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

Ткаченко О.В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

27.04.2016

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Українська бiржа"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
36184092
4. Місцезнаходження
Печерський, 01004, м.Київ, вул.Шовковична, буд.42-44
5. Міжміський код, телефон та факс
044 495 74 74 044 495 74 73
6. Електронна поштова адреса
ym@ux.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2016
(дата)

2. Річна інформація опублікована
у

Бюлетень "Цiннi папери України" 78(4366)

28.04.2016

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

ux.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет 28.04.2016
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

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

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість
акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

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

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на

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

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

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

33. Примітки

Вiдсутня наступна iнформацiя (з зазначенням причин):
пункт 3 - емiтент не приймав участь у створеннi будь-яких юридичних осiб,
пункт 4 -емiтент не має посади корпоративного секретаря,
пункт 5 - емiтент не здiйснював випуск облiгацiй, послугами рейтингового
агентства не користувався,
пункт 10 - згiдно ст.21 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"
прибуток фондової бiржi спрямовується на її розвиток та не пiдлягає
розподiлу мiж її засновниками (учасниками),
пiдпункт 2) пункту12 - емiтент не здiйснював випуск облiгацiй,
пiдпункт 3) пункту 12 - емiтент не здiйснював випуск iнших цiнних паперiв,
пiдпункт 4) пункту 12 - похiднi цiннi папери емiтентом не випускались,
пiдпункт 5) пункту 12 - викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду
емiтентом не здiйснювався,
пiдпункт 5) пункту 14 - емiтент не здiйснює розрахунок собiвартостi наданих
послуг (облiкова полiтика емiтента не передбачає такого розрахунку),
пункт 15 - борговi цiннi папери не випускались,
пункт 18 - iпотечнi облiгацiї не випускались,
пiдпункти 1),2),3),4),5) пункту 19 - iпотечнi облiгацiї не випускались,
пункт 20- кредитнi договори не укладались, борговi зобов"язання вiдсутнi,

пункт 21 - професiйна дiяльнiсть емiтента не передбачає випуски iпотечних
сертифiкатiв,
пункт 22 - iпотечнi активи вiдсутнi,
пункт 23 -професiйна дiяльнiсть емiтента не передбачає випуски сертифiкатiв
ФОН,
пункт 24 - професiйна дiяльнiсть емiтента не передбачає випуски
сертифiкатiв ФОН
пункт 25 -професiйна дiяльнiсть емiтента не передбачає випуски сертифiкатiв
ФОН
пункт 26 - професiйна дiяльнiсть емiтента не перелбачає випуски
сертифiкатiв ФОН
пункт 27 - професiйна дiяльнiсть емiтента не передбачає випуски
сертифiкатiв ФОН
пункт 30 - рiчна фiнансова звiтнiсть складається вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв бухгалтерського облiку
пункт 32 - цiльовi облiгацiї, виконання зобов"язань за якими забезпечене
об"єктами нерухомостi - не випускались

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Українська бiржа"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 302048
3. Дата проведення державної реєстрації
02.10.2008
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
25000000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
29
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
66.11 Управлiння фiнансовими ринками
63.11 Оброблення данних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов"язана з ними дiяльнiсть
66.12 Посередництво за договорами по цiнних паперах або товарах
10. Органи управління підприємства
Загальнi збори акцiонерiв Бiржова рада Правлiння Ревiзiйна комiсiя
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
АТ "Укрексiмбанк"
2) МФО банку
322313
3) поточний рахунок
26509010079347
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
АТ "Укрексiмбанк"
5) МФО банку
322313

6) поточний рахунок
26509010079347
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний орган,
що видав

Дата
закінчення дії
ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

22.10.2010

Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку

16.12.2018

дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому
ринку

АГ 399339

Опис

Пiсля спливу термiну планується наступна пролонгацiя
термiну дiї лiцензiї.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування
юридичної особи
засновника та/або
учасника

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

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

ТОВ СП "Драгон Капiтал"

30965875

01033Україна м.Київ
Саксаганського,36Д

4.00

ПАТ IЕК "IНЕКО"

22925945

03150Україна м.Київ
Червоноармiйська, 62-А

0.04

ПрАТ IК "IТТ-Iнвест"

23517763

03150Україна м.Київ
вул.Фiзкультури, б.30

2.544

ТОВ "Велма Україна"

34564181

69037Україна м.Запорiжжя
вул.Сорок рокiв Радянської
України, буд.40

0.532

ТОВ "Київ Секьюрiтiз
Груп"

22590014

04080Україна м.Київ
вул.Григорiя Сковороди,б.21/16

0.008

ТОВ IК "Вєлєс Капiтал"

33847438

01025Україна м.Київ
вул.В.Житомирська, б.20

0.08

ПрАТ "Iвекс Капiтал"

21600862

03057Україна м.Київ вул.Ежена
Потье, б.12

4.284

ПАТ "Московська Бiржа"

1027739587

12509Росiйська Федерацiя
м.Москва Кисловський
провулок, б.13

22.444

Прізвище, ім"я, по
батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв),
Серія, номер, дата видачі та найменування органу,
які належать засновнику
який видав паспорт*
та/або учаснику (від загальної
кількості)
33.932

Усього

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ткаченко Олег Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СН 369291 29.11.1999 Ватутiнським РУГУ МВС України
4) рік народження**
1970
5) освіта**
вища, Київський державний унiверситет iм.Т.Г.Шевченка,1993 р., економiст-кiбернетик
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Київська мiжнародна фондова бiржа, Голова Правлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2015 1 рiк
9) Опис
Повноваження та обов"язки вiдповiдно до Статуту емiтента. Статут розмiщений на веб-сторiнцi
емiтента
в мережi Iнтернет http://www.ux.ua. Винарогода сплачується в розмiрi вiдповiдно до штатного
розкладу та контракту.
Непогашеної судимостi за корисловi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Заступник Голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Комiсаров Євген Анатолiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
МА 317465 09.09.1997 Шосткинським МВ УМВС України в Сумськiй обл.
4) рік народження**
1969
5) освіта**
вища,Київський нацiональний економiчний унiверситет, магiстр з фiнансового менеджмента,
2002 р.
6) стаж роботи (років)**
18

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Київська мiжнародна фондова бiржа, Заступник Голови Правлiння з розвитку ринкiв
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2015 1 рiк
9) Опис
Повноваження та обов"язки вiдповiдно до статуту емiтента.Статут розмiщений на веб-сторiнцi
емiтента в
мережi Iнтернет http://www.ux.ua/.Винагорода сплачується в розмiрi вiдповiдно до штатного
розкладу та
контракту. Непогашеної судимостi за корисловi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Перший Заступник Голови Правiлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Слободчiкова Наталiя Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4506 562622 ВВС Тверського р-ну м.Москви
4) рік народження**
1971
5) освіта**
вища, Новосибiрський електротехнiчний iнститут зв"язку, 1993 р.
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Вiце-президент Департаменту корпоративного ринку ВАТ "Московська Бiржа", м.Москва,
Росiйська Федерацiя
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2015 1 рiк
9) Опис
Повноваження та обов"язки вiдповiдно до статуту емiтента.Статут розмiщений на веб-сторiнцi
емiтента в
мережi Iнтернет http://www.ux.ua/.Винагорода сплачується в розмiрi вiдповiдно до штатного
розкладу та
контракту. Непогашеної судимостi за корисловi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Бiржової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ПАТ "Московська бiржа ММВБ-РТС" (скорочена назва ПАТ "Московська Бiржа")
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
1027739387
4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2015 1 рiк
9) Опис
Повноваження та обов"язки вiдповiдно до статуту емiтента.Статут розмiщений на веб-сторiнцi
емiтента в
мережi Iнтернет http://www.ux.ua/.
Представник за довiренiстю Данов Сергiй Володимирович.Винагорода не сплачується.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Бiржової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ПрАТ "Iвекс Капiтал"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
21600862
4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.04.2015 1 рiк
9) Опис
Повноваження та обов"язки вiдповiдно до статуту емiтента.Статут розмiщений на веб-сторiнцi
емiтента в
мережi Iнтернет http://www.ux.ua/.Винагорода не сплачується.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Бiржової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Єршов Артемiй Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СН 700629 06.02.1998 Печерським РУГУ МВС України в м.Києвi
4) рік народження**
1972
5) освіта**
вища,Київський державний унiверситетт,1995, економiст
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Займав посаду директора ТОВ "Тройка Дiалог Україна". Займав посаду заступника Голови
Правлiння АТ "Сбарбанк Росiї" до серпня 2014р.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2015 1 рiк
9) Опис
Повноваження та обов"язки вiдповiдно до статуту емiтента.Статут розмiщений на веб-сторiнцi
емiтента в
мережi Iнтернет http://www.ux.ua/.Винагорода не сплачується. Непогашеної судимостi за
корисловi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Бiржової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Золотько Дмитро Якович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**
1967
5) освіта**
вища,Київський нацiональний економiчний унiверситет, 2006р., банкiвська справа
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АТ "Сбербанк Росiї" (м.Київ, вул.Володимирська,46), Член Правлiння-казначей.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2015 1 рiк
9) Опис
Згоду на розкриття персональних даних не надано.
Повноваження та обов"язки вiдповiдно до статуту емiтента.Статут розмiщений на веб-сторiнцi
емiтента в
мережi Iнтернет http://www.ux.ua/.Винагорода не сплачується. Згоди на розкриття паспорртних
даних не надано.
Непогашеної судимостi за корисловi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Бiржової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мазепа Iгор Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СН 357504 05.12.1996 Днiпровський РУГУ МВС України в м.Києвi
4) рік народження**
1976
5) освіта**
вища,Київський нацiональний унiверситет,1998р., магiстр з управлiння мiжнародним бiзнесом
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Конкорд Капiтал (Київ, вул. Мечнiкова,2). Директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2015 1 рiк
9) Опис
Повноваження та обов"язки вiдповiдно до статуту емiтента.Статут розмiщений на веб-сторiнцi
емiтента в

мережi Iнтернет http://www.ux.ua/.Винагорода не сплачується.
Непогашеної судимостi за корисловi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Бiржової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
СП ТОВ "Драгон Капiтал"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
30965875
4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2015 1 рiк
9) Опис
Повноваження та обов"язки вiдповiдно до статуту емiтента.Статут розмiщений на веб-сторiнцi
емiтента в
мережi Iнтернет http://www.ux.ua/.Винагорода не сплачується.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Бiржової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ТОВ "Компанiя з управлiння активами "ТЕКТ"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
20393384
4) рік народження**
0
5) освіта**

6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2015 1 рiк
9) Опис
Повноваження та обов"язки вiдповiдно до статуту емiтента.Статут розмiщений на веб-сторiнцi
емiтента в
мережi Iнтернет http://www.ux.ua/.Винагорода не сплачується.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Бiржової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Магомедов Руслан Садрудинович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СО 406021 06.02.1998 Печерським РУГУ МВС України в м.Києвi
4) рік народження**
1984
5) освіта**
вища,Київський нацiональний економiчний унiверситет, 2005р.
6) стаж роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Аструм Капiтал", директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2015 1 рiк
9) Опис
Повноваження та обов"язки вiдповiдно до статуту емiтента.Статут розмiщений на веб-сторiнцi
емiтента в
мережi Iнтернет http://www.ux.ua/.Винагорода не сплачується.
Непогашеної судимостi за корисловi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Бiржової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Данов Сергiй Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
6303 778680 28.03.2003 УВС Ленiнського р-ну м. Саратов, Росiйська Федерацiя
4) рік народження**
1970
5) освіта**
Саратiвський державний унiверситет, 1993 , математика
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник Керiвника Управлiння товарного ринку ВАТ "РТС", Директор з розвитку бiзнесу в
Українi ВАТ "Московська Бiржа"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2015 1 рiк
9) Опис
Повноваження та обов"язки вiдповiдно до статуту емiтента.Статут розмiщений на веб-сторiнцi
емiтента в
мережi Iнтернет http://www.ux.ua/.Винагорода не сплачується.
Непогашеної судимостi за корисловi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гордiєнко Ольга Юрiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1963
5) освіта**
НГПБ управлiння атестацiї та сертифiкацiї професiйних бухгалтерiв, Росiйська Федерацiя, 2008
р. головний бухгалтер
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Московська бiржа", головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.04.2015 1 рiк
9) Опис
Згоди на розкриття персональних даних не надано.
Повноваження та обов"язки вiдповiдно до статуту емiтента.Статут розмiщений на веб-сторiнцi
емiтента в
мережi Iнтернет http://www.ux.ua/.Винагорода не сплачується. Згоди на розкриття паспорртних
даних не надано.
Непогашеної судимостi за корисловi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Публiчне акцiонерне товариство IЕК "IНЕКО"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
22925945
4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2015 1 рiк
9) Опис
Повноваження та обов"язки вiдповiдно до статуту емiтента.Статут розмiщений на веб-сторiнцi
емiтента в
мережi Iнтернет http://www.ux.ua/.Винагорода не сплачується.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Белiнський Андрiй Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4002 551095 17.05.2002 УВС Петродворцового р-ну Санк-Петербурга, код п-ния 782-085

4) рік народження**
1973
5) освіта**
вища, Санкт-Петербугский державний унiверситет економiки i фiнансiв, 2000р.
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Iнвестицiйна фiрма "ОЛМА" (Росiйська Федерацiя), Генеральний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2015 1 рiк
9) Опис
Повноваження та обов"язки вiдповiдно до статуту емiтента.Статут розмiщений на веб-сторiнцi
емiтента в
мережi Iнтернет http://www.ux.ua/.Винагорода не сплачується.
Непогашеної судимостi за корисловi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Бiржової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ТОВ "УНIВЕР Капiтал"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
33592899
4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2015 1 рiк
9) Опис
Повноваження та обов"язки вiдповiдно до статуту емiтента.Статут розмiщений на веб-сторiнцi
емiтента в
мережi Iнтернет http://www.ux.ua/.Винагорода не сплачується

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

1) посада
Член Бiржової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Купрiн Олексiй Iгорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
45 05 162456 ОВС Алексеевского р-ну м.Москва,22.07.2003
4) рік народження**
1957
5) освіта**
Вища, Московський фiнансовий iнститут, 1986, економiст
6) стаж роботи (років)**
25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Займав посаду начальник управлiння мiжбiржової iнтеграцiї бiрж країн СГД Департаменту
мiжнародної присутностi ПАТ Московська Бiржа, займає посаду виконавчого директора
Мiжнародної асоцiацiї бiрж країн СНД.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2015 1 рiк
9) Опис
Повноваження та обов"язки вiдповiдно до статуту емiтента.Статут розмiщений на веб-сторiнцi
емiтента в
мережi Iнтернет http://www.ux.ua/.Винагорода не сплачується.
Непогашеної судимостi за корисловi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові посадової особи
або повне найменування
юридичної особи

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

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Член
Бiржової
ради

ПАТ "Московська бiржа"

1027739387

5611

22.444

5611

0

0

0

Член
Бiржової
ради

ПрАТ "IВЕКС КАПIТАЛ"

21600862

1041

4.164

1041

0

0

0

Член
Бiржової
ради

СП ТОВ "Драгон Капiтал"

30965875

1000

4.00

1000

0

0

0

Член
Бiржової
ради

ТОВ Компанiя з управлiння
активами "ТЕКТ"

20393384

669

2.676

669

0

0

0

Член
Бiржової
ради

Магомедов Руслан
Садрудинович

СО 406021 06.02.1998
Печерським РУГУ МВС
України в м.Києвi

2

0.008

2

0

0

0

Член
Ревiзiйної
комiсiї

ПАТ IЕК "IНЕКО"

22925945

10

0.04

10

0

0

0

7492

29.968

7492

0

0

0

Усього

Кількість за видами акцій

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Кількість за видами акцій

Найменування
юридичної особи

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані на
пред'явника

ПАТ "Московська
Бiржа"

1027739387

12509 Росiйська Федерацiя
Центральний м.Москва
Кисловський провулок, б.13

5611

22.444

5611

0

0

0

ПрАТ "Український
бiржовий холдинг"

37449410

01004 Україна Печерський
м.Київ вул.Шовковична, б.42-44

5160

20.64

5160

0

0

0

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані на
пред'явника

10771

43.084

10771

0

0

0

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта,
найменування органу, який видав
паспорт**
Усього

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

Кількість за видами акцій

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних
зборів*

чергові
X

Дата
проведення

23.04.2015

Кворум
зборів**

Опис

Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

позачергові

74.34
Перелiк питань, що розглядались на Загальних зборах акцiонерiв:
1. Про обрання Лiчильної комiсiї.
2. Про обрання Голови та Секретаря Зборiв.
3.Звiт Голови Правлiння про дiяльнiсть Правлiння за 2014 рiк.
4.Звiт Голови Ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi за
2014 рiк та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї щодо рiчного звiту та балансу ПАТ
«Українська бiржа» .
5. Звiт Голови Бiржової ради про дiяльнiсть Бiржової ради за 2014 рiк.
6. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi ПАТ «Українська бiржа» на 2015 рiк.
7. Про переобрання Бiржової ради ПАТ «Українська бiржа» .
8. Про переобрання Правлiння ПАТ «Українська бiржа».
9.Про переобрання Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Українська бiржа».
По всiм питанням порядку денного прийнятi рiшення.
чергові

позачергові
X
06.08.2015
60.764

Перелiк питань,що розглядались на Загальних зборах акцiонерiв:
1. Про обрання Лiчильної комiсiї.
2. Про обрання Голови та Секретаря Зборiв.
3.Про збiльшення розмiру статутного капiталу ПАТ "Українська бiржа" шляхом публiчного
розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiльнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.
4.Про прийняття рiшення про публiчне розiщення простих iменних акцiй ПАТ "Українська бiржа".
5.Про прийняття рiшення про викуп ПАТ "Українська бiржа"розмiщенних ним акцiй.
Було запропоновано збiльшити розмiр статутного капiталу ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» на
загальну суму 18 100 00, 00 (вiсiмнадцять мiльйонiв сто тисяч гривень 00 копiйок) гривень шляхом
публiчного розмiщення додаткових простих iменних акцiй iснуючої номiнальної вартостi у кiлькостi
18 100 (вiсiмнадцять тисяч сто) штук за рахунок додаткових внескiв.
Пропонувалось збiльшення статутного капiталу ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» здiйснити шляхом
публiчного розмiщення простих iменних акцiй за цiною 1000 (одна тисяча) гривень за 1 (одну)
акцiю, яка дорiвнює номiнальнiй вартостi 1 (однiєї) акцiї та не є нижчою за ринкову вартiсть, що
затверджена Бiржовою радою ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» (Протокол №10 вiд 22 липня 2015
року). Рiшення не прийняте.
Питання про прийняття рiшення про публiчне розмiщення простих iменних акцiй ПАТ "Українська
бiржа" знято з порядку денного, оскiльки акцiонери не прийняли рiшення щодо збiльшення
статутного капiталу ПАТ "Українська бiржа".
Пропонувалась до розгляду пропозицiя Бiржової ради щодо викупу пакета акцiй в розмiрi 20%
статутного капiталу у акцiонерiв Бiржi – ПАТ «Московская Биржа ММВБ-РТС» та ПрАТ
«Український бiржовий холдинг» за цiною 1100 грн. за 1 акцiю.Рiшення не прийняте.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної
особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй
України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна Шевченкiвський в м.Києвi м.Київ вул.Б.Гринченка,
буд.3

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

АВ 581322

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

044 2796540

Факс

044 2791322

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Надає депозитарнi послуги

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної
особи

Публiчне акцiонерне товариство "Розрахунковий центр з
обслуговування договорiв на фiнансових ринках"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04107 Україна Шевченкiвський в м.Києвi м.Київ вул.Тропiнiна,7-Г

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

АЕ 263463

Назва 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 5854240

Факс

044 5854240

Вид діяльності

клiрингова дiяльнiсть

Опис

Розрахунковий центр здiйснює клiрингову дiяльнiсть. Розрахунковий
центр надає послуги щодо обмiну мiж Розрахунковим центром та
Бiржею информацiєю у виглядi електронних документiв, необхiдною
для забезпечення виконання укладених на Бiржi правочинiв щодо
цiнних паперiв, за допомогою системи електронного документообiгу.

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної
особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ААН "СейЯ Кiрш-аудит"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

24263164

Місцезнаходження

01033 Україна Голосiхвський в м.Києвi м.Київ вул.Гайдара, буд.27,
оф.5

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

1592

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

044 2895280

Факс

044 2895564

Вид діяльності

аудиторська дiяльнiсть

Опис

Аудит рiчних звiтiв

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10.12.2010

1179/1/10

ДКЦПФР

UA 4000042261

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

1000

25000

25000000

100

Опис

Лiстинг - немає, торгiвля акцiями здiйснюється на внутрiшньому ринку. Перша емiсiя акцiй вiдбулась
18.07.2008р. на 12 млн. грн.(12000 шт., номiнальна вартiсть 1000 грн.) Мета - формування статутного
капiталу для здiйснення професiйної дiяльностi органiзатора торгiвлi на фондовому ринку.
Друга емiсiя акцiй вiдбулась 10.12.2010р. на 13 млн грн. (13000 шт., номiнальна вартiсть 1000 грн.).
Мета - виконання лiцензiйних умов вiдповiдно до рiшення ДКЦПФР № 347 вiд 26.05.2006р.

XI. Опис бізнесу
Загальний стан економiки та вiйськово-полiтична ситуацiя в країнi негативно вплинули на
вiтчизняний фондовий ринок України у 2015 роцi. Вiдсутнiсть прогресу з реформуванням
суспiльно-економiчних вiдносин в країнi та невизначенiсть з початком приватизацiї не вiдновили
iнтересу iнвесторiв до iнструментiв фондового ринку та поглибили загальне падiння лiквiдностi.
Внаслiдок цього, у 2015 роцi загальний обсяг торгiв на «Українськiй бiржi» знизився на 22% в
порiвняннi з 2014 роком i склав 6 690 385 837 грн., а загальна кiлькiсть угод зменшилася за рiк на
52% та досягла 283 092. Обсяг торгiв на фондовому ринку за минулий рiк знизився на 40% та
склав 4 317 723 855 грн., а кiлькiсть угод, укладених на бiржi, скоротилася на 39% та склала 205
033. Обсяг торгiв на строковому ринку «Української бiржi» в 2015 роцi склав 2 372 661 982 грн.
(або 642 941 контрактiв), що бiльше показника 2014 року на 68,89%, а кiлькiсть угод досягла
вiдмiтки у 78 059. У структурi торгiв за 2015 рiк на ринок акцiй припадало 50% сумарного
обороту на «Українськiй бiржi» або 3 325 млн. грн., 34% на ринок ф’ючерсiв або 2 247 млн. грн.,
2% на ринок опцiонiв або 124 млн. грн., 14% на ринки iнвестицiйних сертифiкатiв,
корпоративних та державних облiгацiй або в сумi 992 млн. грн. Iндекс UX, що розраховується
«Українською бiржею», в 2015 роцi знизився на 33,64% з 1 033,61 до 685,86 пунктiв.
У 2015 роцi стартували торги новими фiнансовими iнструментами, а саме ф’ючерсним
контрактом на курс долар США - українська гривня, ф’ючерсним контрактом на курс евро-долар
США та ф’ючерсним контрактом на цiну однiєї тройської унцiї афiнованого золота.
Також в 2015 р. стартували торги цiнними паперами iноземних емiтентiв (українських емiтентiв,
якi провели IPO на iноземних бiржах) - «Миронiвський хлiбопродукт» (ТМ Наша ряба»;
«Легко!») та Ukrproduct Group Limited (ТМ «Наш молочник», «Народний продукт», «Вершкова
долина»).
З грудня 2015 року iнвесторам доступний новий iнструмент - державний дериватив VRI (Value
Recovery Instrument).
Новi iнструменти розширюють можливостi учасникiв торгiв, а саме, дозволяють страхувати
валютнi ризики та можуть бути використанi в рiзних iнвестицiйних стратегiях.
ПАТ «Українська бiржа» є афiлiйованим членом Всесвiтньої Федерацiї Бiрж (World Federation of
Exchanges), яка об’єднує понад 100 учасникiв, членом Мiжнародної асоцiацiї розповсюджувачiв
та споживачiв фiнансової iнформацiї (FISD/SIIA), а також членом Мiжнародної асоцiацiї бiрж
держав СНД (МАБ СНД). Укладенi договори на поставку iнформацiї з Bloomberg, Thomson
Reuters, S&P Dow Jones Indices LLC, Deutsche Borse AG та MSCI Inc.
Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли не
створювались.
Фонд оплати працi у 2015 роцi -5053 тис.грн.
Чисельнiсть працiвникiв (всього) -34 осiб.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 29 осiб.
Середньооблiкова чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 2 особи.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу - 4 особи.
Бiржа не входить до будь-яких об"єднань.
Бiржа не проводить спiльну дiльнiсть з будь-якими органiзацiями та пiдприємствами.

Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї емiтента не надходили.
Облiкова полiтика здiйснюється вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтнностi
(МСФЗ).Положення про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку ПАТ
"Українська бiржа" затверджено наказом Голови Правлiння вiд 05.01.2015р. №2/ОП.
ОСНОВНI ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ
Стандарти, що застосовуються
Основнi засади розробленi для застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
(МСФЗ) та Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (МСБО). При складаннi фiнансової
звiтностi ПАТ «Українська бiржа» (далi-Компанiя) ставить за мету послiдовно застосовувати
обранi основнi засади облiкової полiтики при здiйсненнi господарських операцiй для
спiвставлення фiнансової звiтностi за рiзнi перiоди.
Органiзацiя бухгалтерського облiку за МСФЗ
Органiзацiя бухгалтерського облiку для ведення облiку за Мiжнародними стандартами
бухгалтерського облiку (МСБО) в ПАТ «Українська бiржа» передбачає ведення
оперативного,статистичного,бухгалтерського та податкового облiкiв.У своїй дiяльностi для
органiзацiї бухгалтерського облiку, ведення рахункiв та складання зовнiшньої i внутрiшньої
фiнансової звiтностi Компанiя дотримується основних принципiв бухгалтерського облiку:
повного висвiтлення усiх господарських операцiй, своєчасностi, превалювання сутностi над
формою, обачностi, суттєвостi, безперервностi, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат,
послiдовностi.
Для ведення бухгалтерського облiку в Компанiї застосовується автоматизована форма облiку в
Програмi 1С Пiдприємство 7.7.Пiдприємство протягом звiтного перiоду(кварталу) вiдображає в
бухгалтерському облiку всi господарськi операцiї за робочим планом рахункiв, створеним на
основi Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань i господарських
операцiй, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України з введенням у разi необхiдностi
нових субрахункiв iз збереженням номерiв субрахункiв дiючого Плану рахункiв.Порядок ведення
аналiтичного облiку та кореспонденцiя рахункiв визначається вiдповiдною Iнструкцiєю про
застосування Плану рахункiв.
Пiдставою для вiдображення в облiку господарських операцiй є первиннi документи. З метою
забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку та звiтностi на кiнець року проводиться
iнвентаризацiя активiв та зобов’язань Компанiї.
При формуваннi показникiв фiнансової звiтностi встановлюється межа суттєвостi 1 000 грн.
При закриттi звiтного перiоду( кварталу) фiнансова звiтнiсть згiдно МСФЗ складається на базi
даних бухгалтерського облiку , що сформованi в системi 1С та вiдкоригованi (трансформованi) у
вiдповiдностi до вимог МСФЗ .
Принципи облiку
Фiнансова звiтнiсть складається у вiдповiдностi до принципу облiку за фактичними витратами, за
виключенням фiнансових инструментов, що оцiнюються за справедливою вартiстю.
Функцiональна валюта та валюта надання даних фiнансової звiтностi
Функцiональною валютою Компанiї є українська гривня, яка, маючи статус нацiональної валюти
України, найкращим чином вiдображає економiчний змiст бiльшостi операцiй, що проводить
Компанiя та пов’язаних з цим обставин, що впливають на її дiяльнiсть. Українська гривня є
також валютою надання даних фiнансової звiтностi.Всi показники фiнансової звiтностi
округлюються до цiлих тисяч гривень.
Використання оцiнок та суджень
Складання фiнансової звiтностi базується на здiйсненнi оцiнок та припущень, якi впливають на
суми, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi. Зазначенi оцiнки ґрунтуються на iнформацiї, наявнiй на
дату складання фiнансової звiтностi, тому фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд
зазначених оцiнок. Оцiнки та припущення мають бути зафiксованi у вiдповiдних документах.
Допущення та зробленi на їх пiдставi облiковi оцiнки постiйно аналiзуються для їх оперативної

змiни в разi необхiдностi. Змiни в облiкових оцiнках визнаються в тому звiтному перiодi, коли цi
оцiнки переглядалися та в усiх наступних перiодах, яких звiтному перiодi, коли цi оцiнки
переглядалися та в усiх наступних перiодах, яких торкнулися зазначенi змiни.
Основнi положення облiкової полiтики
Положення облiкової полiтики, що зазначенi далi, застосовувались послiдовно до першого
звiтного перiоду та порiвняльної iнформацiї за попереднi перiоди.
Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Датою переходу на МСФЗ є 1 сiчня 2011 р.
Перша фiнансова звiтнiсть Компанiї за МСФЗ складається станом на 31 грудня 2012 року.
Операцiї в iноземнiй валютi. Визначення курсових рiзниць.
При первинному визнаннi операцiя в iноземнiй валютi облiковується шляхом застосування до
суми в iноземнiй валютi поточного валютного курсу, що дiяв на кiнець дня здiйснення такої
операцiї ( тобто розрахунок проводиться за курсом , встановленим НБУ на 14.00 поточного дня).
У разi встановлення НБУ єдиного поточного курсу валют протягом дня такий курс
застосовується до всiх операцiй в бухгалтерському облiку.
Розрахунок курсових рiзниць проводиться на кожну дату балансу , а також на дату здiйснення
господарської операцiї.
Грошовi статтi, що вiдображенi в iноземнiй валютi станом на звiтну дату, перераховуються у
функцiональну валюту за валютним курсом, що дiяв на кiнець дня дати балансу. Негрошовi
статтi в iноземнiй валютi, що обчислюються за iсторичною вартiстю, перераховуються за
обмiнним курсом на кiнець дня дати операцiї. Негрошовi статтi в iноземнiй валютi, що
обчислюються за справедливою вартiстю, перераховуються за курсом, що дiяв на кiнець дня
визначення справедливої вартостi.
Курсовi рiзницi, що виникають в результатi перерахунку грошових статей в iноземну валюту ,
належать визнанню у складi iнших доходiв та витрат( розвернуто).Курсовi рiзницi, що виникають
в результатi перерахунку зобовязань засновникiв при формуваннi статутного капiталу або за
дебiторською заборгованiстю чи зобовязанням за розрахунками з господарською одиницею за
межами України ( погашення яких не планується та не є вiрогiдним в найближчiй перспективi)
вiдображаються у складi додаткового капiталу
Негрошовi активи та зобов’язання, що вiдображенi в iноземнiй валютi та вiдображенi за
фактичними витратами, перераховуються в функцiональну валюту за валютним курсом, що дiяв
на кiнець дня дати проведення операцiї.
Фiнансовi активи та зобов’язання
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання вiдображаються в облiку, коли Компанiя стає
стороною за договором по вiдношенню до вiдповiдного фiнансового iнструменту. Фiнансовi
активи та зобов’язання первинно оцiнюються за справедливою вартiстю. Витрати за угодами, що
напряму вiдносяться до придбання фiнансових активiв або зобов’язань, що оцiнюються за
справедливою вартiстю через прибуток або збиток,також вiдносяться безпосередньо до прибутку
або збитку.
Фiнансовi активи класифiкуються в такi категорiї: що оцiнюються за справедливою вартiстю
через прибуток або збиток ; що утримуються до погашення; що утримуються для продажу; а
також позики та дебiторська заборгованiсть.
Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки або збитки.
Фiнансовий актив класифiкується, як такий, що оцiнююється за справедливою вартiстю через
прибутки або збитки , якщо вiн передбачений для торгiвлi.
Фiнансовий актив класифiкується, як такий, що передбачений для торгiвлi, якщо вiн :
- придбавається з основною метою продажу в найближчому майбутньому ;
- при первинному визнаннi є частиною портфелю iдентифiкованих фiнансових iнструментiв, що
управляються Компанiєю як єдиний портфель, за яким є недавня iсторiя короткострокових
купiвель та перепродажей;
- є похiдним iнструментом, що не класифiкується як iнструмент хеджування в угодi ефективного
хеджування.
Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки або збитки,

вiдображаються за справедливою вартiстю з визнанням доходiв або витрат по переоцiнцi у складi
прибутку або збитку .
Iнвестицiї, що утримуються до погашення.
Непохiднi фiнансовi активи з фiксованими платежами та строком погашення , якi Компанiя має
намiр та можливiсть утримувати до погашення ,є iнвестицiями, що утримуються до
погашення.Такi iнвестицiї оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу
ефективної процентної ставки за вирахуванням знецiнення.
Якщо Компанiя продасть або перекласифiкує iнвестицiї, що утримуються до погашення, бiльш
нiж на незначну суму до строка погашенняґ, вся категорiя повинна бути переведена до складу
iнвестицiй, що передбаченi для продажу.
Iнвестицiї, що передбаченi для продажу.
Фiнансовi активи, що є в наявностi для продажу, являються тими непохiдними фiнансовими
активами, що визначенi як такi, що є в наявностi для продажу або не класифiкуються як 1)позики
та дебiторська заборгованiсть ; 2) iнвестицiї, що утримуються до погашення; 3) фiнансовi активи,
що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки або збитки.
Iнвестицiї Компанiї, що є в наявностi для продажу, первiсно оцiнюються за їх справедливою
вартiсть з урахуванням витрат на їх придбання.У разi, якщо iснує активний ринок, на кожну
звiтну дату такiї iнвестицiї оцiнюються за справедливою вартiстю.Iнвестицiї, що не обертаються
на активному ринку, також класифiкуються в якостi таких, що наявнi для продажу та
облiковуються за справедливою вартiстю у разi можливостi керiвництва їх достовiрно оцiнити.
Доходи та витрати, що виникають в результатi змiни справедливої вартостi,визнаються у складi
iншого сукупного доходу у складi резерву переоцiнки iнвестицiй за виключенням збиткiв вiд їх
знецiнення, процентного доходу(що розраховується за методом ефективної процентної ставки )
та курсових рiзниць, що визнаються у складi прибутку або збитку.При вибуттi або знецiненнi
iнвестицiї накопиченi доходи або витрати , що ранiше визнавалися в резервi переоцiнки
iнвестицiй, перекласифiкуються до складу прибутку або збитку.
Позики та дебiторська заборгованiсть
Облiк дебiторської заборгованiстi ведеться за iсторичною вартiстю.
Позики облiковуються за амортизованою вартiстю.з використанням методу ефективної
процентної ставки за вирахуванням знецiнення за виключенням короткострокової дебiторської
заборгованостi.
Знецiнення фiнансових активiв
Станом на кожну звiтну дату фiнансовий актив, не вiднесений до категорiї фiнансових
iнструментiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдображаються у складi
прибутку або збутку за перiод, оцiнюється на предмет наявностi обєктивних свiдоцтв його
можливого знецiнення.
Фiнансовий актив вважається знецiненим, якщо iснують обєктивнi свiдоцтва того, що пiсля
первинного визнання актива вiдбулася подiя, наслiдком чого виявився збиток i що ця подiя
здiйснила негативний вплив на очiкуваний показник майбутнiх потокiв грошових коштiв вiд
даного активу, розмiр яких можливо достоменно оцiнити.
До об’єктивних свiдоцтв знецiнення фiнансових активiв можуть вiдноситись неплатежi або iнше
невиконання боржниками своїх обов’язкiв, реструктуризацiя заборгованостi перед Компанiєю на
умовах, якi в iнших випадках Компанiєю навiть не стали б розглядатися, ознаки можливого
банкрутства боржника або емiтента ,зникнення активного ринку для якого-небудь цiнного
паперу. Крiм того, по вiдношенню до iнвестицiї в дольовi цiннi папери, об’єктивним свiдоцтвом
знецiнення такої iнвестицiї є значне або довготривале зниження її справедливої вартостi нижче її
фактичної вартостi.
У вiдношеннi фiнансового активу, що облiковується за амортизованою вартiстю, сума збитку вiд
знецiнення розраховується як рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та приведеною вартiстю
очiкуваних майбутнiх потокiв грошових коштiв , дисконтованих за первинною ефективною
ставкою проценту такого активу.
Збиток вiд знецiнення напряму зменшує балансову вартiсть всiх фiнансових активiв за
виключенням позик, дебiторської заборгованостi та iнвестицiй,що утримуються до погашення та

зниження вартостi яких здiйснюється за рахунок формування резерву.
Компанiя в останнiй день звiтного перiоду тестує дебiторську заборгованiсть на предмет
знецiнення та виявляє безнадiйну та сумнiвну заборгованiсть.Безнадiйною визнається
заборгованiсть, щодо якої минув строк позовної давностi або коли є пiдстави вважати ,що
боржник не погасить таку заборгованiсть.Сумнiвною заборгованiстю вважається така
заборгованiсть, в погашеннi якої у Компанiї є сумнiви. Балансова вартiсть цих видiв
заборгованостi має бути списана (безнадiйна заборгованiсть), або зменшена(сумнiвна
заборгованiсть) за рахунок створення оцiночного резерву.Змiна резерву вiдображається у складi
прибутку або збитку.Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi
зменшується i це зменшення може бути об’єктивно пов’язаним з подiєю, що вiдбувається пiсля
визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi
пiдлягає сторнуванню. Резерв створюється методом застосування коефiцiєнту сумнiвностi до
дебiторської заборгованостi, що класифiкується за строками непогашення за такими перiодами:
група 1 – до 180 днiв, група 2- вiд 181 до 365 днiв, 3 група- бiльше 1 року.
Збитки вiд знецiнення iнвестицiйних цiнних паперiв, класифiкованих за категорiєю тих, що є в
наявностi для продажу, визнаються шляхом переносу у склад прибутку або збитку за перiод тiєї
суми накопиченого збитку, який ранiше визнавався у складi iншого сукупного прибутку та
вiдображався в резервi змiн справедливої вартостi у складi власного капiталу.
Цей накопичений збиток вiд знецiнення , що виключається iз складу iншого сукупного прибутку
та включається до складу прибутку або збитку за перiод, є рiзницею мiж вартiстю придбання
вiдповiдного активу за вирахуванням виплат основної суми та нарахованої амортизацiї та його
поточною справедливою вартiстю за вирахуванням всiх збиткiв вiд знецiнення , що ранiше
визнавалися у складi прибутку або збитку за перiод. Змiна нарахованих резервiв пiд знецiнення ,
що викликанi змiною вартостi у часi , мають вiдображатися у складi процентних доходiв.
Якщо пiзнiше справедлива вартiсть знецiнених боргових цiнних паперiв, що були класифiкованi
в категорiю тих, що утримуються для продажу, збiльшиться та таке збiльшення можна
об’єктивно вiднести до якої-небудь подiї, що вiдбулася пiсля визнання збитку вiд знецiнення в
складi прибутку або збитку за перiод , то сума, що була вiднесена до збитку, вiдновлюється , при
цьому вона визнається у складi прибутку або збитку за перiод. При цьому наступнi вiдновлення
справедливої вартостi знецiнених дольових цiнних паперiв, що класифiкованi в категорiї
утримуваних для продажу, визнаються у складi iншого сукупного прибутку.
Припинення визнання фiнансових активiв
Компания припиняє визнання фiнансового активу в той момент, коли вона втрачає
передумовленi договором права на потоки грошових коштiв за цим фiнансовим активом, або
коли вона передає свої права на отримання передбачених договором потокiв грошових коштiв за
цим фiнансовим активом в результатi здiйснення угоди, в якiй iншiй сторонi передаються
практично всi ризики та вигоди, що пов’язанi з правом власностi на цей фiнансовий актив. Будь яка участь в переданих фiнансових активах, сформована Компанiєю або що збереглася за нею,
визнається в якостi окремого активу або зобов’язання. В момент припинення визнання iнвестицiї
або при її знецiненнi сума загального прибутку або збитку, що накопичена у складi iншого
сукупного прибутку, списується та переноситься до складу прибутку або збитку за звiтнiй перiод.
Фiнансовi активи та зобов’язання можуть взаємозалiковуватись та вiдображатись в звiтi про
фiнансовий стан на нетто-основi тiльки тодi, коли Компанiя має юридично виправдане право на
їх взаємозалiк та має намiр або провести розрахунок за ним на нетто-основi, або реалiзувати
актив та погасити зобов’язання одночасно.
Непохiднi фiнансовi зобов’язання
Непохiднi фiнансовi зобов’язання ( позики, аванси отриманi та кредиторська заборгованiсть)
первинно визнаються за справедливою вартiстю отриманих коштiв з урахуванням витрат,
безпосередньо пов’язаних з операцiєю на дату укладення угоди, в результатi якої Компанiя стає
стороною за договором, який можна класифiкувати як фiнансовий iнструмент. Пiсля цього
аванси отриманi та кредиторська заборгованiсть облiковуються за своєю iсторичною вартiстю, а
позики – за амортизованою вартiстю iз застосуванням ефективної ставки вiдсотку. Визнання
фiнансового зобов’язання припиняється в разi погашення, анулювання або закiнчення строку

погашення вiдповiдного зобов’язання
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi грошовi кошти, поточнi та
кореспонденськi рахунки, депозити типу «овернайт» та короткостроковi депозити в банках iз
строком погашення до трьох мiсяцiв.
Основнi засоби
Власнi активи
Основними засобами є матерiальнi активи, якi Компанiя утримує з метою використання їх у
процесi надання послуг органiзатора торгiв, здавання в оренду або здiйснення адмiнiстративних
функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року ( або
операцiйного циклу, якщо вiн довший за рiк).Одиницею облiку основних засобiв є об’єкт
основних засобiв. Об’єкт основних засобiв визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть того, що
пiдприємство отримає в майбутньому економiчнi вигоди вiд його використання та вартiсть його
може бути достовiрно визначена.Об’єкти основних засобiв вiдображаються в фiнансовiй
звiтностi за фактичними витратами за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд
знецiнення. У випадку, якщо об’єкт основних засобiв складається з кiлькох компонентiв, що
мають рiзний строк корисного використання, такi компоненти вiдображаються як окремi об’єкти
основних засобiв.Переоцiнка об’єкта основних засобiв до справедливої вартостi може
проводитись у разi, коли його залишкова вартiсть на дату балансу iстотно вiдрiзняється вiд його
справедливої вартостi.Рiвень суттєвостi для облiку необоротних активiв встановлюється в розмiрi
6000 грн.
Орендованi активи
Оренда ( лiзинг), за умовами якої до Компанiї переходять практично всi ризики та вигоди, що
ґрунтуються на правах власностi, класифiкуються як фiнансовий лiзинг. Об’єкти основних
засобiв, що придбавалися в рамках фiнансового лiзингу, вiдображаються у фiнансовiй звiтностi в
сумi найменьшiй з двох показникiв: справедливої вартостi або приведеної на поточний момент
вартостi мiнiмальних лiзингових платежiв на дату початку ооренди за вирахуванням накопиченої
амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення.
Амортизацiя
Амортизацiя основних засобiв нараховується за методом рiвномiрного нарахування зносу
протягом запланованого строку їх використання та вiдображається у складi витрат при
розрахунку сукупного прибутку. Амортизацiя нараховується, починаючи з дати готовностi
обєкту до експлуатацiї, а для об’єктiв основних засобiв, створених безпосередньо Компанiєю - з
моменту завершення будiвництва об’єкту та його готовностi до експлуатацiї. На земельнi дiлянки
амортизацiя не нараховується. Строки корисного використання рiзних об’єктiв основних засобiв
можуть бути вiдображенi наступним чином :
Земельнi дiлянки 50 рокiв
Машини та обладнання 5-9 рокiв
Меблi 5 рокiв
Iнструменти та прилади 4 роки
Транспортнi засоби 4 роки
_____________________
Нематерiальнi активи
Придбанi нематерiальнi активи вiдображаються в фiнансовiй звiтностi за фактичними витратами
за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення.
Витрати на придбання лiцензiй на спецiальне програмне забезпечення та його впровадження
капiталiзуються в вартостi вiдповiдного нематерiального активу.
Витрати, безпосередньо пов’язанi iз створенням iдентифiкованого унiкального программного
забезпечення, що контролюється Компанiєю,капiталiзуються. Створений нематерiальний актив
визнається лише в тому випадку, якщо iснує висока ймовiрнiсть отримання вiд нього
економiчних вигiд, що перевищує витрати на його розробку, протягом бiльш нiж одного року та
якщо витрати на його розробку можна достовiрно оцiнити. Створений Компанiєю
нематерiальний актив визнається лише в тому випадку, якщо Компанiя має технiчнi можливостi,

ресурси та намiри завершити його розробку та використовувати кiнцевий продукт. Прямi витрати
включають витрати на оплату працi розробникiв програмного забезпечення та вiдповiдний
процент накладних витрат. Витрати, що пов’язанi з дослiдницькою дiяльнiстю, визнаються як
витрати в тому перiодi. коли вони виникли. Наступнi витрати, що вiдносяться до нематерiальних
активiв, капiталiзуються лише тодi, якщо вони збiльшують майбутнi економiчнi вигоди, що
пов’язанi з тим об’єктом, до якого цi витрати вiдносяться. Витрати, що пов’язанi з розробкою або
технiчним обслуговуванням програмного забезпечення, визнаються як витрати за часом їх
виникнення
Амортизацiя за нематерiальними активами нараховується за методом рiвномiрного нарахування
зносу протягом очiкуємого строку їх корисного використання та вiдображається у складi
прибуткiв та витрат. Строки корисного використання нематерiальних активiв встановлюються
вiдповiдно до правовстановлюючих документiв, але не бiльше нiж 10 рокiв.
Знецiнення нефiнансових активiв
Балансова вартiсть нефiнансових активiв Компанiї, що вiдрiзняються вiд запасiв та вiдкладених
податкових активiв, аналiзується на кожну звiтну дату для виявлення ознак iх можливого
знецiнення. При наявностi таких ознак розраховується розмiр суми вiдповiдного активу, що
вiдшкодовується. У вiдношеннi нематерiальних активiв, що мають невизначений строк корисного
використання або ще не готовi до використання, розмiр суми, що вiдшкодовується,
розраховується кожний рiк в один i той же час.
Сума очiкуваного вiдшкодування активу або одиницi, яка генерує грошовi кошти - бiльша з двох
оцiнок активу: справедливої вартостi мiнус витрати на продаж або його цiнностi при
використаннi.
Якщо балансова вартiсть активу або одиницi, що генерує грошовi потоки, перевищує його
вiдшкодовувану вартiсть, актив вважається знецiненим i списується до вiдшкодовуваної
вартостi.При оцiнцi цiнностi вiд використання майбутнi грошовi потоки дисконтуються по ставцi
дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову оцiнку тимчасової вартостi
грошей i ризики, властивi активу. З метою проведення перевiрки на предмет знецiнення активи,
що не можуть бути перевiренi окремо, об’єднуються в найменшу группу , в рамках якої
генерується прибуття грошових коштiв в результатi використання вiдповiдних активiв, що
продовжується, та це прибуття бiльшою частиною не залежить вiд прибуття грошових потокiв,
що генеруються iншими активами або групою активiв (одиниця, що генерує потоки грошових
коштiв).
При визначеннi справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж враховуються ринковi
операцiї (якщо такi мали мiсце). При їх вiдсутностi застосовується вiдповiдна модель оцiнки.
Убутки вiд знецiнення визнаються у складi прибутку або збитку за перiод. Збутки вiд знецiнення
одиниць, що генерують потоки грошових коштiв, розподiляються пропорцiйно на зменшення
балансової вартостi iнших активiв у складi вiдповiдної одиницi ( групи одиниць).
У вiдношеннi активiв на кожну звiтну дату проводиться аналiз збитку вiд їх знецiнення,
визнаного в одному з минулих перiодiв, з метою виявлення ознак того, що розмiр цього збитку
належить зменшити або що його не потрiбно бiльше визнавати. Суми, що списанi на збитки вiд
знецiнення, вiдновлюються в тому випадку, якщо змiнюються фактори оцiнки, що
використовувались при розрахунку вiдповiдної суми, що вiдшкодовується. Збиток вiд знецiнення
вiдновлюється тiльки в межах суми, що дозволяє вiдновити вартiсть активiв до їх балансової
вартостi, в якiй вони мали б вiдображатись , якби не був визнаний збиток вiд знецiнення.
Резерви
Резерв вiдображається в звiтi про фiнансовий стан в тому випадку, коли у Компанiї виникає
юридичне або обгрунтоване зобов’язання в результатi подiї, що вiдбулася та iснує ймовiрнiсть
того, що виникне необхiднiсть вiдволiкання коштiв для виконання такого зобов’язання.
Якщо сума такого зобов’язання значна, то резерви визначаються шляхом дисконтування
очiкуваних майбутнiх потокiв грошових коштiв з використанням ставки дисконтування до
оподаткування , яка вiдображає поточну ринкову оцiнку часової вартостi коштiв та, де це можна
застосувати, ризики, що притаманнi цьому зобов’язанню.
Компанiя станом на початок звiтного року створює резерв сумнiвних боргiв по дебiторськiй

заборгованостi, яка одночасно вiдповiдає двум умовам :
- заборгованiсть не погашена або з високим ступенем ймовiрностi не буде погашена в строк, що
визначений договором ;
- заборгованiсть не забезпечена вiдповiдними гарантiями.
Пiдставою для створення резерву є данi iнвентаризацiї про якiсну структуру заборгованостi.
Iнвентаризацiя проводиться на початок кожного звiтного перiоду представниками торгiвельного
департаменту по розрахункам з контрагентами.За результатами такої iнвентаризацiї проводиться
коригування суми резерву сумнiвних боргiв.
По сумнiвнiй заборгованостi iз строком виникнення бiльш нiж 1 рiк до суми створюваного
резерву включається вся сума визначеної на пiдставi iнвентаризацiї заборгованостi
По сумнiвнiй заборгованорстi iз строком виникнення бiльш нiж 180 календарних днiв до суми
створюваного резерву включається 30 % визначеної на пiдставi iнвентаризацiї заборгованостi.
Заборгованiсть iз строком виникнення до 180 днiв не збiльшує суму створюваного резерву.
У разi, якщо контрагент - боржник лiквiдується та борги залишаються непогашеними, якщо iснує
впевненiсть в неповерненнi боржником заборгованостi або якщо по заборгованостi завершився
строк позовної давностi, вся сума такої заборгованостi списується з балансу за рахунок резерву.
Компанiя також створює резерв витрат на оплату чергових вдпусток, який iнвентаризується та
коригується на кiнець кожного звiтного року.
Акцiонерний капiтал та дивiденди
Звичайнi акцiї вiдображаються у складi власних коштiв. Додатковi витрати, безпосередньо
пов’язанi з випуском звичайних акцiй та опцiонiв на акцiї визнаються з урахуванням
оподаткування як зменшення власних коштiв.
Згiдно з законодавтвом прибуток фондової бiржi спрямовується на її розвиток та не пiдлягає
розподiлу мiж її засновниками (учасниками). Можливостi оголошувати та виплачувати дивiденди
Компанiя не має, прибуток на акцiю не розраховується.
У випадку викупу акцiй ,що визнанi у якостi власних коштiв, сплачена сума, включаючи витрати
, безпосередньо пов’язанi з даним викупом , вiдображається за вирахуванням оподаткування як
зменшення власних коштiв. Акцiї, що викупаються, класифiкуються як власнi акцiї, що викупленi
у акцiонерiв та вiдображаються як зменшення загальної кiлькостi власних коштiв.
Сума, що отримується за результатом наступного продажу або повторного розмiщення власних
акцiй, що викуповуються, визнається як збiльшення власних коштiв , а прибуток або збиток, що
виникають за результатами даної операцiї вiдповiдно включаються до складу або виключаються
iз складу нерозподiленого прибутку.
Оподаткування
Сума податку на прибуток включає суму поточного податку за рiк та суму вiдкладеного податку.
Податок на прибуток вiдображається у складi прибутку або збитку в повному обсязi, за
виключенням сум, що вiдносяться до операцiй, що вiдображаються у складi iншого сукупного
прибутку, або до операцiй з власниками, що вiдображаються безпосередньо на рахунках власних
коштiв, якi, вiдповiдно, вiдображаються у складi власних коштiв.
Поточний податок на прибуток розраховується виходячi з очiкуваного розмiру оподатковуваного
прибутку за звiтний перiод з урахуванням ставок по податку на прибуток, що дiяв за станом на
звiтну дату, а також суми зобов’язань , що виникли в результатi уточнення сумм податку на
прибуток за попереднi звiтнi перiоди.
Вiдкладений податок вiдображається у вiдношеннi часових рiзниць , що виникають мiж
балансовю вартiстю активiв та зобов’язань , що визначаються для цiлей їх вiдображення у
фiнансовiй звiтностi та їх податковою базою. Вiдкладений податок не визнається у вiдношеннi
наступних часових рiзниць : рiзниць, пов’язаних з вiдображенням у фiнансовiй звiтностi гудвiлу
та не зменшуючi оподатковувану базу ; рiзницi, що вiдносяться до активiв та зобов’язань , факт
первинного вiдображення яких не впливає нi на бухгалтерський, нi на оподатковуваний
прибуток. а також часовi рiзницi, пов’язанi з iнвестицiями в дочiрнi компанiї , у випадку, коли
материнська компанiя має можливiсть контролювати час реалiзацiї вказаних рiзниць та iснує
впевненiсть в тому , що данi часовi рiзницi не будуть реалiзованi в осяжному майбутньому.
Розмiр вiдкладеного податку визначається виходячi з податкоих ставок, якi будуть

застосовуватись в майбутньому , в момент вiдновлення часових рiзниць , базуючись на дiючих
або по сутi введених в дiю законах за станом на звiтну дату.
Роpмiр вiдкладеного податку визначається, виходячi з податкових ставок, якi будуть
застосовуватись в майбутньому, в момент вiдновлення часових рiзниць , базуючись на дiючих
або по сутi введених в дiю вимог законодавства станом на звiтну дату.
Вимого та зобов’язання за вiдкладеним податком взаємозараховуються в тому випадку, якщо є
юридична пiдстава зараховувати один проти одного суми вимог та зобов’язань по поточному
податку на прибуток та вони мають вiдношення до податку на прибуток, що сплачується одному
й тому ж податковому органу однiєю компанiєю, що оподатковується, або ж рiзними компанiями,
що мають намiр врегулювати зобов’язання та вимоги по поточному податку на прибуток шляхом
взаємозалiку або реалiзувати вимоги та виконати зобов’язання одночасно.
Вимоги за вiдкладеним податком вiдображаються в тому розмiрi, який вiдповiдає ймовiрностi
того, що в майбутньому буде отриманий оподатковуваний прибуток , що є достатнiм для того,
щоб покрити часовi рiзницi , неприйнятi видатки за податками та невикористанi податковi пiльги.
Розмiр вимог за вiдкладеним податком зменшується в тому ступенi , в якому не iснує бiльше
ймовiрнiсть того, що буде отримана вiдповiдна вигода вiд реалiзацiї податкових вимог.
У разi ведення облiку та складання податкової звiтностi на базi МСФЗ вiдстроченi податковi
активи та зобов’язання не розраховуються.
Винагорода спiвробiтникiв
При визначеннi розмiру зобов’язань у вiдношеннi короткострокових винагород спiвробiтникiв
дисконтування не застосовується , вiдповiднi витрати визнаються за мiрою виконання
спiвробiтниками своїх робочих зобов’язань.
У вiдношеннi сум, що очiкуються до виплат у якостi премiй або в рамках короткострокового
плану виплат премiй або участi в прибутках , визнається зобов’язання , якщо у Компанiї є дiюче
юридичне або передбачається сформоване зобов’язання по виплатам вiдповiдних сум , що
виникло в результатi здiйснення спiвробiтником своєї трудової дiяльностi в минулому та розмiр
цього зобов’язання можна оцiнити з достатнiм ступенем надiйностi.
Визнання доходiв та витрат.
Доходи та витрати , як правило, вiдображаються у вiдповiдностi до принципу нарахування на
дату надання або отримання вiдповiдної послуги.
Доходи та витрати за операцiями в iноземнiй валютi вiдображаються за нетто- основою.
Непроцентнi витрати вiдображаються на дату отриманнi вiдповiдних товарiв та надання
вiдповiдних послуг, за виключенням випадкiв, коли витрати пов’язанi з зобов’язанням , в
результатi якого зобов’язання та вiдповiднi витрати вiдображаються у фiнансовiй звiтностi.
Платежi за договорами операцiйної оренди визнаються у складi доходiв або витрат рiвномiрно
протягом дiї договору оренди.
Доходи являють собою загальне надходження економiчних вигiд,отриманих Компанiєю та таких,
що належать їй.
Доходи за основною дiяльнiстю визнаються тiльки пiсля передачi ризикiв та вигiд покупцям
послуг.
Винагорода, отримана авансом, визнається у якостi доходу в тому випадку, якщо у вiдношеннi її
отримання вiдсутня значна невизначенiсть та у Компанiї вiдсутнi додатковi зобовязання , що
належать виконанню у зв’язку з даною винагородою.
До доходiв за основною дiяльнiстю вiдносяться наступнi доходи :
- комiсiйнi бiржi, що стягуються вiдповiдно до Правил Бiржi ;
- оплата вартостi iнформацiйно-технологiчних послуг;
- iншi послуги, що надаються Бiржею на фондовому ринку в процесi органiзацiї торгiв;
- реалiзацiя iнформацiйних послуг .
До складу iнших операцiйних доходiв вiдносяться :
- банкiвськi проценти до отримання;
- доходи вiд реалiзацiї цiнних паперiв;
- додатнi курсовi рiзницi;
- доходи вiд продажу iноземної валюти ;

- штрафи та пенi , що отриманi внаслiдок невиконання контрагентами умов договорiв;
- доходи вiд роялтi.
До складу iнших доходiв вiдносяться доходи вiд реалiзацiї необоротних активiв, коригування
ПДВ та iншi доходи.
Операцiйнi витрати включають управлiнськi та комерцiйнi витрати. До складу iнших витрат
операцiйної дiяльностi вiдносяться витрати за операцiями з цiнними паперами , штрафи, пенi,
збитки минулих перiодiв, вiдємнi курсовi рiзницi тощо.
Виправлення помилок минулих перiодiв
Виправлення помилок минулих перiодiв здiйснюється шляхом коригування сальдо
нерозподiленого прибутку на початок звiтного перiоду. Основним критерiєм, що визначає
необхiднiсть складання при цьму порiвняльної iнформацiї, є перевищення межi суттєвостi яка
визначається для кожної помилки за вiдповiдний перiод.Таким критерiєм вважається
перевищення суми помилки 1% валюти балансу.
Подiї пiсля звiтної дати
Пiсля завершення управлiнським персоналом пiдготовки попереднiх фiнансових звiтiв фiнансова
звiтнiсть Компанiї затверджується до випуску шляхом її пiдписання Головою Правлiння, пiсля
чого фiнансова звiтнiсть стає доступною для акцiонерiв та iнших осiб. Акцiонери Товариства
затверджують фiнансову звiтнiсть та результати дiяльностi на загальних зборах.
Фiнансова звiтнiсть Компанiї оприлюднюється вiдповiдно до Закону України «Про цiннi папери
та фондовий ринок» та нормативно-правових актiв НКЦПФР шляхом розмiщення в
загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР, опублiкування в офiцiйному друкованому
виданнi, розмiщення на власному веб- сайтiКомпанiї (www.ux.ua) та подається до НКЦПФР.
Органи ПАТ «Українська бiржа» не приймають рiшення щодо оприлюднення фiнансової
звiтностi, оскiльки розкриття iнформацiї щодо Компанiї прямо передбачено чинним
законодавством України.
Подiї пiсля звiтного перiоду – це подiї сприятливi i несприятливi, якi вiдбуваються в перiод мiж
закiнченням звiтного перiоду i датою затвердження фiнансової звiтностi до випуску.
У разi виникнення iстотних подiй, якi вимагають коригування, Компанiя має коригувати суми,
визнанi у фiнансовiй звiтностi, чи визнавати статтi, ранiше не визнанi у звiтностi.
Коригування фiнансової звiтностi вимагає тiльки суттєва iнформацiя - вiдсутнiсть або
спотворення якої може вплинути на економiчнi рiшення користувачiв фiнансової звiтностi, якi
приймаються на основi даних фiнансової звiтностi.
Визначення того, чи є iнформацiя суттєвою, здiйснюється на основi професiйного судження, яке
формується з урахуванням не тiльки кiлькiсних, але i якiсних характеристик оцiнюваної
iнформацiї.
Компанiя не коригує статтi фiнансової звiтностi для вiдображення подiй, якi свiдчать про умови,
що виникли пiсля закiнчення звiтного перiоду, у разi їх несуттєвостi.
ПОГОДЖЕНО
Головний бухгалтер О.I.Бажкова
Начальник Юридичного департаменту Ю.Ю.Морозенко

Основнi види дiяльностi: (66.11) - управлiння фiнансовими ринками; (63.11) - оброблення даних,
розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов"язана з ними дiяльнiсть; (66.12) - посередництво за
договорами по цiнних паперах або товарах.
Зазначенi види дiяльностi дозволяють емiтенту здiйснювати дiяльнiсть з органiзацiї бiржових
торгiв цiнними паперами та деривативами з використаннм електронної торговельної системи
(ЕТС) i спрямованi на створення органiзацiйних, технологiчних, iнформацiйних, правових та
iнших умов для збирання та поширення iнформацiї стосовно попиту i пропозицiй, проведення
регулярних торгiв фiнансовими iнструментами за встановленими правилами, централiзованого
укладання i виконання договорiв щодо фiнансових iнструментiв, в тому числi здiйснення

клiрингу та розрахункiв за ними.
Основнi операцiї - бiржовi операцiї з цiнними паперами, ф’ючерсними контрактами на Iндекс
українських акцiй (iндекс UX), опцiонними контрактами на ф’ючерс на Iндекс українських акцiй
(iндекс UX), ф’ючерсними контрактами на курс долар США - українська гривня, ф’ючерсними
контрактами на курс євро-долар, ф’ючерсними контрактами на цiну однiєї тройської унцiї
афiнованого золота, торги цiнними паперами iноземних емiтентiв (подвiйний лiстинг).
У 2015, 2014 та 2013 роках не було значного придбання або вiдчуження активiв.
В 2012 роцi було придбано та введено в експлуатацiю обладнання, яке є необхiдним для
професiйної дiяльностi емiтента на фондовому ринку ( в тому числi для центру обробки даних )
на загальну суму - 356 тис.грн.
Зазначенi правочини не укладались.
Здiйснюється оренда примiщення вiдповiдно до вимог Лiцензiйних умов,затверджених рiшенням
НКЦПФР вiд 14.05.2013р. № 818. Оренда обладнання та програмного забезпечення - для
органiзацiї бiржових торгiв цiнними паперами та деривативами.
Високий ступень залежностi вiд недосконалого законодавства, яке регламентує дiяльнiсть
професiйних учасникiв фондового ринку, в тому числi лiцензування дiяльностi професiйних
учасникiв фондового ринку.
За Розпорядженням Державної регуляторної служби України вiд 21.01.2016р. №10 скасовано
Рiшення НКЦПФР № 1869 вiд 17.11.2015р. щодо анулювання лiцензiї Бiржi на провадження
проофесiйної дiяльностi на фондовому ринку -дiяльностi з оргнiзацiї торгiвлi на фондовому
ринку (яке було прийняте в зв"язку з тим, що серед акцiонерiв Бiржi було ПАТ "Московська
Бiржа МВВБ-РТС").
Є доцiльним удосконалювати законодавство, яке регламентує дiяльнiсть професiйних учасникiв
фондового ринку, емiтентiв та iнвесторiв, в тому числi операцiй на бiржовому ринку з цiнними
паперами та деривативами, а також податкового законодавства.
Штрафнi санкцiї не застосовувались.
Фiнансування здiйснюється за рахунок результатiв власної дiяльностi. Вiдповiдно до статтi 21
Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" прибуток спрямовується на розвиток ПАТ
"Українська бiржа". Власного капiталу достатньо для покриття поточних потреб емiтента.
Всi договори на кiнець звiтного перiоду виконанi та закритi.
З початку 2016 року у учасникiв торгiв на строковому ринку з’явилась можливiсть укладати
контракти не тiльки пiд час основної торгiвельної сесiї, а також i пiд час додаткової вечiрньої
сесiї (з 17-20 до 22-50).
Новi вимоги законодавства щодо умов лiстингу спонукають бiржу до бiльш тiсної спiвпрацi з
емiтентами цiнних паперiв, як таких, що вже торгуються на фондовому ринку або якi можуть
вийти на ринок за залученням капiталу.
В 2016 роцi ПАТ «Українська бiржа» планує розширювати продуктову лiнiйку бiржових
iнструментiв. Необхiдно запустити опцiоннi контракти на iснуючi ф’ючерснi контракти,

розширювати доступ iноземних цiнних паперiв (подвiйний лiстинг) на вiтчизняний ринок.
Буде впроваджена нова технологiя – РЕПО з контролем ризикiв, яка дозволить оперативно
контролювати ризики учасникiв торгiв.
ПАТ «Українська бiржа» буде здiйснювати широкий ряд заходiв по iнформуванню банкiв,
страхових компанiй, компанiй з управлiння активами, пiдприємств реального сектору економiки,
приватних та iноземних iнвесторiв про новi можливостi, що вiдкриваються завдяки
використанню нових бiржових iнструментiв.
Вiтчизнянi виробники, особливо аграрiї, багато рокiв очiкують на появу iнструментiв управлiння
ризиками на товарному ринку. Тому, особливе значення надається проекту створення в Українi
бiржового ринку товарних деривативiв.
В планах Бiржi є також подальше просування продуктiв та послуг на мiжнародних фондових
ринках, а саме: продаж та популяризацiя продуктiв та послуг UX глобальним учасникам,
спiвробiтництво з мiжнародними iнформацiйними агентствами.
Витрати на дослiдження та розробки у звiтньому перiодi не здiйснювалися.
Зазначенi вище судовi справи не порушувались.
Емiтент створений 02.10.2008р. Вартiсть чистих активiв емiтента станом на 31.12.2015р. бiльша
за статутний капiтал, що вiдповiдає вимогам законодавства України.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Найменування
основних засобів

Орендовані основні засоби Основні засоби, всього (тис.
(тис. грн.)
грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

2844

2149

0

0

2844

2149

0

0

0

0

0

0

2755

2110

0

0

2755

2110

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

89

39

0

0

89

39

2. Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна
нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

2844

2149

0

0

2844

2149

1. Виробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання

Усього

Опис Основнi засоби (4 група) придбанi у 2011-2013 рр., з урахуванням зносу згiдно чинного
законодавства, обмежень у використаннi немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис. грн)

31065

30538

Статутний капітал (тис.
грн.)

25000

25000

Скоригований статутний
капітал (тис. грн)

25000

25000

Опис

Методика розрахунку вартостi чистих активiв здiйснюєтьтся вiдповiдно до облiкової
полiтики емiтента.

Висновок

Розрахукова вартiсть чистих активiв за попереднiй перiод (2014р.) змiнена за рахунок
проведення коригування залишку нерозподiленого прибутку на початок 2015 р. на сумму
156 тис.грн.
Iнформацiя вiдповiдає вимогам законодавства щодо розрахунку вартостi чистих активiв.
Вартiсть чистих активiв емiтента станом на 31.12.2015р. бiльша за статутний капiтал, що
вiдповiдає вимогам законодавства України. Станом на 31.12.2015р. емiтент повнiстю
здатний погасити свої короткостроковi зобов'язання.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Непогашена
Відсоток за
Дата
частина боргу (тис. користування коштами
виникнення
грн.)
(відсоток річних)

Види зобов'язань
Кредити банку

Дата
погашення

X

0

X

X

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним
випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

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

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

0

X

X

Усього зобов'язань

X

0

X

X

у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Опис:

Емiтент не має боргових зобов"язань.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
Обсяг виробництва
у натуральній
у грошовій
формі
формі
(фізична од.
(тис.грн.)
вим.)

Обсяг реалізованої продукції

у відсотках
до всієї
виробленої
продукції

у натуральній
у відсотках до
у грошовій
формі
всієї
формі (тіс.
(фізична од.
реалізованої
грн.)
вим.)
продукції

№
з/п

Основний вид
продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

бiржовий збiр
та плата за
технiчнi
послуги (ЕТС)
та поставку
iнформацiї

н/д

4987.5

100

н/д

4987.5

100

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

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

Вид інформації

1

2

3

23.04.2015

24.04.2015

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

18.05.2015

19.05.2015

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

18.06.2015

18.06.2015

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

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

ТОВ ААН "СейЯКiрш-аудит"
24263164
01033, м.Київ,
вул.Гайдара, 27 оф.5
1525 26.01.2001
328 П 000328
18.12.2015 26.11 2020
01.01.15-31.12.15
безумовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної
особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів,
виданого Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до
реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних
учасників ринку цінних паперів**

ТОВ ААН "СейЯКiрш-аудит"
24263164
01033, м.Київ,
вул.Гайдара, 27, оф.5
1525 26.01.2001
328 П 000328
18.12.2015 26.11. 2020

Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» СТАНОМ НА 31.12.2015р.
м. Київ 29 березня 2016р.
Аудиторський висновок наданий для власникiв цiнних паперiв, керiвництва компанiї, Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку України.
Ми провели аудит повного пакету фiнансової звiтностi компанiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКА БIРЖА», що додається, яка включає баланс (звiт про фiнансовий стан) (форма №1), звiт про
фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) (форма №2), звiт про рух грошових коштiв (форма№3), звiт про
власний капiтал (форма №4) за рiк, що закiнчився 31.12.2015р., стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi
пояснювальнi примiтки. Концептуальною основою пiдготовки фiнансової звiтностi є Мiжнароднi стандарти

фiнансової звiтностi.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський
персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих
викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного
нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас
дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої
впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у
фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих
викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор
розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом
господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з
метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає
також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних
управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Позитивна думка
На нашу думку фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПАТ «УБ» на 31
грудня 2015р. та її фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно
до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Генеральний директор
ТОВ «ААН «СЕЙЯ-КIРШ-АУДИТ» Зацерковна Т.М.
ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ АКТIВ
Органiзацiя бухгалтерського облiку
Органiзацiя i методологiя бухгалтерського облiку в цiлому вiдповiдає вимогам чинного законодавства України та
МСФЗ. Бухгалтерський облiк в ПАТ «УБ» здiйснюється у вiдповiдностi до облiкової полiтики ПАТ «Українська
бiржа», затвердженої наказом №2/ОП вiд 05.01.2015 р.
Пiдготовка та складання фiнансової звiтностi здiйснювалися своєчасно у вiдповiдностi з концептуальною основою,
зазначеною Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
В результатi аудиторської перевiрки фактiв нестатутної дiяльностi ПАТ «УБ» не виявлено. Бухгалтерський облiк в
ПАТ «УБ» комп’ютеризований. Аналiтичний i синтетичний облiк порiвнянi мiж собою.
Первиннi документи по облiку фiнансово-господарської дiяльностi складенi на типових формах, затверджених
Мiнiстерством статистики України.
Складання фiнансової звiтностi здiйснювалося своєчасно.
Система корпоративного управлiння ПАТ «УБ» забезпечує надiйнiсть механiзмiв управлiння, контролю, вiдкритостi
та прозоростi дiяльностi компанiї.
Важливi аспекти облiкової полiтики наступнi:
-Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання вiдображаються в облiку, коли Компанiя стає стороною за договором по
вiдношенню до вiдповiдного фiнансового iнструменту. Фiнансовi активи та зобов’язання первинно оцiнюються за
справедливою вартiстю. Витрати за угодами, що напряму вiдносяться до придбання фiнансових активiв або
зобов’язань, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток,також вiдносяться безпосередньо
до прибутку або збитку.
-Фiнансовi активи класифiкуються в такi категорiї: що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або
збиток ; що утримуються до погашення; що утримуються для продажу; а також позики та дебiторська
заборгованiсть.
- Згiдно з законодавством прибуток фондової бiржi спрямовується на її розвиток та не пiдлягає розподiлу мiж її
засновниками (учасниками). Можливостi оголошувати та виплачувати дивiденди ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» не
має, прибуток на акцiю не розраховується.
АКТИВИ
Необоротнi активи
Первiсна вартiсть основних фондiв ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» станом на 31.12.2015р. складає 5866 тис. грн., знос
основних фондiв складає 3717 тис. грн., залишкова вартiсть – 2149 тис. грн.
Знос основних фондiв та нематерiальних активiв у 2015 року нараховується в бухгалтерському облiку
прямолiнiйним методом, виходячи зi строку служби.
Балансова вартiсть нематерiальних активiв станом на 31.12.2015р. складає 1062 тис. грн.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї у розмiрi 1315 тис. грн. представленi акцiями ПАТ «Розрахунковий центр з
обслуговування договорiв на фiнансових ринках».
Оборотнi активи
Запаси Товариства станом на 31.12.2015р. складають 21 тис. грн.

Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2015р. в сумi 1513 тис. грн. представлена:
- дебiторською заборгованiстю за товари, роботи, послуги – 248 тис. грн.;
- дебiторською заборгованiстю за розрахунками з бюджетом – 670 тис. грн.;
- дебiторською заборгованiстю за розрахунками за виданими авансами – 379 тис. грн.;
- дебiторською заборгованiстю за розрахунками з нарахованих доходiв – 216 тис. грн.
Резерв сумнiвних боргiв по дебiторськiй заборгованостi складає 74 тис. грн.
Грошовi кошти та їх еквiваленти на кiнець звiтного перiоду складають 3693 тис. грн.
Всi активи вiдображенi в балансi за достовiрно визначеною оцiнкою. Вiдносно всiх активiв очiкуються майбутнi
економiчнi вигоди.
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ I ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.
Довгостроковi зобов’язання i забезпечення Товариства.
Станом на 31.12.2015р. ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» має довгостроковi забезпечення витрат персоналу в сумi 547
тис. грн. З точки зору аудиторiв резерв вiдпусток повинен бути вiдображеним у складi поточних забезпечень, але
дане зауваження не впливає суттєво на якiсть iнформацiї, представленiй у фiнансовiй звiтностi.
Поточнi зобов’язання i забезпечення Товариства
Поточнi зобов’язання станом на 31.12.2015р. представленi в розмiрi 11141 тис. грн. та включають:
- кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 450 тис. грн.;
- кредиторську заборгованiсть за розрахунками з бюджетом – 68 тис. грн.;
- поточну кредиторську заборгованiсть за одержаними авансами – 49 тис. грн.;
- iншi поточнi зобов’язання у виглядi внескiв до гарантiйного фонду – 10574 тис. грн.
Аудитор пiдтверджує, що зобов’язання вiдображенi в балансi Товариства за достовiрно визначеною оцiнкою.
IНФОРМАЦIЯ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ ТОВАРИСТВА.
За результатами господарської дiяльностi за 2015 р. ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» отримало прибуток у розмiрi 527
тис. грн.
Загальна сума нерозподiленого прибутку станом на 31.12.2015 р. складає 5704 тис. грн.
До резервного капiталу в 2015 роцi було вiдраховано 268 тис. грн. Загальна сума резервного капiталу станом на
31.12.2015р. складає 361 тис. грн.
Вартiсть чистих активiв ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» станом на 31.12.2014р. складає 31065 тис. грн., що перевищує
вартiсть статутного капiталу.
Вартiсть чистих активiв Товариства, визначена з урахуванням «Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi
чистих активiв акцiонерних товариств», затверджених Рiшенням ДКЦПФР №485 вiд 17.11.2004р., та вiдповiдає
вимогам ст. 155 Цивiльного кодексу України.
СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ.
Статутний капiтал ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» станом на 31.12.2015р. у розмiрi 25 000 000,00 (двадцять п’ять
мiльйонiв) грн. сформований вiдповiдно до дiючого законодавства України та повнiстю сплачений грошовими
коштами.
В Додатку 1 до цього Аудиторського висновку представлена iнформацiя щодо формування та оплату статутного
капiталу.
Розкриття iнформацiї про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансовогосподарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною
першоюьстаттi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок».
Найменування особливої iнформацiї щодо: Коментар щодо наявностi iнформацiї
Прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму,
що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу Рiшення не приймалось.
Прийняття рiшення про викуп власних акций Рiшення не приймалось.
Факти лiстингу/делiстингу цiнних
паперiв на фондовiй бiржi Змiн не було.
Отримання позики або кредиту на суму,
що перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента Позики, що перевищують 25 вiдсоткiв активiв емiтента,
не отримувались.
Змiну складу посадових осiб емiтента Рiшення про змiну складу посадових осiб було прийнято 23.04.2015 на
чергових Загальних зборах ПАТ «Українська бiржа» (Протокол в13 вiд 23.04.2015).
Згiдно цього рiшення:
1) припинено повноваження Члена Бiржової ради Потьомкiна Олександра Iвановича, у зв’язку з закiнченням термiну
повноважень та переобранням складу Бiржової ради, згоди на розкриття паспортних даних не надано, акцiями ПАТ
«Українська бiржа» не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, займав посаду
Члена Бiржової ради з 25.04.2014 по 23.04.2015
2) припинено повноваження Члена Бiржової ради Сухорукова Олексiя Валерiйовича, у зв’язку з закiнченням термiну
повноважень та переобранням складу Бiржової ради, згоди на розкриття паспортних даних не надано, акцiями ПАТ
«Українська бiржа» не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, займав посаду
Члена Бiржової ради з 25.04.2014 по 23.04.2015
3) переобрано на новий строк (один рiк) Членом Бiржової ради Єршова Артемiя Михайловича, у зв’язку з
закiнченням термiну повноважень та переобранням складу Бiржовоїради, згоди на розкриття паспортних даних не

надано, акцiями ПАТ «Українська бiржа» не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини, займавпосади директора ТОВ "Тройка Дiалог Україна", заступника Голови Пралiння АТ "Сбербанк Росiї"
4) переобрано на новий строк (один рiк) Членом Бiржової ради Золотька Дмитра Яковича, у зв’язку з закiнченням
термiну повноважень та переобранням складу Бiржової ради,згоди на розкриття паспортних даних не надано,
акцiями ПАТ «Українська бiржа» не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, займав
посади: заступника Голови Правлiння, члена Правлiння, на даний час займає посаду Казначея-члена Правлiння АТ
"Сберанк Росiї"
5) переобрано на новий строк (один рiк) Членом Бiржової ради Мазепу Iгоря Олександровича (займав посаду Голови
Бiржової ради ПАТ «Українська бiржа» на пiдставi Рiшення Бiржової ради ПАТ «Українська бiржа», Протокол №20
вiд 22.05.2014) у зв’язку з закiнченням термiну повноважень та переобранням складу Бiржової ради, згоди на
розкриттяпаспортних даних не надано, акцiями ПАТ «Українська бiржа» не володiє, не має непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини, на даний час займає посаду Генерального директора ТОВ "Конкорд Капiтал"
6) переобрано на новий строк (один рiк) Членом Бiржової ради Данова Сергiя Володимировича, у зв’язку з
переобранням складу Бiржової ради, згоди на розкриття паспортнихданих не надано, акцiями ПАТ «Українська
бiржа» не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, займав посади: керiвника Вiддiлу
розвитку новихпродуктiв ВАТ "РТС", заступника керiвника Управлiння товарного ринку ВАТ "РТС", Директора з
розвитку бiзнесу в Українi ВАТ Московська Бiржа, на даний час займає посаду Директора Департамента
мiжнародної присутностi ВАТ Московська бiржа
7) переобрано на новий строк (один рiк) Членом Бiржової ради Спiльне пiдприємство Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю «ДРАГОН КАПIТАЛ», у зв’язку з переобраннямскладу Бiржової ради, володiє акцiями ПАТ
"Українська бiржа" в розмiрi 4% Статутного капiталу
8) переобрано на новий строк (один рiк) Членом Бiржової ради Приватне акцiонерне товариство «IВЕКС КАПIТАЛ»
, у зв’язку з закiнченням термiну повноважень та переобранням складу Бiржової ради, володiє акцiями ПАТ
"Українська бiржа" в розмiрi 4.284% Статутного капiталу
9) переобрано на новий строк (один рiк) Членом Бiржової ради Вiдкрите акцiонерне товариство «Московська Бiржа
ММВБ-РТС» , у зв’язку з закiнченням термiну повноважень та переобранням складу Бiржової ради, володiє акцiями
ПАТ "Українська бiржа" в розмiрi 22.444% Статутного капiталу
10) переобрано на новий строк (один рiк) Членом Бiржової ради Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Компанiя з управлiння активами "ТЕКТ", у зв’язку з переобраннямскладу Бiржової ради, володiє акцiями ПАТ
"Українська бiржа" в розмiрi 2,676% Статутного капiталу
11) переобрано на новий строк (один рiк) Членом Бiржової ради Магомедова Руслана Садрудиновича, у зв’язку з
переобранням складу Бiржової ради, згоди на розкриттяпаспортних даних не надано, володiє акцiями ПАТ
«Українська бiржа» в розмiрi 0,008% Статутного капiталу, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини,займав посади: Голова Департаменту в ТОВ "Проспект Iнвестментс", Голова Департаменту в ТОВ "Аструм
Капiтал", на даний час займає посаду Директора ТОВ "Аструм Капiтал"
12) переобрано на новий строк (один рiк) Голову Правлiння Ткаченка Олега Васильовича, згоди на розкриття
паспортних даних не надано, у зв’язку з закiнченням термiнуповноважень та переобранням складу Правлiння,
акцiями ПАТ «Українська бiржа» не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, займає
посаду Голова Правлiння ПАТ "Українська бiржа"
13) переобрано на новий строк (один рiк) Першого заступника Голови Правлiння Слободчiкову Наталiю Iванiвну,
згоди на розкриття паспортних даних не надано, у зв’язку ззакiнченням термiну повноважень та переобранням
складу Правлiння, акцiями ПАТ «Українська бiржа» не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та
посадовiзлочини, займала посади Директора проектiв в Українi в Департаментi мiжнародної присутностi ВАТ
Московскька Бiржа, посаду Члена Правлiння ПАТ "Українська бiржа" ,займає посади директора з розвитку бiзнесу
Департамента мiжнародної присутностi ВАТ Московська Бiржа, Першого заступника Голови Правлiння ПАТ
"Українська бiржа"
14) переобрано на новий строк (один рiк) Членом Правлiння Комiсарова Євгена Анатолiйовича, згоди на розкриття
паспортних даних не надано, у зв’язку з закiнченням термiнуповноважень та переобранням складу Правлiння,
акцiями ПАТ «Українська бiржа» не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, займає
посаду Члена Правлiння - Заступника Голови Правлiння ПАТ "Українська бiржа"
15) переобрано на новий строк (один рiк) Членом Ревiзiйної комiсiї Бєлiнского Андрiя Олександровича,згоди на
розкриття паспортних даних не надано, строком на один рiк, узв’язку з переобранням складу Ревiзiйної комiсiї,
акцiями ПАТ «Українська бiржа» не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, займає
посаду Генерального директора ВАТ Iнвестицiйна фiрма "ОЛМА"
16) переобрано на новий строк (один рiк) Членом Ревiзiйної комiсiї Гордiєнко Ольгу Юрiївну, згоди на розкриття
паспортних даних не надано, у зв’язку з закiнченням термiну повноважень та переобранням складу Ревiзiйної
комiсiї, акцiями ПАТ «Українська бiржа» не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини, займає посаду: головного бухгалтера ВАТ Московска Бiржа
17) переобрано на новий строк (один рiк) Членом Ревiзiйної комiсiї Публiчне акцiонерне товариство «Iнвестицiйна
енергетична компанiя «IНЕКО», у зв’язку з закiнченням термiну повноважень та переобранням складу Ревiзiйної
комiсiї, володiє акцiями ПАТ «Українська бiржа» в розмiрi 0,04 Статутного капiталу
18) обрано Членом Бiржової ради Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УНIВЕР Капiтал" строком на один
рiк, у зв’язку з переобранням складу Бiржової ради, володiєакцiями ПАТ "Українська бiржа" в розмiрi 10%

Статутного капiталу
19) обрано Членом Бiржової ради Купрiна Олексiя Iгоровича строком на 1 рiк, у зв’язку з переобранням складу
Бiржової ради, згоди на розкриття паспортних даних не надано,акцiями ПАТ «Українська бiржа» не володiє, не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, займав посади: начальник управлiння мiжбiржової
iнтеграцiї бiржкраїн СНД Департаменту мiжнародної присутностi ВАТ Московська Бiржа, Мiжнародна асоцiацiя
бiрж країн СНД, виконавчий директор
Рiшення про змiну складу посадових осiб було прийнято 18.05.2015 на Засiданнi Бiржової ради ПАТ "УКРАЇНСЬКА
БIРЖА" (Протокол №8 вiд 18.05.2015). Згiдно цього рiшення обрано Головою Бiржової ради Члена Бiржової ради
Мазепу Iгоря Олександровича, у зв’язку з переобранням складу Бiржової ради, згоди на розкриття паспортних даних
не надано, акцiями ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини, займає посаду Генерального директора ТОВ "Конкорд Капiтал"
Рiшення про змiну складу посадових осiб було прийнято 18.06.2015 на Засiданнi Ревiзiйної комiсiї ПАТ
"УКРАЇНСЬКА БIРЖА" (Протокол №13 вiд 18.06.2015). Згiдно цього рiшення обрано Головою Ревiзiйної комiсiї
Гордiєнко Ольгу Юрiївну, у зв’язку з переобранням складу Ревiзiйної комiсiї, згоди на розкриття паспортних даних
не надано, акцiями ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини, займає посаду головного бухгалтера ПАТ Московська Бiржа
Змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Не вiдбувалось
Рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв Фiлiї та представництва в 2014 роцi не
утворювались.
Рiшення вищого органу емiтента про зменшення статутного капiталу Рiшення не приймалось.
Порушення справи про банкрутство емiтента, винесення ухвали про його санацiю Справу про банкрутство не
порушували.
Рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтента Рiшення вiдсутнє за
вiдсутнiстю справи про банкрутство.
СУТТЄВI НЕВIДПОВIДНОСТI МIЖ ФIНАНСОВОЮ ЗВIТНIСТЮ ТА IНШОЮ IНФОРМАЦIЄЮ.
В результатi проведеної аудиторської перевiрки не виявлено невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою
iнформацiєю, що розкривається Товариством.
ВИКОНАННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНIВ.
За звiтний перiод Товариством не здiйснювались значнi правочини.
РIВЕНЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛIННЯ
Рiвень корпоративного управлiння та система внутрiшнього контролю ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» в цiлому
вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства».
IДЕНТИФIКАЦIЯ РИЗИКIВ СУТТЄВОГО ВИКРИВЛЕННЯ.
За результатами iдентифiкацiї та оцiнки ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
або помилки аудитори прийшли до висновку, що в Товариствi такi ризики оцiнюються як мiнiмальнi.
Генеральний директор
ТОВ «ААН «СейЯ-Кiрш-аудит» Зацерковна Т.М.
ДОДАТОК1
ФОРМУВАННЯ ТА ОПЛАТА СТАТУТНОГО КАПIТАЛУ
Перша емiсiя. Статутний капiтал ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» на дату реєстрацiї становив 12000000,00 (дванадцять
мiльйонiв) гривень. Статутний капiтал було подiлено на простi iменнi акцiї у кiлькостi 12000 (дванадцять тисяч)
штук, кожна з яких має номiнальну вартiсть у розмiрi 1000,00 (одна тисяча) гривень.
Форма iснування акцiй - бездокументарна.
Статутний капiтал ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» формувався виключно за рахунок внесення грошових коштiв.
Зведена iнформацiя про фактичне внесення грошових коштiв Засновниками в оплату Статутного капiталу ПАТ
«УКРАЇНСЬКА БIРЖА» представлена в таблицi 1.
Таблиця 1
Засновник Документ про сплату Дата
оплати % у Статут-ному капiталi Кiл-ть
акцiй,
шт. Сума, грн.
ВАТ «Фондова бiржа РТС» Пл. дор. № 1 08.08.08р. 49 5880 5880000,0
ТОВ «Український фондовий центр» Пл. дор. № 100 08.08.08р. 2,5417 305 305000,0
ТОВ «Тройка Дiалог Україна» Пл. дор. № 1095 08.08.08р. 3,9167 470 470000,0
СП ТОВ «Драгон Капiтал» Пл. дор. № 3225
12.08.08р. 3,9167 470 470000,0
ТОВ «Фiнансова компанiя Укранет» Пл. дор. № 35 11.08.08р. 3,9167 470 470000,0
ТОВ «Альфа-Капiтал» Пл. дор. № 2399 05.08.08р. 3,9167 470 470000,0
ЗАТ «Фоїл Сек’юрiтiз Нью Юроп» Пл. дор. № 524 06.08.08р. 2 240 240000,0
ТОВ «Ренесанс Капiтал» Пл. дор. № 6795 11.08.08р. 3,9167 470 470000,0
ТОВ «ФК «Сократ» Пл. дор.
№ 12103230 05.08.08р. 3,9167 470 470000,0

ТОВ «Комекс Цiннi Папери» Пл. дор. № 181 30.07.08р. 0,5333 64 64000,0
ТОВ «Конкорд Капiтал» Пл. дор. № 5864 11.08.08р. 3,9167 470 470000,0
ТОВ «Тект-Трейд» Пл. дор. № 8466 05.08.08р. 2,5417 305 305000,0
ВАТ Iнвестицiйна енергетична компанiя «Iнеко» Пл. дор. № 334 11.08.08р. 2,5417 305 305000,0
ЗАТ Iнвестицiйна компанiя «IТТ-Iнвест» Пл. дор. № 174 12.08.08р. 2,5417 305 305000,0
ТОВ «Галд Енд Таггарт Сек’юрiтiз «Україна)» Пл. дор. № 740 07.08.08р. 0,2667 32 32000,0
ТОВ «Велма Україна» Пл. дор. № 1293 08.08.08р. 0,5333 64 64000,0
ТОВ «Селянська iнвестицiйна компанiя» Пл. дор. № 583 11.08.08р. 3,9167 470 470000,0
АТ Iнвестицiйна компанiя «Проспект Iнвесментс» Пл. дор. № 2404 11.08.08р. 2,5417 305 305000,0
Пiдприємство з iноземною iнвестицiєю у формi ТОВ «Київ Секюрiтiз Груп» Пл. дор. № 1302 08.08.08р. 0,0167 2
2000,0
ТОВ «Iнвестицiйна компанiя Вєлєс Капiтал» Пл. дор. № 390 01.08.08р. 0,5333 64 64000,0
ТОВ «Лайн Сек’юрiтiз» Пл. дор. № 531 08.08.08р. 2,5417 305 305000,0
ТОВ «Кейбiсi Сек’юрiтiз Україна» Пл. дор.
№ 334248 08.08.08р. 0,5333 64 64000,0
Всього: 100 12000 12000000,0
Друга емiсiя. Рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства шляхом збiльшення кiлькостi акцiй
iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв було прийнято 30 вересня 2010 р. позачерговими
загальними зборами Товариства (протокол №6 вiд 30.09.2011 р.).10.02.2011р. рiшенням позачергових Загальних
зборiв акцiонерiв (Протокол №7) було прийнято рiшення про затвердження результатiв закритого (приватного)
розмiщення серед акцiонерiв в бездокументарнiй формi 13 000 (тринадцять тисяч) штук простих iменних акцiй ПАТ
«УКРАЇНСЬКА БIРЖА» номiнальною вартiстю 1000,00 грн., яке було проведено в перiод з 17.01.2011р. по
04.02.2011р.
Зведена iнформацiя про фактичне внесення грошових коштiв акцiонерами в оплату Статутного капiталу другої емiсiї
представлена в таблицi 2.
Таблиця 2
Найменування акцiонера Кiлькiсть акцiй Сума внеску № та дата укладеного договору Реквiзити платiжних
документiв
% Шт. Грн.
ПАТ «Iнвестицiйна енергетична компанiя «IНЕКО»
Код ЄДРПОУ 22925945
0,0384 5 5 000,00 Д-6/11; 01-17/11 вiд 17.01.2011 Платiжне доручення №100 вiд 18.01.2011р.
Пайовий iнтервальний диверсифiкований iнвестицiйний фонд «Промiнвест-Керамет» ЗАТ КУА «IНЕКО-IНВЕСТ»
Код ЄДРПОУ 21599716
1,0307 134 134 000,00 КУА-4/11; 02-17 /11 вiд 17.01.2011 Платiжне доручення
№ 6 вiд 18.01.2011р.
Пайовий iнтервальний диверсифiкований iнвестицiйний фонд «Центральний iнвестицiйний фонд» ЗАТ КУА
«IНЕКО-IНВЕСТ»
Код ЄДРПОУ 21599716
1,462 190 190 000,00 КУА-3/11; 03-17/11 вiд 17.01.2011 Платiжне доручення
№ 3 вiд 18.01.2011р.
Пайовий iнтервальний диверсифiкований iнвестицiйний фонд «Центральний iнвестицiйний фонд» ЗАТ КУА
«IНЕКО-IНВЕСТ»
Код ЄДРПОУ 21599716
0,00769 1 1000,00 КУА-6/11; 01-04/11 вiд 04.02.2011 Платiжне доручення
№ 8 вiд 04.02.2011р.
ТОВ «ТАКС-брокер»
Код ЄДРПОУ 34300570
0,2692 35 35 000,00 Д-0117/01; 04-17/11вiд 17.01.2011 Платiжне доручення
№ 30 вiд 19.01.2011р.
ТОВ «СОРТIС»
Код ЄДРПОУ 35265222 0,4692 61 61 000,00 Д-1060/2011-01; 05-17/01 вiд 17.01.2011 Платiжне доручення
№ 137 вiд 19.01.2011р
АТ IК «Проспект Iнвестментс»
Код ЄДРПОУ 22930811
2,0846 271 271 000,00 9179/11-Д;06-17/11 вiд 17.01.2011 Платiжне доручення
№ 4096 вiд 27.01.2011р.
АТ IК «Проспект Iнвестментс»
Код ЄДРПОУ 22930811
0,00769 1 1000,0 №2-04/11; 2282/11-Д вiд 04.02.2011 Платiжне доручення
№ 4125 вiд 04.02.2011р.
СП ТОВ «Драгон Капiтал»
Код ЄДРПОУ 30965875

4,9923 649 649 000,00 11/000041-Д; 07-17/11 вiд 17.01.2011 Платiжне доручення № 3 вiд 18.01.2011р.
СП ТОВ «Драгон Капiтал»
Код ЄДРПОУ 30965875
0,01538 2 2000,00 11/000122-Д;3-04/11 вiд 04.02.2011 Платiжне доручення
№ 2 вiд 04.02.2011р.
ТОВ «Гайнсфорт-онлайн»
Код ЄДРПОУ 35692468
0,4000 52 52 000 Д107856;08-17/11 вiд 17.01.2011 Платiжне доручення
№ 808 вiд 24.01.2011р.
ПрАТ «Iвекс Капiтал»
Код ЄДРПОУ 21600862
4,2769 556 556 000 Д-2924/11; 09-17/11 вiд 17.01.2011 Платiжне доручення
№ 47 вiд 20.01.2011р.
ПрАТ «Iвекс Капiтал»
Код ЄДРПОУ 21600862
0,01538 2 2000,00 4-04/11; Д-8289/11 от 04.02.2011 Платiжне доручення
№ 101 вiд 04.02.2011р.
ТОВ «Конкорд Капiтал»
Код ЄДРПОУ 33226202
4,0615 528 528 000,00 Д-32/2010; 10-17/11 вiд 17.01.2011 Платiжне доручення
№ 27 вiд 21.01.2011р.
ТОВ «Конкорд Капiтал»
Код ЄДРПОУ 33226202
0,01538 2 2000,00 Д-418/2011;5-04/11 вiд 03.02.2001 Платiжне доручення
№ 89 вiд 04.01.2011р.
Компанiя SPESIPA TRADING LIMITED 1.3230 172 172 000,00 11-18/11 вiд 18.01.2011 Платiжне доручення
№ 15 вiд 27.01.2011р
Компанiя SPESIPA TRADING LIMITED 0,00769 1 1000,00 6-04/11 вiд 04.02.2011 Платiжне доручення
№ 16 вiд 04.02.2011р
ТОВ «Навiгатор-Iнвест»
Код ЄДРПОУ 25270172
0,00769 1 1000,00 2364-Д ; 12-19/11 вiд 19.01.2011 Платiжне доручення .№0000000006 вiд 25.01.2011р.
ТОВ «Аструм Капiтал»
Код ЄДРПОУ 36218084
0,00769 1 1000,00 18894-Д; 13-18/11 вiд 18.01.2011 Платiжне доручення
№ 1886 вiд 31.01.2011р.
ТОВ IК «Гранд-Iнвест»
Код ЄДРПОУ 33940209
0,00769
1
1000,00
1-Д; 14-18/11 от 18.01.2011
Платiжне доручення
№ 898 вiд 31.01.2011р.
ТОВ «Енерджи Капiтал»
Код ЄДРПОУ 37045864
2,0230 263 263 000,00 001-Д/110118;15-18/11 вiд 18.01.2011 Платiжне доручення
№ 99 вiд 28.01.2011р.
ТОВ «Енерджи Капiтал»
Код ЄДРПОУ 37045864
0,00769 1 1000,00 001-Д/110204;7-04/11 вiд 04.02.2011 Платiжне доручення
№ 140 вiд 04.02.2011р.
ТОВ «Велма Україна»
Код ЄДРПОУ 34564181
0,5307 69 69 000,00 Д 298; 16-19/11 вiд 19.01.2011 Платiжне доручення
№ 41 вiд 24.01.2011р
ТОВ «Український фондовий центр»
Код ЄДРПОУ 32401971
2,5384 330 330 000,00 Д-110118-2; 17-18/11 вiд 18.01.2011 Платiжне доручення
№ 1113 вiд 27.01.2011р.
ТОВ «Український фондовий центр»
Код ЄДРПОУ 32401971

0,00769 1 1000,00 Д-110204-2; 8-04/11 вiд 04.02.2011 Платiжне доручення
№ 1131 вiд 04.02.2011р.
ТОВ «Ренесанс Капiтал»
Код ЄДРПОУ 33545608
3,9153 509 509 000 7Д/11(МZCIBXA) ;18-19/11 вiд
19.01.2011 Платiжне доручення
№ 74 вiд 21.01.2011р
ТОВ «Ренесанс Капiтал»
Код ЄДРПОУ 33545608
0,01538 2 2000,00 16Д/11(MZCVHLZ); 9-04/11 вiд 04.02.2011 Платiжне доручення
№ 154 вiд 04.02.2011р
ТОВ «Фоїл Сек‘юрiтiз Нью Юроп»
Код ЄДРПОУ 30970210
2,238 293 293000,00 Д-00160/1801/1; 19-18/11 вiд 18.01.2011 Платiжне доручення
№ 162 вiд 26.01.2011р
ВАТ «Фондова бiржа РТС»,
Росiйська Федерацiя 43 5590 5 590 000,00 2; 20-18/11 от 18.01.2011 Платiжне доручення
№ 1 вiд 28.01.2011р.
ВАТ «Фондова бiржа РТС»,
Росiйська Федерацiя
0,1615 21 21 000,00 10-04/11 вiд 04.02.2011 Платiжне доручення
№ 3 вiд 04.02.2011р.
ТОВ «Сiтi Брок»
Код ЄДРПОУ 33633840 0,1230 16 16 000,00 Д-540/11; 21-17/11 вiд 17.01.2011 Платiжне доручення №0000000051 вiд
27.01.2011
Cухоруков Олексiй Валерiйович
Iдентифiкацiйний номер 2499822491
3,9153 509 509 000,00 22-20/11 вiд 20.01.2011 Платiжне доручення №16154 вiд 28.01.2011р
Cухоруков Олексiй Валерiйович
Iдентифiкацiйний номер 2499822491
0,01538 2 2000,00 11-04/11 вiд 04.02.2011 Платiжне доручення
№ 4658 вiд 04.02.2011р.
Ревчук Владислав Олександрович
Iдентифiкацiйний номер 2798820499
0,00769 1 1000,00 23-20/11 вiд 20.01.2011 Платiжне доручення №18556135 вiд 27.01.2011р
ТОВ IК «ВЄЛЕС КПIТАЛ»
Код ЄДРПОУ 33847438
0,5307 69 69 000,00 Д-110119-189; 24-19/11 вiд 19.01.2011 Платiжне доручення
№ 494 вiд 26.01.2011р.
ТОВ «ТЕКТ-ТРЕЙД»
Код ЄДРПОУ 32912296
2,6769 348 348 000,00 ДТ-11-1; 25-18/11 вiд 18.01.2011 Платiжне доручення №488 вiд 28.01.2011р
ПрАТ «ФК Сократ»
Код ЄДРПОУ 21645965
3,9153 509 509 000,00 Д-11/744; 26-20/11 вiд 20.01.2011 Платiжне доручення №1062 вiд 27.01.2011р
ПрАТ «Iнвестицiйна фiнансова компанiя «АРТ КАПIТАЛ»
Код ЄДРПОУ 33308667
0,1846 24 24 000,00 0120/01ДПА-11;27-20/11 вiд 20.01.2011 Платiжне доручення №554 вiд 26.01.2011р
ТОВ «Тройка Дiалог Україна»
Код ЄДРПОУ 33603418
5 650 650 000,00 Д-20/01/11/01;28-20/11 вiд 20.11.2011 Платiжне доручення
№ 7552 вiд 24.01.2011р
Магомедов Руслан Садрудинович
Iдентифiкацiйний код 3080618752
0,00769 1 1000,00 29-21/11 вiд 21.01.2011
Квитанцiя ПАТ ВТБ Банк № 1794337 вiд 25.01.2011р
ПрАТ IК «IТТ-Iнвест»
Код ЄДРПОУ 23517763
2,5384 330 330 000,00 Д-01-38/11;30-19/11 от 19.01.2011 Платiжне доручення
№ 38 вiд 21.01.2011р.
ПрАТ IК «IТТ-Iнвест»
Код ЄДРПОУ 23517763
0,00769 1 1000,00 12-04/1; Д-02-144/11 вiд 04.02.2011 Платiжне доручення

№ 80 вiд 04.02.2011р.
ПII ТОВ «Київ Секюрiтiз Груп»
Код ЄДРПОУ 25590014
0,00769 1 1000,00 Д-2/2011;31-24/11 вiд 24.01.2011 Платiжне доручення
№ 14 вiд 24.01.2011р.
ТОВ « Альфа Капiтал»
Код ЄДРПОУ 33784237 3,9167 509 509 000,00 1-Д; 32-25/11 вiд 25.01.2011 Платiжне доручення
№ 42 вiд 26.01.2011р
ТОВ « Альфа Капiтал»
Код ЄДРПОУ 33784237
0,01538 2 2000,00 2-Д; 13-04/11 вiд 04.02.2011 Платiжне доручення
№ 61 вiд 04.02.2011р
Сапунов Дмитро Олександрович
Iдентифiкацiйний номер 2327905192
0,00769 1 1000,00 33-26/11 вiд 26.01.2001 Платiжне доручення № 100059302 вiд 26.01.2011р
ТОВ Компанiя з управлiння активами – Адмiнiстратор пенсiйних фондiв «Тройка Дiалог Україна»
Код ЄДРПОУ 35624670
0,6 78 78 000,00 34-26/11 вiд 26.01.2011 Платiжне доручення
№ 7589 вiд 26.01.2011р
Олексiєнко Юрiй Валентинович
Iдентифiкацiйний номер 2800615050 0,00769 1 1000,00 35-27/11 вiд 27.01.2011 Платiжна квитанцiя Шевченкiвське
вiддiлення Ощадбанку вiд 29.01.2011
ТОВ «Алор Україна»
Код ЄДРПОУ 37194452
1,0615 138 138 000,00 Д-3-2011; 36-28/11 вiд 28.01.2011 Платiжне доручення
№ 34 вiд 28.01.2011р.
Компанiя ASHLING HOLDING S./A. 0,050769 66 66 000,00 Б-28/01/11/02; 37-28/11 вiд 28.01.2011 Платiжне
доручення
№ 7620 вiд 28.01.2011р
100% 13000 13 000 000,0

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

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2015

2

1

2

2014

2

1

3

2013

1

0

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

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): Iншi органи реєстрацiю акцiонерiв для участi у загальних
зборах не здiйснювали

Ні

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

Ні

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

X
X

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

Ні

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): Iншим способом голосування не вiдбувалось

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій

X
X

Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

Ні

X
X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Пропонувалось збiльшити розмiр статутного капiталу ПАТ
«УКРАЇНСЬКА БIРЖА» на загальну суму 18 100 00, 00 (вiсiмнадцять мiльйонiв
сто тисяч гривень 00 копiйок) гривень шляхом публiчного розмiщення
додаткових простих iменних акцiй iснуючої номiнальної вартостi у кiлькостi 18
100 (вiсiмнадцять тисяч сто) штук за рахунок додаткових внескiв. Пропонувалось
збiльшення статутного капiталу ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» здiйснити шляхом
публiчного розмiщення простих iменних акцiй за цiною 1000 (одна тисяча)
гривень за 1 (одну) акцiю, яка дорiвнює номiнальнiй вартостi 1 (однiєї) акцiї та
не є нижчою за ринкову вартiсть, що затверджена Бiржовою радою ПАТ
«УКРАЇНСЬКА БIРЖА» (Протокол №10 вiд 22 липня 2015 року). Рiшення не
прийняте. Питання про прийняття рiшення про публiчне розмiщення простих
iменних акцiй ПАТ "Українська бiржа" знято з порядку денного, оскiльки
акцiонери не прийняли рiшення щодо збiльшення статутного капiталу ПАТ
"Українська бiржа". Пропонувалась до розгляду пропозицiя Бiржової ради щодо
викупу пакета акцiй в розмiрi 20% статутного капiталу у акцiонерiв Бiржi – ПАТ
«Московская Биржа ММВБ-РТС» та ПрАТ «Український бiржовий холдинг» за
цiною 1100 грн. за 1 акцiю.Рiшення не прийняте.

Так

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

Ні

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

11

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

5

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

5

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

Бiржова рада самоцiнку своєї
дiяльностi не проводила.

Оцiнку роботи Бiржової ради щорiчно здiйснюють черговi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ
"Українська бiржа". За 2009-2014 роки робота Бiржової ради визнавалась як задовiльна. Оцiнка

роботи Бiржової ради за 2015 рiк буде здiйснюватися акцiонерами на чергових Загальних зборах
акцiонерiв 26.04.2016р.
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?

13

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

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У складi Бiржової ради комiтети
не створювались

Інші (запишіть)

Оскiльки, у складi Бiржової ради комiтети не створювались, оцiнка компетентностi та
ефективностi не здiйснювалась.
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні)
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)

X
Членi Бiржової ради не
отримують винагороди

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

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Ні

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Ні

Інше (запишіть): зазначенi вище вимоги викладенi в Положеннi про Бiржову раду

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

Ні

X

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

X

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

X

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

X

Інше (запишіть)

Члени Бiржової ради були обранi
Загальними зборами акцiоiнерiв
23.04.2015р. (протокол № 13).

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

так, створено
ревізійну комісію

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 2
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?
Не належить
Загальні
до
Наглядова Виконавчий
збори
компетенції
рада
орган
акціонерів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Так

Ні

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

Так

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Так

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

Так

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 акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Iншi документи не iснують

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

Так

Так

Так

Так

Так

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

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Так

Так

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх
проведення

Так

Так

Так

Так

Так

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 на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган
Інше (запишіть)

Ні

X
Iншi органи рiшення про
затвердження зовнiшнього
аудитора не приймали

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох
років? (так/ні) Так
З якої причини було змінено аудитора?
Так
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором

X
X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)

Ні

X
Iншi причини вiдсутнi

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?

Так
Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

Ні

X
X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

Iнщi органи перевiрки не
проводили

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

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

Iншi органи та акцiонери
перевiрку дiяльностi емiтента не
iнiцiювали

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

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

Ні
X

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Iншi рiшення можуть бути прийнятi протягом поточного року

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

X

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

Звіт про корпоративне управління*
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
Бiржа створена для здiйснення дiяльностi в якостi фондової бiржi з метою забезпечення
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 фiнансовими iнструментами за встановленими
правилами, укладення i виконання договорiв щодо фiнансових iнструментiв, у тому числi
здiйснення клiрингу та розрахункiв за ними, розв"язання спорiв вiдповiдно до законодавства, а
також пiдтримки високого рiвня професiоналiзму учасникiв фондового ринку.
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування,
місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність
встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Станом на 31.12.2015р. ПАТ " Московська Бiржа ММВБ-РТС" (скорочена назва ПАТ "Московська
Бiржа") ,мiсце реєстрацiї - Росiйська Федерацiя , мiсцезнаходження: 125009 Москва, Кисловський
провулок, буд.13, реєстрацiйний номер 1027739387, належить частка в статутному капiталi 22,444%. ПрАТ "Український бiржовий холдинг", Україна, 01401, м.Київ, вул.Шовковична 42-44,
код ЄДРПОУ 37779410,належить частка в статутному капiталi- 20,64%. В свою чергу 100%
статутного капiталу ПрАТ "Український бiржовий холдинг" належить ПАТ "Московська Бiржа".
Решта акцiй належала понад 60-тьом iншим iнвесторам. Зважаючи на прийняття Закону України
«Про лiцензування господарської дiяльностi» протягом 2015 року проводилась робота щодо змiни
структури капiталу Бiржi з метою виведення iз складу її акцiонерiв Московської Бiржi. Станом на
дату затвердження звiтностi до випуску (10.03.2016р.), Московська Бiржа вибула зi складу
акцiонерiв Бiржi шляхом вiдчуження належних їй акцiй нерезидентам - Dragon Capital s.r.o в

розмiрi 19,99 % та Компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю «ТЕТА ПАРТНЕРЗ LTD» в розмiрi
2,45 %. «ТЕТА ПАРТНЕРЗ LTD» також придбала 100% пакету акцiй ПрАТ "Український бiржовий
холдинг», якому належить 20,64% звичайних акцiй Бiржi .
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради
та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Факти порушення членами Бiржової ради або Правлiнням внутрiшнiх правил - вiдсутнi
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або
про відсутність таких заходів.
До членiв Бiржовоїх ради та Правлiння заходи впливу з боку органiв державної влади не
застосовувались.
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або про відсутність такої системи.
Управлiння ризиками має першочергове значення для бiзнесу емiтента i є важливим елементом
дiяльностi емiтента. Бiржа зазнає ринковий ризик, кредитний ризик i ризик лiквiдностi. Полiтика з
управлiння ризиками нацiлена на визначення, аналiз i управлiння ризиками, з якими стикається
емiтент, на встановлення лiмiтiв ризику та контролю, а також постiйного монiторингу за його
рiвнем i дотримання встановлених обмежень, полiтики управлiння ним. Управлiння операцiйним
ризиком покликано забезпечити дотримання внутрiшнiх полiтик i процедур, якi призначенi для
пом'якшення зовнiшнiх i внутрiшнiх факторiв ризику. Бiржова рада несе повну вiдповiдальнiсть за
нагляд у сферi управлiння ризиками, контролю, аналiзу полiтику i процедури, а також схвалення
значних операцiй. Правлiння емiтента вiдповiдає за контроль i здiйснення управлiння ризиками,
стратегiї, затвердженої Бiржовою Радою. Бiльш детально iнформацiя розкрита в роздiлi Аудиторський висновок за МФСЗ.
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського
обліку.
Дiяльнiсть Служби внутрiшнього аудиту (контролю) ПАТ «Українська бiржа» у 2015 розi
здiйснювалась вiдповiдно Положення про Службу внутрiшнього аудиту (контролю) Публiчного
акцiонерного товариства «Українська бiржа» та Плану (графiку) перевiрок на 2015 рiк. Протягом
2015 року Службою внутрiшнього аудиту було проведено 6 перевiрок, щодо: 1.Результатiв
фiнансової дiяльностi Бiржi за 2014 рiк та їх вiдповiдностi мiжнародним стандартам фiнансової
звiтностi (звiтнiсть УБ як емiтента) 2.Виконання Головою та членами Правлiння установчих та
внутрiшнiх документiв Бiржi протягом 2,3 та 4 кварталiв 2014року та 1 кврталу 2015р. 3. Системи
фiнансового монiторингу Бiржi. 4.Системи управлiння ризиками Бiржi. 5. Стану активiв Бiржi на
1.10.2015 року. 6.Забезпечення комп‘ютерної безпеки. План (графiк) перевiрок за 2015 рiк
виконаний в повному обсязi. Позаплановi перевiрки не здiйснювались. За результатами кожної
перевiрки складено вiдповiдний висновок. Порушень з боку посадовцiв та працiвникiв Бiржi не
виявлено. Всi структурнi пiдроздiли, якi перевiрялись Службою внутрiшнього аудиту (контролю)
функцiонують вiдповiдно до Правил Бiржi та чинного законодавства України.
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений
у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
Факти вiдчуження активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi емiтента розмiр - вiдсутнi
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

Факти купiвлi-продажу активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi емiтента розмiр вiдсутнi
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.
Станом на 31.12.2015р. Публiчне акцiонерне товариство "Московська Бiржа ММВБ-РТС" володiло
22,444% акцiй емiтента. Приватне акцiонерне товариство "Українськiй бiржовий холдинг"
володiло 20,640% акцiй емiтента. Решта акцiй належали понад шiстедесятьом рiзним iнвесторам,
з менш нiж 5% голосiв одному iнвестору. Емiтент надає послуги для своїх акцiонерiв на тих же
умовах, що й для iнших клiєнтiв.
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).
Аудиторська перевiрка проводилася вiдповiдно до Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть»
i Мiжнародних стандартiв контролю якостi аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та
супутнiх послуг Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, зокрема з урахуванням вимог мiжнародних
стандартiв аудиту МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi».
Концептуальною основою пiдготовки фiнансової звiтностi є Мiжнароднi стандарти фiнансової
звiтностi.
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи,
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ААН СейЯ-Кiрш-аудит", iдентифiкацiйний код за
ЄДРПОУ 24263164. Мiсцезнаходження: Україна, 01033, м.Київ, вул. Гайдара, 27, оф.5. Свiдоцтво
про включення в Реєстр суб"єктiв аудиторської дiяльностi № 1525, виданого рiшенням
Аудиторської палати України 26.01.2001 р. Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм,
якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв :
реєстрацiйний номер Свiдоцтва 328, серiя та номер П 000328, строк дiї Свiдоцтва з 19.03.2013 до
26.11.2020р.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Аудиторська фiрма ТОВ «ААН «СейЯ-Кiрш-аудит» входить в групу компанiй «СейЯ», якi надають
послуги з експертної оцiнки ТОВ «СейЯ-Альянс», консалтинговi послуги та аутсортинг –ТОВ
«СейЯ-Консалтинг» . ТОВ «ААН «СейЯ-Кiрш-Аудит» здiйснює свою дiяльнiсть з березня 1996
року. Центральний офiс фiрми розмiщений в м. Києвi, фiлiал – у м. Харковi. В аудиторськiй фiрмi
створена та пiдтримується система контролю якостi, вiдповiдальним за функцiонування системи
призначений директор по аудиту. Вiдповiдно рiшенню Аудиторської палати України № 2221 вiд
04.11.2010 р. ТОВ «ААН «СейЯ-Кiрш-Аудит» успiшно пройшла зовнiшнiй контроль якостi
професiйних послуг (свiдоцтво №0065). В аудиторськiй фiрмi затверджено Положення про
забезпечення системи зберiгання аудиторської документацiї та iншої конфiденцiальної iнформацiї
вiд 16.12.2011р. Аудиторська фiрма має договiр страхування вiдповiдальностi аудитора.
Генеральний директор ТОВ «ААН «СейЯ-Кiрш-Аудит» - заслужений економiст України
Зацерковна Тетяна Миколаївна, сертифiкований аудитор (сертифiкат аудитора серiї A вiд
29.02.1996 р.№ 000857; сертифiкат серiї Б вiд 22.12.2011р. № 0168, термiн дiї сертифiкатiв
подоввжений до 28.02.2020р.). Аудиторська компанiя набула репутацiю компанiї, яка надiлена
високим професiйним потенцiалом, яка надає послуги на самому високому рiвнi, що вiдповiдає
всiм вимогам нацiональним та мiжнародним стандартам. Провiднi фахiвцi компанiї мають вченi
ступенi, є заслуженими економiстами України. Фахiвцi компанiї є членами громадських
експертних рад з проблем законодавства , податкової та митної полiтики при Кабiнетi Мiнiстрiв
України та Верховної Ради України, Мiнiстерствi фiнансiв України, Державної податкової служби

України, є членами рад професiйних органiзацiй , Спiлка аудиторiв України, Української спiлки
оцiнювачiв
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає
аудиторські послуги фінансовій установі.
ТОВ "ААН СейЯ-Кiрш-аудит" обслуговувало ємiтента протягом 2008-2012 рокiв включно в якостi
аудитора, який надавав поточнi рекомендацiї та аудиторскi консультацiї. В 2013 та 2014 рр. ТОВ
"ААН СейЯ-Кiрш-аудит" проводило перевiрку достовiрностi, повноти та вiдповiдностi
встановленим законодавством вимог щодо формування емiтентом фiнансової звiтностi за МСФЗ
за 2013 рiк станом на 31.12.2013р., за 2014 рiк станом на 31.12.2014р., за 2015рiк станом на
31.12.2015р.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що
надавалися фінансовій установі протягом року.
Iншi аудиторськi послуги емiтент протягом 2015 року не отримував.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів
та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Випадки виникнення конфлiкту iнтрересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього
аудиту - вiдсутнi
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі
протягом останіх п`яти років.
В 2009-2012 роках включно - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БЕЙКЕР ТIЛЛI
УКРАЇНА", Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 30373906. Мiсцезнаходження: Україна,03680,
м.Київ, вул.Фiзкультури, 28. В 2013 роцi вiдбулась змiна аудитора в зв"язку з тим, що емiтента не
задовольнили умови договору з аудитором (цiнова полiтика на аудиторськi послуги). В 2013р. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ААН СейЯ-Кiрш-аудит", iдентифiкацiйний код за
ЄДРПОУ 24263164. Мiсцезнаходження: Україна, 01033, м.Київ, вул. Гайдара, 27, оф.5.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора
Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності
фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Iнформацiя вiдсутня
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність механізму розгляду скарг.
Споживачем послуг є члени Бiржi- торговцi цiнними паперами. За звiтний перiод скарги не
подавались. Механiзм розгляду скарг мiститься у внутрiшнiх документах Бiржi, а саме в
Дiсциплiнарному, Етичному та Арбiтражному кодексах, якi оприлюдненi на сайтi бiржi
http://www.ux.ua
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати
скарги.
Арбiтражна комiсiя, яка обирається згiдно Арбiтражного кодексу.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан
розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Скарги не надходили

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та
результати їх розгляду.
Позови та iншi претензiй до ПАТ "Українська бiржа" не надходили.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2016 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"Українська бiржа"

Підприємство

за ЄДРПОУ

Територія

36184092

за КОАТУУ 8038200000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

230

66.11

29

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса

01004, м.Київ,вул.Шовковична, б.42-44

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

1285

1062

1802

первісна вартість

1001

2303

2277

2139

накопичена амортизація

1002

-1018

-1215

-337

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

2836

2149

4817

первісна вартість

1011

5960

5866

5385

знос

1012

-3124

-3717

-568

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

I. Необоротні активи

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

1315

1315

3970

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

5436

4526

10667

Запаси

1100

25

21

0

Виробничі запаси

1101

25

21

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

227

248

675

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

499

379

224

з бюджетом

1135

196

670

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

50

667

0

з нарахованих доходів

1140

229

216

14

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

0

0

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

34817

36693

19427

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

34817

36693

19427

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

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

II. Оборотні активи

Інші оборотні активи

1190

23

0

0

Усього за розділом II

1195

36016

38227

20340

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

41452

42753

31007

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

25000

25000

25000

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

93

361

72

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

5445

5704

1781

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

30538

31065

26853

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

583

547

253

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

583

547

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

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

1531

0

0

0

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

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного
періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

583

547

253

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

374

450

179

за розрахунками з бюджетом

1620

15

68

179

за у тому числі з податку на прибуток

1621

5

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

0

0

0

за розрахунками з оплати праці

1630

32

0

0

за одержаними авансами

1635

55

49

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

9855

10574

2709

Усього за розділом IІІ

1695

10331

11141

3850

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

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

41452

42753

310007

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

Розбiжностi у сумах рядкiв за рахунок автоматичного
округлення бухгалтерською програмою складання
звiтностi 1С.

Керівник

Ткаченко О.В.

Головний бухгалтер

Бажкова О.I.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2016 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"Українська бiржа"

Підприємство

за ЄДРПОУ

36184092

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

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

2000

4654

3884

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

(0)

(0)

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

4654

3884

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

10896

15649

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 13518 )

( 13323 )

Витрати на збут

2150

(0)

(0)

Інші операційні витрати

2180

( 1389 )

( 188 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Стаття

Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

(0)

(0)

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

643

6022

збиток

2195

(0)

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

0

44

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

(0)

(0)

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

(0)

( 88 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні
статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

643

5978

збиток

2295

(0)

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-116

-861

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

527

5117

збиток

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

527

5117

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

103

59

Витрати на оплату праці

2505

5008

6167

Відрахування на соціальні заходи

2510

1517

1487

Амортизація

2515

910

1043

Інші операційні витрати

2520

7369

4843

Разом

2550

14907

13599

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

Розбiжностi у сумах рядкiв за рахунок автоматичного
округлення бухгалтерською програмою складання
звiтностi 1С.

Керівник

Ткаченко О.В.

Головний бухгалтер

Бажкова О.I.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2016 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"Українська бiржа"

Підприємство

за ЄДРПОУ

36184092

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2015 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

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

3000

1788

1643

Повернення податків і зборів

3005

0

5

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

2884

2203

Надходження від повернення авансів

3020

9

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

5970

4848

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

22584

27007

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 2814 )

( 2080 )

Праці

3105

( 4106 )

( 4911 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 1691 )

( 1570 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 1848 )

( 2263 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 854 )

( 827 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

( 21 )

( 290 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

( 973 )

( 1146 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 3031 )

( 2493 )

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 47 )

(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

( 21398 )

( 26469 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-1700

-4080

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

(1)

( 93 )

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

-1

-93

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)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-1701

-4173

Залишок коштів на початок року

3405

34817

28689

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

3577

10301

Залишок коштів на кінець року

3415

36693

34817

Примітки

Розбiжностi у сумах рядкiв за рахунок автоматичного
округлення бухгалтерською програмою складання
звiтностi 1С.

Керівник

Ткаченко О.В.

Головний бухгалтер

Бажкова О.I.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2016 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"Українська бiржа"

Підприємство

за ЄДРПОУ

36184092

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2015 р.

Стаття
1

За звітний період

Код
рядка

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та
інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

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

3522

0

0

0

0

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

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

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

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

0

0

0

0

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

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточної кредиторської
заборгованості за розрахунками з
бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточної кредиторської
заборгованості за розрахунками зі
страхування

3563

0

0

0

0

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

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

(0)

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

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

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки

Розбiжностi у сумах рядкiв за рахунок автоматичного
округлення бухгалтерською програмою складання
звiтностi 1С.

Керівник

Ткаченко О.В.

Головний бухгалтер

Бажкова О.I.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Українська бiржа"

2016 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

36184092

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2015 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

25000

0

0

93

5601

0

0

30694

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

-136

0

0

-136

Інші зміни

4090

0

0

0

0

-20

0

0

-20

Скоригований
залишок на
початок року

4095

25000

0

0

93

5445

0

0

30538

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

527

0

0

527

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

268

-268

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
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання
(продаж)

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

неконтрольованої
частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

0

0

268

259

0

0

527

Залишок на
кінець року

4300

25000

0

0

361

5704

0

0

31065

Примітки

Розбiжностi у сумах рядкiв за рахунок автоматичного округлення бухгалтерською
програмою складання звiтностi 1С.

Керівник

Ткаченко О.В.

Головний бухгалтер

Бажкова О.I.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
Повна та скорочена назва: Публiчне акцiонерне товариство «Українська бiржа»,
ПАТ «Українська бiржа»
Дата державної реєстрацiї: 02.10.2008
Юридична та фактична адреса: 01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44
Органiзацiйно-правова форма: акцiонерне товариство
Країна реєстрацiї: Україна
Офiцiйна сторiнка в Iнтернетi, на якiй доступна iнформацiя про Компанiю: http://www.ux.ua
Адреса електронної пошти: info@ux.ua
Звiтний перiод: календарний рiк, що закiнчився 31.12.2015 р.
Дата затвердження фiнансової звiтностi до випуску 10.03.2016 р.
Данi про оприлюднення фiнансової звiтностi : Фiнансова звiтнiсть оприлюднюється вiдповiдно до
Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» та нормативно-правових актiв НКЦПФР
шляхом розмiщення в Загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР, опублiкування в
офiцiйному друкованому виданнi, розмiщення на власному веб- сайтi Товариства (www.ux.ua) та
подається до НКЦПФР.
Органи ПАТ «Українська бiржа» не приймають рiшення щодо оприлюднення фiнансової звiтностi,
оскiльки розкриття iнформацiї щодо дiяльностi Компанiї прямо передбачено чинним
законодавством України.
Характеристика основних напрямiв дiяльностi, сфер бiзнесу: ПАТ «Українська бiржа» (далi Компанiя)здiйснює професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку з грудня 2008 р. Фондова бiржа
створює органiзацiйнi, технологiчнi, iнформацiйнi, правовi та iншi умови для збирання та
поширення iнформацiї стосовно пропозицiй цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв i
попиту на них, проводить регулярнi бiржовi торги цiнними паперами та iншими фiнансовими
iнструментами, здiйснює клiринг та розрахунки за ф’ючерсами та опцiонами.
На сьогоднiшнiй день Iндекс UX розраховується на пiдставi цiн 10 акцiй «блакитних фiшок»
України – акцiй найпривабливiших українських компанiй, що є лiдерами в своїх галузях
2015 рiк почався з запуску торгiв ф’ючерсними контрактами на валютну пару долар-гривня та на
цiну однiєї тройської унцiї афiнованого золота. Новi iнструменти дають можливiсть страхувати
валютнi ризики та розширити коло iнвестицiйних стратегiй. У лютому були запущенi торги
ф’ючерсними контрактами на курс євро - долар США. Також у лютому на ринок вперше були
допущенi цiннi папери iноземних емiтентiв. Реалiзацiя проекту «подвiйного лiстингу» є одним iз
важливих досягнень 2015 року. Проект надав можливiсть доступу на вiтчизнянi фондовi бiржi
цiнних паперiв українських емiтентiв, якi провели IPO на iноземних бiржах. Також в лютому до
торгiв були допущенi цiннi папери спецiалiзованого фонду банкiвських металiв «Кiнто - Голд».
Наприкiнцi 2015 р. до бiржового списку був включений новий вид фiнансових iнструментiв державнi деривативи (VRI), якi викликали зацiкавленiсть професiональних учасникiв ринку,
банкiв та приватних iнвесторiв.
Фiнансова звiтнiсть Компанiї була пiдготовлена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв
фiнансового облiку (МСБО), зокрема МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi», МСБО 2 « Запаси»,
МСБО 7 «Рух грошових коштiв», МСБО 8 «Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та
помилки», МСБО 10 «Подiї пiсля звiтного перiоду», МСБО 16 « Основнi засоби», МСБО 16
«Дохiд», МСБО 19 «Виплати працiвникам», МСБО 21 «Вплив змiн валютних курсiв», МСБО 24
«Розкриття iнформацiї про зв’язанi сторони». МСБО 37 «Забезпечення, умовнi зобов’язання та
умовнi активи».
Змiни у власному капiталi
Протягом 2015 року вiдбулись наступнi змiни у власному капiталi Компанiї:
- проведене коригування залишку нерозподiленого прибутку на початок 2015 р. на суму 156 тис.
грн. у зв’язку виправленням помилок 2014 року;

- згiдно умов п.7.5 Статуту ( створення резервного капiталу та порядок вiдрахувань до нього)
проведено вiдрахування до складу резервного капiталу в сумi 268 тис.грн. На кiнець звiтного
перiоду сума резервного капiталу складала 361 тис.грн.
Подiї пiсля звiтної дати
Станом на 31.12.2015 року основними акцiонерами Компанiї були: Публiчне акцiонерне
товариство «Московская Биржа ММВБ-РТС» (надалi - Московська Бiржа) з часткою у 22,44% та
Приватне акцiонерне товариство «Українськiй бiржовий холдинг» (надалi –УБХ), яке володiло
20,64% звичайних акцiй Компанiї. В свою чергу станом на 31.12.2015 року ПАТ Московська Бiржа
володiла 100% пакетом акцiй УБХ.
Решта акцiй належала понад 60-тьом iншим iнвесторам.
Зважаючи на прийняття Закону України «Про лiцензування господарської дiяльностi» протягом
2015 року проводилась робота щодо змiни структури капiталу Компанiї з метою виведення iз
складу її акцiонерiв Московської Бiржi. Станом на дату затвердження звiтностi до випуску,
Московська Бiржа вибула зi складу акцiонерiв Компанiї шляхом вiдчуження належних їй акцiй
нерезидентам - Dragon Capital s.r.o в розмiрi 19,99 % та Компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю
«ТЕТА ПАРТНЕРЗ LTD» в розмiрi 2,45 %. «ТЕТА ПАРТНЕРЗ LTD» також придбала 100% пакету
акцiй УБХ», якому належить 20,64% звичайних акцiй Компанiї.
Продовження тексту приміток
Основи пiдготовки фiнансової звiтностi
Основи пiдготовки фiнансової звiтностi викладенi в Основних засадах застосування МСФЗ та
МСБО на 2015 рiк, що додаються до цих Примiток. Компанiя обирає та застосовує засади своєї
облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiй, iнших подiй або умов.
Валюта подання звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi, якою є нацiональна валюта України.
Звiт про рух грошових коштiв складено з використанням прямого методу.
На момент складання звiтностi Компанiя спирається на припущення про безперервнiсть своєї
дiяльностi. В минулому перiодi (2015 рiк) та на момент затвердження звiтностi судовi позови до
Компанiї не подавались.
Всi показники фiнансової звiтностi округлюються до цiлих тисяч гривень. Данi наведенi станом на
31 грудня звiтного та попереднього рокiв.
Виручка
2015 2014
Збiр на фондовому ринку 251 660
Збiр на строковому ринку 512 395
Поставка iнформацiї 2 213 940
Технiчне обслуговування 1 582 1 889
Iншi доходи на фондовому ринку 96 118
Всього виручка 4 654 4 002
Процентний дохiд
2015 2014
Короткостроковi депозити в банках 5 956 4 824
Всього процентний дохiд 5 956 4 824
Iншi доходи
2015 2014
Курсовi рiзницi 4 926 10 825
Iнший дохiд 14 44
Всього iнших доходiв 4940 10869
Витрати на утримання персоналу
2015 2014
Зарплата персоналу 4 767 5 864
Нарахування на зарплату 1 428 1 374
Створення резерву вiдпусток 330 416
Всього витрат на утримання персоналу 6525 7 654

Операцiйнi витрати
2015 2014
Розвиток бiзнесу 1 237 1019
Професiйнi, iнформацiйнi та телекомунiкацiйнi послуги 1 413 1216
Реклама та маркетинг 24 19
Податки вiдмiннi вiд податку на прибуток 434 193
Оренда та утримання офiсу 1 719 1416
Амортизацiйнi витрати 910 1037
Оренда обладнання та роялтi 999 572
Iншi витрати 257 214
Всього операцiйних витрат 6993 5686
Вище перераховано найбiльш суттєвi операцiйнi витрати.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
2015 2014
Поточнi грошовi кошти та кошти на рахунках «овернайт» в банках
Власнi кошти в українських державних банках 310 4 918
Власнi кошти в українських дочiрнiх банках СНД 56 2 041
Кошти учасникiв строкового ринку в українських державних банках 98
Кошти учасникiв строкового ринку в українських дочiрнiх банках СНД 6 909
Всього поточних грошових коштiв та коштiв на рахунках «овернайт" в банках 464 13 868
Короткостроковi депозити та депозити з можливiстю дострокового роторгнення
Власнi кошти в українських державних банках 25 729 17 950
Кошти учасникiв строкового ринку в українських державних банках 10 500 3000
Всього короткострокових депозитiв та депозитiв з можливiстю дострокового розтогнення
36 229 20 950
Всього грошовi кошти та їх еквiваленти 36 693 34 818
Станом на 31 грудня 2015 року майже вся сума власних коштiв та всi кошти учасникiв строкового
ринку знаходилась на рахунках в українських державних банках на поточних рахунках або були
розмiщенi на короткострокових депозитах з можливiстю їх дострокового зняття.
Iнвестицiї
2015 2014
Фiнансовi активи 1 315 1 315
Всього iнвестицiї 1 315 1 315
На балансi Компанiї станом на 31 грудня 2015 р. знаходиться 1 312 акцiй Розрахункового центру
номiнальною вартiстю 1000 грн. кожна, що вiдповiдає частцi 0,86% вiд їх загальної кiлькостi.
Справедлива вартiсть фiнансових активiв, наявних для продажу, визначається виходячи вiд
останньої пропозицiї на ринку.
Дебiторська заборгованiсть
2015 2014
Проценти банкiв за вкладами нарахованi 216 229
Дебiторська заборгованiсть покупцiв за наданi послуги 322 281
Резерв сумнiвних боргiв (74) (54)
Всього дебiторська заборгованiсть 464 456
Торгова дебiторська заборгованiсть є безпроцентною i не пiдлягає пролонгацiї.
Передоплати та iнша дебiторська заборгованiсть
2015 2014
Операцiйна оренда примiщень 299 443
Професiйнi послуги 60 37
Послуги звязку 6 14
Iнформацiйнi послуги 5 5
Iншi 5
Всього передоплати та iнша дебiторська заборгованiсть 379 499

Основнi засоби та нематерiальнi активи
Рух основних засобiв та нематерiальних активiв з 1 сiчня 2015 року по 31 грудня 2015 року:
Первiсна вартiсть Обладнання Нематерiальнi активи Разом
Станом на 01 сiчня 2015 року 5 960 2303 8263
Прихiд
Вибуття (93) (26) (119)
Станом на 31 грудня 2015 року 5866 2277 8143
Накопичена амортизацiя та знецiненн Обладнання Нематерiальнi активи Разом
Станом на 01 сiчня 2015 року 3124 1018 4142
Амортизацiйнi вiдрахування за рiк 686 223 909
Вибуття (93) (26) (119)
Станом на 31 грудня 2015 року 3717 1215 4932
Залишкова вартiсть на 31 грудня 2015 2149 1062 3211
Рух основних засобiв та нематерiальних активiв з 1 сiчня 2014 року по 31 грудня 2014 року:
Первiсна вартiсть Обладнання Нематерiальнi активи Разом
Станом на 01 сiчня 2014 року 5870 2303 8173
Прихiд 98 98
Вибуття (8) (8)
Станом на 31 грудня 2014 року 5960 2303 8263
Накопичена амортизацiя та знецiнення Обладнання Нематерiальнi активи Разом
Станом на 01 сiчня 2014 року 2315 790 3105
Амортизацiйнi вiдрахування за рiк 818 228 1046
Вибуття (8) (8)
Станом на 31 грудня 2014 року 3124 1018 4142
Залишкова вартiсть на 31 грудня 2014 2836 1285 4121
Всi основнi засоби Компанiї використовуються в її операцiйнiй дiяльностi. Обмежень на права
влвсностi не iснує. Переоцiнка не проводилась.
Кредиторська заборгованiсть
2015 2014
Кредиторська заборгованiсть за отриманi послуги 450 374
Кредиторська заборгованiсть за отриманими авансами 50 55
Всього кредиторська заборгованiсть 500 429
Iншi зобов'язання
2015 2014
Забезпечення наступних вират((резерв вiдпусток) 547 583
Довгостроковi забезпечення витрат персоналу
Вказано нарахованi у звiтному перiодi витрати на оплату майбут¬нiх вiдпусток працiвникiв з
урахуванням суттєвостi цiєї статтi витрат. Нарахований резерв станом на 31.12.2015 р. складав 547
тис.грн.
Податок на прибуток
2015 2014
Поточний податок на прибуток 116 936
Зменшення(збiльшення)
вiдстрочених податкових активiв
(75)
Податок на прибуток 116 861
Звiрка мiж витратами з податку на прибуток i бухгалтерським прибутком, помноженим на ставку
податку на прибуток, що дiє в Українi, за звiтний рiк, що завершився 31 грудня 2015 р. не
проводиться та податковi рiзницi не розраховувались. Вiдповiдно до п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134
Податкового кодексу України для платникiв податку, у яких рiчний дохiд вiд будь-якої дiяльностi
(за вирахуванням непрямих податкiв), визначений за правилами бухгалтерського облiку за
останнiй рiчний звiтний (податковий) перiод не перевищує двадцяти мiльйонiв гривень, об'єкт
оподаткування може визначатися без коригування фiнансового результату до оподаткування на усi

рiзницi (крiм вiд'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звiтних) рокiв),
визначенi вiдповiдно до положень роздiлу III Кодексу. Об’єкт до оподаткування - фiнансовий
результат до оподаткування вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Виправлення помилок минулих перiодiв
В 2014 роцi були допущенi наступнi помилки при складаннi фiнансової звiтностi :
1.Забезпечення резерву вiдпусток працiвникiв було нараховано не в повному обсязi, сума
донарахувань склала 127 тис. грн.
2.У зв’язку з прийняттям рiшення про розрахунку об’єкту до оподаткування вiдповiдно до
мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi з балансу має бути виключена стаття податкових
рiзниць ( вiдстрочений податковий актив ) на суму 88 тис.грн.
3.У зв’язку з вiдсутнiстю потреби у використаннi фонду охорони працi вiн має бути анульований.
4.Суму амортизацiйних вiдрахувань в 2014. було занижено на 8 тис.грн.
5.Сума податку на прибуток в бухгалтерському облiку мала бути вiдкоригована на 50 тис.грн.
Всi помилки було виправлено шляхом коригування сальдо нерозподiленого прибутку на початок
2015 р. з
одночасним коригуванням всiх вiдповiдних статей балансу.
Управлiння фiнансовими ризиками
Управлiння ризиками має першочергове значення для ведення бiзнесу Компанiї i є важливим
елементом її дiяльностi. Iснує ринковий ризик, кредитний ризик i ризик лiквiдностi для дiяльностi
Компанiї. Вiдповiдальнiсть за управлiння ризиками , розробку полiтики та процедур (включаючи
схвалення значних за обсягом операцiй) несе менеджмент Компанiї.
Полiтика з управлiння ризиками орiєнтована на визначення, аналiз i управлiння ризиками, з якими
стикається Компанiя, на встановлення контролю за ризиками, а також постiйного монiторингу за
рiвнем ризикiв, дотриманням встановлених обмежень та полiтики управлiння ризиками.
В Компанiї створена Служба внутрiшнього аудиту (контролю), дiяльнiсть якої здiйснюється
вiдповiдно до Положення про таку службу.
Продовження тексту приміток
Операцiйний ризик
Управлiння операцiйним ризиком покликане забезпечити дотримання внутрiшнiх полiтик i
процедур, якi призначенi для пом'якшення зовнiшнiх i внутрiшнiх факторiв ризику.
Операцiйний ризик - це ризик, пов'язаний з прямими або непрямими витратами Компанiї. Вiн
пов'язаний з рiзними причинами, що стосуються процесiв Компанiї, персоналу, технологiй та
iнфраструктури, а також залежить вiд зовнiшнiх факторiв, якi не є кредитними, ринковими
ризиками чи ризиками лiквiдностi- таких як змiна законодавчих i нормативних вимог i
загальноприйнятих стандартiв корпоративної поведiнки або IT помилок.
Мета управлiння операцiйними ризиками полягає у тому, щоб уникнути фiнансових втрат i
збиткiв для репутацiї, пiдвищити загальну фiнансову ефективнiсть та впровадити таку процедуру
контролю, що не обмежить iнiцiативу, винахiдливiсть або творчiсть Компанiї.
Компанiя проводить виважену полiтику пiдбору квалiфiкованих кадрiв, постiйно проводить
навчання та пiдвищення квалiфiкацiї персоналу. Всi повноваження персоналу є чiтко
регламентованими та контрольованими. Компанiя використовує надiйнi технiчнi та програмнi
системи, забезпечує безперебiйне їх функцiонування, дублювання та архiвування iнформацiї.
Юридичний Департамент Компанiї вживає всiх необхiдних заходiв для попередження порушень
установою вимог законодавства.
Правлiння Компанiї несе повну вiдповiдальнiсть за нагляд за операцiйними ризиками та у разi
необхiдностi здiйснює перегляд полiтики та процедур з управлiння такими ризиками.
Кредитний ризик
Кредитний ризик - це ризик того, що Компанiя понесе фiнансовi збитки, оскiльки контрагенти не
виконають свої зобов'язання за фiнансовими iнструментами або клiєнтськими договорами.
Компанiя схильна до кредитного ризику, пов'язаному з її операцiйною дiяльнiстю (насамперед,
щодо торговельної дебiторської заборгованостi) та фiнансовою дiяльнiстю, включаючи депозити в
банках та валютнi операцiї.

Вплив на кредитного ризику на звiтну дату балансу виглядає таким чином:
2015 2014
Грошовi кошти та їх еквiваленти 36 693 34 818
Iнвестицiї 1 315 1 315
Дебiторська заборгованiсть 464 456
Загалом максимальний розмiр кредитного ризику 38 472 36 589
Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi являє собою ризик, з яким Компанiя може зiткнутися при залученнi коштiв для
виконання своїх зобов’язань.
Мета Компанiї по управлiнню лiквiднiстю - це наявнiсть максимального забезпечення, що є
достатнiм для виконання своїх зобов'язань у строк без виникнення неприйнятних збиткiв або
репутацiйного ризику.
У наведенiй нижче таблицi представлена узагальнена iнформацiя про договiрнi недисконтованi
платежi за фiнансовими зобов'язаннями Компанiї в розрiзi строкiв погашення цих зобов'язань.
На 31.12.2015 Нi менше 1 мiсяцяРизик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi являє собою ризик, з яким Компанiя може зiткнутися при залученнi коштiв для
виконання своїх зобов’язань.
Мета Компанiї по управлiнню лiквiднiстю - це наявнiсть максимального забезпечення, що є
достатнiм для виконання своїх зобов'язань у строк без виникнення неприйнятних збиткiв або
репутацiйного ризику.
У наведенiй нижче таблицi представлена узагальнена iнформацiя про договiрнi недисконтованi
платежi за фiнансовими зобов'язаннями Компанiї в розрiзi строкiв погашення цих зобов'язань.
На 31.12.2015 На вимогу i Вiд 1 до 6 мiсяцiв Вiд 6-12 мiсяцiв Бiльше 1 року Невизначений Разом
менше 1 мiсяця термiн
Кредиторська
заборгованiсть 500 500
На 31.12.2014 На вимогу i Вiд 1 до 6 мiсяцiв Вiд 6-12 мiсяцiв Бiльше 1 року Невизначений Разом
менше 1 мiсяця термiн
Кредиторська
заборгованiсть 429 429
На ринковi цiни впливають чотири види ризикiв: ризик змiни процентної ставки, валютний ризик,
ризик змiн цiн на послуги та iншi цiновi ризики. Ринковий ризик контролюється шляхом
регулярної оцiнки потенцiйних збиткiв у разi негативних змiн на ринку. Головним ринковим
ризиком 2015 року був валютний ризик. Вiн був пов'язаний з коливанням валютних курсiв при
отриманнi валютних доходiв та витрат, в тому числi у разi продажу або придбання валюти,
виникнення курсових рiзниць, проведення зовнiшньоекономiчних операцiй.
Ризик змiни процентних ставок також iснував, але його вплив не був суттєвим.
Компанiя усвiдомлює всi наявнi ринковi ризики, у тому числi ризик коливань курсiв iноземних
валют та його вплив на фiнансовi показники Компанiї. Валютний ризик пояснюється, головним
чином, вiдкритiстю валютних позицiй.
Станом на 31 грудня 2015 року, Компанiя мала наступнi позицiї у двох валютах:
UAН USD ( в гривньовому еквiвалентi) Разом
Активи
Грошовi кошти та їх еквiваленти 26027 10666 36693
Основнi засоби та нематерiальнi активи 3211 3211
Iнвестицiї 1315 1315
Передоплати 379 379
Дебiторська заборгованiсть 356 108 464
Iншi активи(в т.ч. сплаченi авансовi
внески по податку на прибуток) 691 691

Всього активи 31979 10774 42753
Зобов'язання
Кредиторська заборгованiсть 184 266 450
Нарахованi витрати
Отриманi аванси 49 49
Поточна заборгованiсть за податками 68 68
Iншi зобов'язання 547 547
Iншi поточнi зобов’язання - кошти
учасникiв строкового ринку 10574 10574
Всього зобов'язання 11422 266 11688
Станом на 31 грудня 2014 року, Компанiя мала наступнi позицiї у двох валютах
UAH USD ( в гривньовому еквiвалентi) Разом
Активи
Грошовi кошти та їх еквiваленти 28 001 6 816 34 817
Основнi засоби та нематерiальнi активи 4 129 4 121
Iнвестицiї 1 315 1 315
Передоплати 499 499
Дебiторська заборгованiсть 385 71 456
Iншi активи(в т.ч. сплаченi авансовi
внески по податку на прибуток) 172 244
Всього активи 34 501 6 887 41 452
Зобов'язання
Кредиторська заборгованiсть 199 175 374
Нарахованi витрати 32 32
Отриманi аванси 55 55
Поточна заборгованiсть за податками 15 15
Iншi зобов'язання 583 583
Iншi поточнi зобов’язання - кошти
учасникiв строкового ринку 9855 9855
Всього зобов'язання 10739 175 10914
Наступнi курси валют долару США до гривнi застосовувалися протягом року:
2015 2014
Мiнiмум 15.75 7.993
Maксимум 30.01 15.854
Операцiї з ключовим управлiнським персоналом
Компанiя виплатила 1344 тис. грн. ключовому управлiнському персоналу за рiк, що закiнчився 31
грудня 2015р. (в роцi, що закiнчився 31 грудня 2014 витрати становили 1 395 тис. грн.).
До ключового управлiнського персоналу вiдноситься Менеджмент Компанiї.
2015 2014
Заробiтна плата та бонуси 1 118 1 177
Нарахування ЄСН на фонд ЗП 226 218
Загалом розмiр винагороди
ключовому управлiнському персоналу 1344 1395
Операцiї з пов'язаними сторонами
Компанiя вважає акцiонерiв, що володiють бiльш нiж 20% акцiй ПАТ «Українська бiржа»
пов'язаними сторонами, згiдно цього критерiю до пов’язаних сторiн в 2015 роцi вiдносяться
Публiчне акцiонерне товариство «Московская биржа ММВБ-РТС» та Приватне акцiонерне
товариство «Українськiй бiржовий холдинг».
ПАТ «Московская биржа ММВБ-РТС » до 4 лютого володiло 22,44% звичайних акцiй Компанiї.
ПрАТ «Українськiй бiржовий холдинг» до 4 лютого володiло 20,64% звичайних акцiй Компанiї.
Решта акцiй належало iншим акцiонерам, процент володiння не перевищував 5%.

Компанiя надає послуги для своїх акцiонерiв на тих же умовах, як i для iнших клiєнтiв.
Обсяги операцiй з пов'язаними сторонами мають наступний вигляд:
2015 2014
Активи
Дебiторська заборгованiсть 108 71
Зобов’язання
Кредиторська заборгованiсть 266 175
Виручка ( дохiд вiд послуг по обробцi та наданню iнформацiї) 1195 688
Операцiйнi витрати( роялтi та оренда обладнання) 1051 652
Управлiнський персонал Компанiї завершує попереднi фiнансовi звiти 01 березня 2016 року. 10
березня 2016 року фiнансова звiтнiсть затверджується до випуску, пiсля чого вона стає доступною
для акцiонерiв та iнших зацiкавлених осiб. Акцiонери Компанiї затверджують фiнансову звiтнiсть
та результати дiяльностi на загальних зборах.
Голова Правлiння О.В.Ткаченко
Головний бухгалтер
Продовження тексту приміток

