiд 

договорiв з клiєнтами". 

Витрати 

На думку аудиторiв, облiк витрат Товариства ведеться в цiлому вiдповiдно до норм МСБО. 

Бухгалтерський облiк витрат Товариства здiйснюється на пiдставi наступних первинних 

документiв: актiв виконаних робiт (послуг), накладних, iнших первинних та розрахункових 

документiв.   

За результатами аудиторської перевiрки встановлено, що данi, якi вiдображено в 

журналах-ордерах та оборотно-сальдових вiдомостях, наданих аудиторам,  в основному 

вiдповiдають первинним документам та даним фiнансової звiтностi Товариства за 2019  рiк.  

 Структуру витрат Товариства за 2019 рiк 

Таблиця 4 

Витрати дiяльностi Товариства Сума (тис. грн.) 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 1 073 

Адмiнiстративнi витрати 2 816 

Витрати на збут - 

Iншi операцiйнi витрати  (собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти, втрати вiд операцiйної 



курсової рiзницi) 443 

Фiнансовi витрати 173 

Iншi витрати  9 

Разом  4 514 

 

Елементи операцiйних витрат за 2019 рiк 

Таблиця 5 

Витрати дiяльностi Товариства Сума (тис. грн.) 

Матерiальнi витрати - 

Витрати на оплату працi 1 319 

Вiдрахування на соцiальнi заходи 368 

Амортизацiя 498 

Iншi операцiйнi витрати (частково врахованi адмiнiстративнi витрати) 2 310 

Разом  4 495 

  

 Таким чином, з урахуванням доходiв отриманих та витрат, понесених Товариством за 

2019 рiк, фiнансовим результатом дiяльностi Товариства став збиток у розмiрi 250 тис. грн. 

Аудитори вважають, що звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2019 рiк в 

усiх суттєвих аспектах повно i достовiрно вiдображає величину i структуру доходiв та витрат 

Товариства 

Iнформацiя до Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом). 

Iнформацiя про грошовi потоки Товариства надає користувачам фiнансових звiтiв змогу 

оцiнити спроможнiсть Товариства генерувати грошовi кошти та їх еквiваленти, а також 

оцiнити потреби суб'єкта господарювання у використаннi цих грошових потокiв. 

Залишок грошових коштiв станом на 31.12.2019 року на рахунках у банках складає 2 387 тис. 

грн. 

Iнформацiя до Звiту про власний капiтал (змiни у власному капiталi) 

За даними Балансу власний капiтал Товариства станом на 31 грудня 2019 року складає суму 15 

968 тис. грн. 

Вiн складається iз статутного капiталу в розмiрi 15 400 тис. грн., капiталу в дооцiнках в 

розмiрi 1 013 тис. грн., додаткового капiталу в розмiрi 797 тис. грн., суми непокритого збитку 

в  розмiрi 1 242 тис. грн.    

На думку аудитора, розмiр та структура власного капiталу вiдображенi у фiнансовiй звiтностi 

Товариства станом на 31.12.2019 року достовiрно. 

Розкриття iнформацiї про змiни у складi власного капiталу Товариства протягом 2019 року 

наведено Товариством в Звiтi про власний капiтал. 

 

"Звiт про iншi правовi та регуляторнi вимоги" 

 

Статутний капiтал 

Для облiку статутного капiталу Товариство використовує рахунок бухгалтерського облiку 40 

"Зареєстрований  (пайовий)  капiтал".  

Статутний капiтал ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА 

ФОНДОВА БIРЖА" станом на 31 грудня 2019 року складає 15 400 000,00 грн. (П`ятнадцять 

мiльйонiв чотириста тисяч грн.. 00 коп.), який складається з 2 000 простих iменних акцiй 

номiнальною вартiстю 7 700,00 грн. (Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 13 травня 

2011 року № 246/1/11, видане ДКЦПФР на випуск простих iменних акцiй в без документарнiй 

формi).  

Вiдповiдно висновку вiд 15 березня 2012 року Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Аудиторська фiрма "Аудит - Ната" (Свiдоцтво про внесення до реєстру суб'єктiв 

аудиторської дiяльностi  № 0548, видано рiшенням Аудиторської палати України вiд 



26.01.2001 року) оголошений Статутний капiтал Товариства був сформований у повному 

розмiрi. 

Таким чином, станом на 31 грудня 2019 року статутний капiтал Товариства складає суму 15 

400 000,00 грн. (П`ятнадцять мiльйонiв чотириста тисяч грн.. 00 коп.), який складається з 2 

000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 7 700,00 грн. 

 

Станом на 31 грудня 2019 року акцiї розмiщенi наступним чином: 

Таблиця 6 

№ 

з/п Назва акцiонера Кiлькiсть акцiй Сума, грн. Вiдношення до загальної 

кiлькостi акцiй, % 

1. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Український контракт", код ЄДРПОУ 

21555127 1 065 8 200 500,00 53,25 

2. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ДЖЕСВАН", код ЄДРПОУ 37730012 689

 5 305 300,00 34,45 

3. Iншi акцiонери (61 особа) 246 1 894 200,00 12,30 

 

 Всього: 2 000 15 400 000,00 100,00 

Таким чином, за результатами аудиторської перевiрки встановлено, що станом 31 грудня 2019 

року зареєстрований та сплачений Статутний капiтал ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БIРЖА" становить 15 400 000,00 грн. 

(П`ятнадцять мiльйонiв чотириста тисяч грн.. 00 коп.), який складається з 2 000 простих 

iменних акцiй номiнальною вартiстю 7 700,00 грн., що вiдповiдає вимогам чинного 

законодавства та встановленим нормативам. Емiсiї акцiй в 2018 роцi Товариство не 

проводило. Викупу власних акцiй в 2018 роцi  у Товариствi не було. Неоплачений та 

вилучений капiтали Товариства станом на 31 грудня 2019 року вiдсутнiй. 

На думку аудиторiв розмiр статутного капiталу вiдображенi у фiнансовiй звiтностi Товариства 

станом  на 31 грудня 2019 року достовiрно. 

На думку аудиторiв розмiр статутного капiталу ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БIРЖА" вiдповiдає вимогам чинного 

законодавства та встановленим нормативам. 

Частка держави у статутному капiталi Товариства вiдсутня. 

 

Щодо вартостi чистих активiв  

 Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2019 року становить 15 968 тис. грн., що 

вiдповiдає пiдсумку роздiлу I пасиву Балансу Товариства на вказану дату.  

Вартiсть чистих активiв бiльша вiд розмiру статутного капiталу Товариства станом на 

31.12.2019 року, що вiдповiдає вимогам чинного законодавства. 

Аудитори пiдтверджують достовiрнiсть, повноту та вiдповiднiсть чинному законодавству в 

усiх суттєвих аспектах даних щодо визнання, класифiкацiї та оцiнки активiв та зобов'язань. 

  

Товариство в цiлому дотримується вимог нормативно-правових актiв Нацiональної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку, що регулюють порядок складання та розкриття iнформацiї 

компанiями з управлiння активами, якi здiйснюють управлiння активами iнституцiйних 

iнвесторiв. 

У Товариства  вiдсутнi простроченi зобов'язання щодо сплати податкiв та зборiв, несплачених 

штрафних санкцiй за порушення законодавства про фiнансовi послуги, у тому числi на ринку 

цiнних паперiв. 

 

Iнформацiя про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй 

звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий  стан. 



Подiй пiсля дати балансу, що можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан Товариства по 

заявi управлiнського персоналу, були вiдсутнi. 

Iнформацiя про пов'язаних осiб  

Вiдповiдно до вимог МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони" та МСА 550 

"Пов'язанi сторони" ми звертались до управлiнського персоналу iз запитом щодо надання 

списку пов'язаних осiб та, за наявностi таких осiб, характеру операцiй з ними. 

Згiдно МСФЗ, пов'язаними сторонами вважаються: пiдприємства, що знаходяться пiд 

контролем або значним впливом iнших осiб; пiдприємства або фiзичнi особи, що прямо або 

опосередковано здiйснюють контроль Товариством або суттєво впливають на його дiяльнiсть, 

а також близькi члени родини такої фiзичної особи. 

Перелiк пов'язаних осiб Товариства наведено в Таблицi 7: 

Таблиця 7 

№ п/п Повне найменування  юридичної особи - власника  (учасника) Товариства чи П.I.Б. 

фiзичної особи - власника (учасника)  та посадової особи Товариства Iдентифiкацiйний код 

юридичної особи - власника Товариства   або реєстрацiйний номер облiкової картки платника 

податкiв (за наявностi) Мiсцезнаходження юридичної особи чи паспортнi данi фiзичної 

особи, про яку подається iнформацiя (серiя i номер паспорта, дата видачi та найменування 

органу, що його видав) Частка в статутному капiталi Товариства, % 

 Власники - юридичнi особи 

    

 

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Український контракт", код ЄДРПОУ 

21555127 Юридична особа за законодавством України Пров. Рильський, буд. 10, м. 

Київ, 01025 53,25 

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ДЖЕСВАН", код ЄДРПОУ 37730012

 Юридична особа за законодавством України Вул.. Артема, буд. 26, м. Київ, 04053

 34,45 

 Керiвник  

    

 

   Оскольський Валентин Володимирович  м. Київ, вул. В. Житомирська, буд.14, 

кв.2 0,0 

 

Операцiй з пов'язаними сторонами, що виходять за межi нормальної дiяльностi, не 

встановлено. 

В процесi перевiрки фiнансової звiтностi Товариства, в iнформацiї щодо перелiку пов'язаних 

осiб  та операцiй з такими особами  невiдповiдностей  не встановлено.  

 

Iнформацiю про наявнiсть та обсяг непередбачених активiв та/або зобов'язань, ймовiрнiсть 

визнання яких на балансi є достатньо високою, пiд час перевiрки не виявлено. 

Ймовiрнiсть визнання на балансi Товариства непередбачених активiв та/або зобов'язань дуже 

низька. 

Iнформацiя про наявнiсть iнших фактiв та обставин, якi можуть суттєво вплинути на 

дiяльнiсть ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА 

БIРЖА"  у майбутньому вiдсутня. 

 

Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi 

внаслiдок шахрайства  

Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання 

розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй 

контроль, як цього вимагає МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнювання ризикiв суттєвого 



викривлення через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища", нами були 

виконанi процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовувалася пiд час 

iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 

240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi". 

Нами були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв Товариства, якi 

на нашу думку, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї 

ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Нами виконанi аналiтичнi 

процедури, в тому числi  по сутi з використанням деталiзованих даних, спостереження та 

iншi. Ми отримали розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб'єкта господарювання, 

структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, 

облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди 

фiнансових результатiв. 

 Ми не отримали доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть того, що 

фiнансова звiтнiсть мiстить суттєве викривлення внаслiдок шахрайства. 

 

Iншi питання 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму  та умови договору на проведення аудиту 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму наведенi в Таблицi 8. 

Таблиця 8 

№ п/п Показник Значення 

1 

1 Повне найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи Товариство з 

обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Iмона-Аудит", 23500277 

2 

 

 

 

 

2 Номер та дата Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, 

виданого АПУ  

 

 

Свiдоцтво Аудиторської палати України про те, що суб'єкт аудиторської дiяльностi пройшов 

зовнiшню перевiрку системи контролю якостi аудиторських послуг, створеної вiдповiдно до 

стандартiв аудиту, норм професiйної етики та законодавчих i нормативних вимог, що 

регулюють аудиторську дiяльнiсть 

 

Номер реєстру Суб'єкту аудиторської дiяльностi для здiйснення обов'язкового аудиту 

 Свiдоцтво № 0791, видано рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 року 

№ 98, продовжено рiшенням Аудиторської палати України вiд 24.09.2015 року, № 315/3 до 

24.09.2020 року; 

 

Номер бланку №0751, затверджене Рiшенням АПУ вiд 25.01.2018 року №354/3  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Третiй 

 

 

3 

 

3 Прiзвище, iм'я, по батьковi генерального директора, серiя, номер, дата видачi 

Сертифiката аудитора, виданого АПУ Величко Ольга Володимирiвна 

сертифiкат аудитора серiя А № 0005182, виданий рiшенням Аудиторської палати України № 

109 вiд 23.04.2002 року, продовжений рiшенням №356/2 вiд 29.03.2018 року чинний до 

23.04.2022 року 

4 Прiзвище, iм'я, по батьковi аудитора, який проводив аудиторську перевiрку, серiя, 

номер, дата видачi Сертифiката аудитора, виданого АПУ Майборода Олена 

Олександрiвна 

Сертифiкат аудитора серiя А№007738, виданий рiшенням Аудиторської палати України 

№360/2 вiд 31.05.2018 року, чинний до 31.05.2023 року 

5 Мiсцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Пирогова, 2/37 

6 Адреса здiйснення дiяльностi 02140, м. Київ, проспект М. Бажана, 26, оф. 95 

7 Телефон/ факс 044 565-77-22,  565-99-99 

8 E-mail mail@imona-audit.ua 

9 Веб-сайт www.imona-audit.ua 

 

Згiдно з Договором № 10-1/01 вiд 10 сiчня 2020 року на проведення аудиту Товариство з 

обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Iмона - Аудит" (надалi - Аудитор),  що дiє 

на пiдставi свiдоцтва про внесення до реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 0791, 

виданого рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 року № 98, продовжено 

рiшенням Аудиторської палати України №315/3 до 24.09.2020 року, свiдоцтво АПУ про 

вiдповiднiсть системи контролю якостi (номер бланку №00751, Рiшення АПУ вiд 25.01.2018 

року №354/3), провело незалежну аудиторську перевiрку первинних та установчих 

документiв, бухгалтерського облiку та фiнансових звiтiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БIРЖА" у складi: Балансу (Звiту про фiнансовий 

стан) станом на 31 грудня 2019 року, Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний 

дохiд) за 2019 рiк, Звiту про рух грошових коштiв за 2019 рiк, Звiту про власний капiтал за 

2019 рiк i Примiток до фiнансової звiтностi за 2019 рiк та Звiту про управлiння на предмет 

повноти, достовiрностi та вiдповiдностi чинному законодавству i  встановленим нормативам. 

 

 

Перiод проведення перевiрки: з 10 сiчня 2020 року по 31 березня 2020  року. 

Аудитор                                                                                                 

Майборода О.О. 

(сертифiкат аудитора серiя А №007738, виданий  рiшенням Аудиторської палати 

України№360/2 вiд 31.05.2018 року,чинний до 31.05.20223 року) 

 

Генеральний директор                                                                                 

Величко О. В. 

(сертифiкат аудитора серiя А № 0005182, виданий рiшенням Аудиторської палати України № 

109 вiд 23.04.2002 року, продовжений рiшенням №356/2 вiд 29.03.2018 року чинний до 

23.04.2022 року) 

 

Дата складання Звiту незалежного аудитора    31 березня 2020 року 

 



 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Голова правлiння Оскольський В.В.,  який здiйснює управлiнську функцiю та пiдписує рiчну 

iнформацiю емiтента,  стверджує, що, наскiльки це йому вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, 

пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз 

Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить 

достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, 

прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем,  а також 

про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i 

здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його 

контролем, у рамках звiтностi разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими 

вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. 

 

XIX. 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 НКЦПФР або 

через особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від імені 

учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

11.03.2019 15.03.2019 Відомості про рішення емітента про утворення, припинення 

його філій, представництв 

 


