Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Голова Правлiння

Ткаченко О.В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

27.04.2018

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 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
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
mch@ux.ua

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

27.04.2018
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку" 81

27.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

ux.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет 27.04.2018
(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 (продаж раніше викуплених товариством акцій) 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 та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
X
протягом звітного періоду
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
X
обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб‟єктом забезпечення окремо)
33. 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)
34. Примітки
Вiдсутня наступна iнформацiя (iз 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 зi 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 4), 5) пункту 14 - не заповнюється вiдповiдно до пп.15 п.1 глави 4 роздiлу III
Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013р. №2826,
пiдпункт 6) пункту 14 - рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв
не приймалися,
пiдпункт 7) пункту 14 - рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не
приймалися,
пiдпункт 8) пункту 14 - рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення
яких є заiнтересованiсть, не приймалися,
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 - борговi цiннi папери не випускалися,
пункт 33- 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)
22
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
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
10. Органи управління підприємства
Акцiонернi товариства не заповнюють iнформацiю про органи управлiння
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "Державний експортно-iмпортний банк України"
2) МФО банку
322313
3) поточний рахунок
26509010079347
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "Державний експортно-iмпортний банк України"
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

дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

АГ 399339

22.10.2010

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

16.12.2018

Опис

Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї планується наступна його
пролонгацiя.

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

Ідентифікаційний код
юридичної особи
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

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

СП ТОВ "Драгон
Капiтал"

30965875

01033Україна м. Київ вул.
Саксаганського, буд. 36Д

4.00

ПрАТ IК "IНЕКО"

22925945

03039Україна м. Київ 03150,
м. Київ, вул. Миколи
Грiнченка, 18

0.04

ТОВ "Велма Україна"

34564181

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

0.532

ПII ТОВ "Київ
Секьюрiтiз Груп"

25590014

01025Україна м. Київ вул. В.
Житомирська, буд. 24 Б, оф. 1

0.008

ТОВ IК "Вєлєс Капiтал"

33847438

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

0.08

ТОВ "ФК "СОКРАТ"

32109383

04070Україна м. Київ
Почайнинська, буд.70, офiс
65, кiмнати 2,2А,8,11

0.004

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

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

Усього

4.664

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада*
Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ткаченко Олег Васильович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1970
5) освіта**
вища, Український державний аграрний унiверситет, 1993, спецiальнiсть - економiчна
кiбернетика, квалiфiкацiя - економiст - кiбернетик
6) стаж роботи (років)**
24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
з 2008 року займає посаду Голови Правлiння ПАТ "УКРАЇНСЬКА БIРЖА"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2017 до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв
9) Опис
Ткаченко Олег Васильович обраний Головою Правлiння на Установчих зборах ПАТ
"УКРАЇНСЬКА БIРЖА", якi вiдбулися 16.09.2008. Пiсля проведення державної реєстрацiї ПАТ
"УКРАЇНСЬКА БIРЖА" як юридичної особи, 02.10.2008, приступив во виконання обов„язкiв
Голови Правлiння. Щорiчно, вiдповiдно до Статуту, Загальнi збори акцiонерiв ПАТ
"УКРАЇНСЬКА БIРЖА" приймають рiшення про переобрання (продовження термiну
повноважень) Ткаченка Олега Васильовича на посадi Голови Правлiння. Переобрання в звiтному
перiодi вiдбулося на Загальних зборах акцiонерiв 20.04.2017.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Повноваження та обов„язки Голови Правлiння
визначаються вiдповiдно до Статуту емiтента та Положення про Правлiння. Статут та Положення
розмiщенi на веб-сторiнцi ПАТ "УКРАЇНСЬКА БIРЖА" в мережi Iнтернет http://www.ux.ua/.
Винагорода сплачується вiдповiдно до штатного розпису та трудового контракту. Змiни в
персональному складi зумовленi переобранням складу Правлiння вiдповiдно до Статуту та
Положення про Правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Ткаченко
О.В. не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Перший заступник Голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Комiсаров Євген Анатолiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1969
5) освіта**
вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет, 2002, спецiальнiсть - фiнанси,
квалiфiкацiя - магiстр з фiнансового менеджменту
6) стаж роботи (років)**

20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Протягом останнiх п‟яти рокiв займає посади Першого заступника Голови Правлiння, заступника
Голови Правлiння в ПАТ "УКРАЇНСЬКА БIРЖА"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2017 до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв
9) Опис
Комiсарова Євгена Анатолiйовича обрано Загальним зборами на посаду Першого заступника
Голови Правлiння ПАТ "УКРАЇНСЬКА БIРЖА" 26.04.2016 на строк до наступних рiчних
Загальних зборiв акцiонерiв. 20.04.2017 його було переобрано на новий строк. Згоди на розкриття
паспортних даних не надано. Повноваження та обов„язки вiдповiдно до Статуту емiтента та
Положення про Правлiння. Статут та Положення розмiщенi на веб-сторiнцi емiтента в мережi
Iнтернет http://www.ux.ua/.Винагорода сплачується вiдповiдно до штатного розпису та трудового
контракту. Змiни в персональному складi зумовленi переобранням складу Правлiння вiдповiдно до
Статуту та Положення про Правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. До обрання Першим заступником обiймав посаду Заступника Голови Правлiння ПАТ
"УКРАЇНСЬКА БIРЖА".
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Заступник Голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Брикiна Олена Володимирiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1979
5) освіта**
вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет, 2001, спецiальнiсть - банкiвська справа,
квалiфiкацiя - магiстр з банкiвського менеджменту
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "УКРАЇНСЬКА БIРЖА", начальник Торговельного департаменту, Директор ТОВ
"Український центральний контрагент"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2017 до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв
9) Опис
Брикiна О.В. обрано на посаду Заступника Голови Правлiння - начальника Торговельного
департаменту на рiчних Загальних зборах акцiонерiв ПАТ "УКРАЇНСЬКА БIРЖА" 26.04.2016.
Змiни в персональному складi зумовленi переобранням складу Правлiння вiдповiдно до Статуту та
Положення про Правлiння. У звiтному перiодi на рiчних Загальних зборах акцiонерiв ПАТ
"УКРАЇНСЬКА БIРЖА" 20.04.2017 її було переобрано на новий строк. 27.12.2017 Бiржовою

радою ПАТ "УКРАЇНСЬКА БIРЖА" (Протокол № 47 вiд 27.12.2017) прийнято рiшення, згiдно з
яким 29.12.2017 припиняються повноваження заступника Голови Правлiння - начальника
Торговельного департаменту Брикiної Олени Володимирiвни у зв‟язку з поданою заявою про
звiльнення за угодою сторiн вiдповiдно до п. 1 ст. 36 КЗпП Украни. Згоди на розкриття
паспортних даних не надано. Повноваження та обов„язки вiдповiдно до Статуту емiтента та
Положення про Правлiння. Статут та Положення розмiщенi на веб-сторiнцi емiтента в мережi
Iнтернет http://www.ux.ua/. Винагорода сплачувалася вiдповiдно до штатного розпису та трудового
контракту. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Бiржової ради (представник акцiонера)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Козак Тарас Мирославович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1970
5) освіта**
вища, Московський Державний Унiверситет iм. М. В. Ломоносова, 1992, спецiальнiсть прикладна математика
6) стаж роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Займає посаду Президента Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Унiвер Капiтал"
(мiсцезнаходження: 01033, м. Київ, вулиця Жилянська, 59, офiс 102)
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2016 до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв
9) Опис
Козак Тарас Мирославович перебував на посадi члена Бiржової ради з 26.04.2016 по 20.04.2017.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Повноваження та обов„язки вiдповiдно до
Статуту емiтента та Положення про Бiржову раду. Статут та Положення розмiщенi на веб-сторiнцi
емiтента в мережi Iнтернет http://www.ux.ua/. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Змiни в персональному складi зумовленi переобранням складу Бiржової ради
вiдповiдно до Статуту та Положення про Бiржову раду. Винагорода не сплачувалася.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Бiржової ради (акцiонер)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сухоруков Олексiй Валерiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**
1968
5) освіта**
Вища, Уральський полiтехнiчних iнститут, 1990, автоматика i телемеханiка, iнженер
6) стаж роботи (років)**
27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Займає посаду Вiце-президента Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Унiвер Капiтал"
(мiсцезнаходження: 01033, м. Київ, вулиця Жилянська, 59, офiс 102). Протягом останнiх п‟яти
рокiв працював в ТОВ «УНIВЕР Капiтал», посади Вiце-президент, Директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2017 до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв
9) Опис
Сухорукова О.В. обрано на рiчних Загальних зборах акцiонерiв 26.04.2016 до наступних рiчних
Загальних зборiв акцiонерiв. У звiтному перiодi на рiчних Загальних зборах акцiонерiв 20.04.2017
його було переобрано на новий строк.Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
Повноваження та обов„язки вiдповiдно до Статуту емiтента та Положення про Бiржову раду.
Статут та Положення розмiщенi на веб-сторiнцi емiтента в мережi Iнтернет http://www.ux.ua/.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни в персональному складi
зумовленi переобранням складу Бiржової ради вiдповiдно до Статуту та Положення про Бiржову
раду. Винагорода не сплачується.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Голова Бiржової ради (представник акцiонера)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Єршов Артемiй Михайлович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1972
5) освіта**
вища, Київський державний економiчний унiверситет,1995, спецiальнiсть - економiст
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З 2013 до 2014 року - заступник Голови Правлiння АТ «Сбербанк Росiї», з 2007 до 2012 року Директор ТОВ «Тройка Дiалог Україна»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2017 до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв
9) Опис

Єршова А.М. обрано на рiчних Загальних зборах акцiонерiв 26.04.2016 до наступних рiчних
Загальних зборiв акцiонерiв. У звiтному перiодi на рiчних Загальних зборах акцiонерiв 20.04.2017
його було переобрано на новий строк. На Засiданнi Бiржової ради 24.04.2017 Єршова А.М. було
обрано Головою Бiржової ради (до переобрання). Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
Повноваження та обов„язки вiдповiдно до Статуту емiтента та Положення про Бiржову раду.
Статут та Положення розмiщенi на веб-сторiнцi емiтента в мережi Iнтернет http://www.ux.ua/.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни в персональному складi
зумовленi переобранням складу Бiржової ражи вiдповiдно до Статуту та Положення про Бiржову
раду. Винагорода не сплачується.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Бiржової ради (представник акцiонера)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Попович Тетяна Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1976
5) освіта**
вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет iм. В. Гетьмана, 1998, облiк i аудит,
магiстр облiку i аналiзу в управлiннi банками
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Займає посаду Директора по Ринках капiталу в Публiчному акцiонерному товариствi "АльфаБанк" (мiсцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6). Займала посади Директор Блоку
«Ринку капiталу», Директор по Ринках Капiталу в ПАТ «Альфа-Банк»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2017 до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв
9) Опис
Попович Т.М. обрано на рiчних Загальних зборах акцiонерiв 26.04.2016 до наступних рiчних
Загальних зборiв акцiонерiв. У звiтному перiодi на рiчних Загальних зборах акцiонерiв 20.04.2017
її було переобрано на новий строк.Згоду на розкриття паспотних даних не надано. Повноваження
та обов„язки вiдповiдно до Статуту емiтента та Положення про Бiржову раду. Статут та
Положення розмiщенi на веб-сторiнцi емiтента в мережi Iнтернет http://www.ux.ua/. Винагорода не
сплачується. Змiни в персональному складi зумовленi переобранням складу Бiржової ради
вiдповiдно до Статуту та Положення про Бiржову раду. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Бiржової ради (представник акцiонера)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Яковенко Юрiй Борисович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1956
5) освіта**
Вища, Всесоюзна ордена Дружби народiв академiя зовнiшньої торгiвлi, 1991, мiжнароднi
економiчнi вiдносини (економiка зовнiшньої торгiвлi), економiст зi знанням iноз.мови,
Севастопольський приладо-будiвельний iнститут, 1977, автоматика i телемеханiка
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Займає посаду Голови Правлiння Приватного акцiонерного товариства "Iвекс Капiтал"
(мiсцезнаходення: 03057, Україна, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 12)
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2017 до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв
9) Опис
Яковенка Ю.Б. обрано на рiчних Загальних зборах акцiонерiв 26.04.2016 до наступних рiчних
Загальних зборiв акцiонерiв. У звiтному перiодi на рiчних Загальних зборах акцiонерiв 20.04.2017
його було переобрано на новий строк.Згоду на розкриття паспортних даних не надано.
Повноваження та обов„язки вiдповiдно до Статуту емiтента та Положення про Бiржову раду.
Статут та Положення розмiщенi на веб-сторiнцi емiтента в мережi Iнтернет http://www.ux.ua/.
Винагорода не сплачується. Змiни в персональному складi зумовленi переобранням складу
Бiржової ради вiдповiдно до Статуту та Положення про Бiржову раду. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Бiржової ради (незалежний директор)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лазарєв Дмитро Євгенович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1980
5) освіта**
вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет, 2001, спецiальнiсть - банкiвська справа,
квалiфiкацiя - магiстр з банкiвського менеджменту
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Начальник казначейства ПАТ КБ "Глобус" (мiсцезнходження: м. Київ пров.Куренiвський, б.19/5),
начальник казначейства ПАТ "БТА Банк", листопад 2015 – липень 2016 заступник директора
казначейства ПАТ «Банк Кредит Днiпро», квiтень 2013-сiчень 2015 начальник вiддiлу дилiнгових
операцiй та управлiння лiквiднiстю АБ «Укргазбанк», лютий 2012-березень 2013 Директор
казначейства ПАТ «Ерсте Банк», березень 2006-лютий 2012 начальник вiддiлу дилiнгових
операцiй ПАТ «Ерсте Банк"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2017 до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв
9) Опис
Лазарєва Д.Є. обрано на рiчних Загальних зборах акцiонерiв 26.04.2016 до наступних рiчних
Загальних зборiв акцiонерiв. У звiтному перiодi на рiчних Загальних зборах акцiонерiв 20.04.2017
його було переобрано на новий строк.Згоду на розкриття паспортних даних не надано.
Повноваження та обов„язки вiдповiдно до Статуту емiтента та Положення про Бiржову раду.
Статут та Положення розмiщенi на веб-сторiнцi емiтента в мережi Iнтернет http://www.ux.ua/.
Винагорода не сплачується. Змiни в персональному складi зумовленi переобранням складу
Бiржової ради вiдповiдно до Статуту та Положення про Бiржову раду. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Бiржової ради (представник акцiонера)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мацуєв Денис Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1976
5) освіта**
вища, Унiверситет штату Нью-Йорк, 2005, магiстр економiки та фiнансiв
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Займає посаду Директора Спiльного пiдприємства Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Драгон Капiтал" (01033 м. Київ. вул. Саксаганського, буд. 36Д). З 2006 до 2015 року Заступник
директора СП ТОВ «Драгон Капiтал»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2017 до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв
9) Опис
Мацуєва Д.В. обрано на рiчних Загальних зборах акцiонерiв 26.04.2016 до наступних рiчних
Загальних зборiв акцiонерiв. У звiтному перiодi на рiчних Загальних зборах акцiонерiв 20.04.2017
його було переобрано на новий строк.Згоду на розкриття паспортних даних не надано.
Повноваження та обов„язки вiдповiдно до Статуту емiтента та Положення про Бiржову раду.
Статут та Положення розмiщенi на веб-сторiнцi емiтента в мережi Iнтернет http://www.ux.ua/.

Винагорода не сплачується. Змiни в персональному складi зумовленi переобранням складу
Бiржової ради вiдповiдно до Статуту та Положення про Бiржову раду. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Бiржової ради (представник акцiонера)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тихомiрова Алiса Геннадiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1983
5) освіта**
вища, Київський нацiональний унiверситет будiвництва i архiтектури, 2005, менеджмент
органiзацiй, магiстр з менеджменту в галузi будiвництва
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Займає посаду фахiвця з професiйної дiяльностi з цiнними паперами Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю "КОНКОРД КЕПIТАЛ" (01601, м. Київ, вул. Мечникова, 2). 2005-2014 ТОВ
«КОНКОРД КАПIТАЛ» - фахiвець з професiйної дiяльностi з цiнними паперам
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2017 до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв
9) Опис
Тихомiрова А.Г. набула повноважень члена Бiржової ради 07.10.2016 у порядку замiни
представника акцiонера (ТОВ "КОНКОРД КЕПIТАЛ") до наступних рiчних Загальних зборiв
акцiонерiв. У звiтному перiодi на рiчних Загальних зборах акцiонерiв ПАТ "УКРАЇНСЬКА
БIРЖА" 20.04.2017 її було переобрано на новий строк. Згоду на розкриття паспортних даних не
надано. Повноваження та обов„язки вiдповiдно до Статуту емiтента та Положення про Бiржову
раду. Статут та Положення розмiщенi на веб-сторiнцi емiтента в мережi Iнтернет
http://www.ux.ua/. Винагорода не сплачується. Змiни в персональному складi зумовленi
переобранням складу Бiржової ради вiдповiдно до Статуту та Положення про Бiржову раду.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Бiржової ради (незалежний директор)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коробкова Олена Анатолiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**
1982
5) освіта**
вища, Одеський нацiональний унiверситет iм. I. I. Мечникова, за спецiальностями (квалiфiкацiєю)
- математика, математик (2006), правознавство, юрист (2007), Одеський нацiональний
економiчний унiверситет, спецiальнiсть-фiнанси, квалiф.-економiст (2012)
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Листопад 2011 до теперiшнього часу Асоцiацiя «Незалежна асоцiацiя банкiв України», займала
посади Голова Апарату, в.о. Виконавчого директора. Займає посаду Виконавчого директора
Асоцiацiї «Незалежна асоцiацiя банкiв України» (мiсцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика
Василькiвська, 72).
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2017 до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв
9) Опис
Коробкову О.А. обрано на рiчних Загальних зборах акцiонерiв 26.04.2016 до наступних рiчних
Загальних зборiв акцiонерiв. У звiтному перiодi на рiчних Загальних зборах акцiонерiв 20.04.2017
її було переобрано на новий строк.Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Повноваження
та обов„язки вiдповiдно до Статуту емiтента та Положення про Бiржову раду. Статут та
Положення розмiщенi на веб-сторiнцi емiтента в мережi Iнтернет http://www.ux.ua/. Винагорода не
сплачується. Змiни в персональному складi зумовленi переобранням складу Бiржової ради
вiдповiдно до Статуту та Положення про Бiржову раду. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Приватне акцiонерне товариство "Iнвестицiйна енергетична компанiя "IНЕКО"
3) ідентифікаційний код юридичної особи
22925945
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2017 до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв
9) Опис

Обрано членом Ревiзiйної комiсiї на Загальних зборах акцiонерiв 20.04.2017. Згiдно з рiшенням
Ревiзiйної комiсiї вiд 24.05.2017 обрано Головою Ревiзiйної комiсiї (до переобрання).
Повноваження та обов„язки вiдповiдно до Статуту емiтента та Положення про Ревiзiйну комiсiю.
Статут та Положення розмiщенi на веб-сторiнцi емiтента в мережi Iнтернет http://www.ux.ua/.
Змiни в персональному складi зумовленi переобранням складу Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до
Статуту та Положення про Ревiзiйну комiсiю. Винагорода не сплачується.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "I-НВЕСТ"
3) ідентифікаційний код юридичної особи
36473568
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2016 до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв
9) Опис
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "I-НВЕСТ" перебувало на посадi члена Ревiзiйної
комiсiї з 26.04.2016 по 20.04.2017. Повноваження та обов„язки вiдповiдно до Статуту емiтента та
Положення про Ревiзiйну комiсiю. Статут та Положення розмiщенi на веб-сторiнцi емiтента в
мережi Iнтернет http://www.ux.ua/. Змiни в персональному складi зумовленi переобранням складу
Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до Статуту та Положення про Ревiзiйну комiсiю. Винагорода не
сплачувалася.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бажкова Ольга Iванiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1961
5) освіта**
вища, Київський ордена Ленiна державний унiверситет iм. Т.Г. Шевченка, 1983, спецiальнiсть економiчна кiбернетика, квалiфiкацiя - економiст-математик

6) стаж роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Протягом протягом останнiх п'яти рокiв займає посаду головного бухгалтера ПАТ "УКРАЇНСЬКА
БIРЖА"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.01.2011 безстроково
9) Опис
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Повноваження та обов„язки вiдповiдно до
посадової iнструкцiї. Винагорода сплачується вiдповiдно до штатного розпису. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Фiнансова компанiя «Сократ»
3) ідентифікаційний код юридичної особи
32109383
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2017 до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв
9) Опис
Повноваження та обов„язки вiдповiдно до Статуту емiтента та Положення про Ревiзiйну комiсiю.
Статут та Положення розмiщенi на веб-сторiнцi емiтента в мережi Iнтернет http://www.ux.ua/.
Змiни в персональному складi зумовленi переобранням складу Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до
Статуту та Положення про Ревiзiйну комiсiю. Винагорода не сплачувалася.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Перевертун Андрiй Олександрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**
1981
5) освіта**
Вища, Нацiональний технiчний унiверситет "КПI", 2004, спецiальнiсть - маркетинг, квалiфiкацiя
"економiст-маркетолог"
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Займає посаду директора ТОВ "Лайм-плюс 2011" (04209, м.Київ, проспект Оболонський, будинок
45/28, квартира 93)
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2017 до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв
9) Опис
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Повноваження та обов„язки вiдповiдно до
Статуту емiтента та Положення про Ревiзiйну комiсiю. Статут та Положення розмiщенi на вебсторiнцi емiтента в мережi Iнтернет http://www.ux.ua/. Змiни в персональному складi зумовленi
переобранням складу Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до Статуту та Положення про Ревiзiйну
комiсiю. Винагорода не сплачувалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** 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

Ідентифікаційний код
юридичної особи

Кількість
акцій (шт.)

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

Голова
Ревiзiйної
комiсiї

Приватне акцiонерне товариство
"Iнвестицiйна енергетична
компанiя "IНЕКО".

22925945

10

0.04

10

0

0

0

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "I-НВЕСТ"

36473568

27

0.108

27

0

0

0

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Фондова
компанiя "Сократ"

32109383

1

0.004

1

0

0

0

Член
Бiржової
ради

Сухоруков Олексiй Валерiйович

2445

9.78

2445

0

0

0

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Перевертун Андрiй
Олександрович

127

0.508

127

0

0

0

2610

10.44

2610

0

0

0

Усього

Кількість за видами акцій

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних
товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента
(для публічних акціонерних товариств)
Від загальної
Кількість
кількості акцій (у
акцій (штук)
відсотках)

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код
юридичної особи*

Місцезнаходження

Dragon Capital S.R.O.

26694123

11000 Чехiя Nove Mesto м. Praga
Vaclavske namesti, буд. 772/2

5197

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
«КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ
АКТИВАМИ «УНIВЕР МЕНЕДЖМЕНТ»

33777261

01032 Україна м. Київ
Голосiївський м. Київ
вул.Жилянська,59, офiс 102

SIB (CYPRUS) LIMITED

119924

BRUCEFIELDS INVESTMENTS LIMITED

327481

Кількість за видами
акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

20.788

5197

0

1825

7.3

1825

0

1065 Кiпр --- м. Нiкосiя Арх.
Макариоу III, 2-4 Кепiтал Сентер,
9 поверх,

1250

5

1250

0

4043 Кiпр --- м. Лiмасол Георгiу
Дросiнi, буд. 13, кв. оф. 101

1423

5.692

1423

0

Від загальної
Кількість
кількості акцій (у
акцій (штук)
відсотках)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**

Сухоруков Олексiй Валерiйович
Усього

Кількість за видами
акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

2445

9.78

2445

0

12140

48.56

12140

0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади
іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних
зборів*

чергові
X

Дата
проведення

20.04.2017

Кворум
зборів**

Опис

позачергові

65.81
Перелiк питань, що розглядались на чергових Загальних зборах акцiонерiв:
1. Про обрання Лiчильної комiсiї.
2. Про обрання Голови та cекретаря Зборiв.
3. Звiт Голови Правлiння про дiяльнiсть Правлiння за 2016 рiк та затвердження рiчного звiту ПАТ
«УКРАЇНСЬКА БIРЖА».
4. Звiт Голови Ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi за
2016 рiк та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї щодо рiчного звiту та балансу ПАТ
«УКРАЇНСЬКА БIРЖА» за 2016 рiк.
5. Звiт Голови Бiржової ради щодо дiяльностi Бiржової ради за 2016 рiк.
6. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» на 2017 рiк.
7. Про переобрання Бiржової ради ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА».
8. Про переобрання Правлiння ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА».
9. Про переобрання Ревiзiйної комiсiї ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА».
Пропозицiю акцiонера - фiзичної особи не було включено до проекту порядку денного рiчних
Загальних зборiв акцiонерiв у зв‟язку з недотриманням акцiонером строку встановленого ч 1. ст. 38
Закону.
З усiх питань порядку денного прийнятi рiшення.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей
Не видається
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Не видається

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

044 591-04-00

Факс

044 482-52-14

Вид діяльності

Дiяльнiсть Центрального депозитарiю

Опис

Послуги Центрального депозитарiю

Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Розрахунковий центр з
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи обслуговування договорiв на фiнансових ринках"
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

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

Номер ліцензії або іншого документа на цей
АЕ 263463
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

044 585-42-42

Факс

044 585-42-42

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
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ААН "СейЯ Кiрш-аудит"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

24263164

Місцезнаходження

01033 Україна м. Київ Голосiївський м. Київ вул. Гайдара, буд. 27,
оф.5

Номер ліцензії або іншого документа на цей
1592
вид діяльності
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

044 289-53-80

Факс

044 289-55-64

Вид діяльності

Аудиторська дiяльнiсть

Опис

Аудит рiчної фiнансової звiтностi

Повне найменування юридичної особи або
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Унiвер Капiтал”
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

33592899

Місцезнаходження

01033 Україна м. Київ Голосiївський м. Київ вул. Жилянська 59, офiс
102

Номер ліцензії або іншого документа на цей
АЕ №263309
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.09.2013

Міжміський код та телефон

044 490-20-55

Факс

044 490-20-53

Вид діяльності

Дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Послуги депозитарної установи

Повне найменування юридичної особи або
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Унiвер Капiтал”
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

33592899

Місцезнаходження

01033 Україна м. Київ Голосiївський м. Київ вул. Жилянська, 59, офiс
102

Номер ліцензії або іншого документа на цей
487
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

21.04.2016

Міжміський код та телефон

044 490-20-55

Факс

044 490-20-53

Вид діяльності

Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами

Опис

Брокерськi послуги з торгiвлi цiнними паперами

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

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10.12.2010

1179/1/10

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA 4000042261

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

1000

25000

25000000

100

12000

12000000

100

Опис

18.07.2008

308/1/08

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 НКЦПФР № 818 вiд 14.05.2013.

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA 4000042261

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

1000

Лiстинг - немає, торгiвля акцiями здiйснювалася на внутрiшньому ринку. Перша емiсiя з метою 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 НКЦПФР № 818 вiд 14.05.2013.

XI. Опис бізнесу
Публiчне акцiонерне товариство "УКРАЇНСЬКА БIРЖА" створене згiдно з рiшенням Засновникiв
вiд 16.09.2008 р. та зареєстроване Печерською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю
02.10.2008.
ПАТ "УКРАЇНСЬКА 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 бiржових торгiв цiнними паперами
та iншими фiнансовими iнструментами, централiзованого укладення договорiв щодо цiнних
паперiв та iнших фiнансових iнструментiв згiдно з правилами встановленими Бiржею,
зареєстрованими у встановленому законодавством України порядку Нацiональною комiсiєю з
цiнних паперiв та фондового ринку, у тому числi здiйснення клiрингу та розрахункiв за
фiнансовими iнструментами, iншими, нiж цiннi папери, а також пiдтримка високого рiвня
професiоналiзму учасникiв фондового ринку.
16.12.2008 Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку було видано Лiцензiю на
здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на
фондовому ринку. 26.03.2009 на ПАТ "УКРАЇНСЬКА БIРЖА" розпочалися торги цiнними
паперами. У травнi 2010 року почав роботу строковий ринок - торгiвля ф'ючерсами. А 2011 рiк був
ознаменований введенням нового iнструмента на ринок - опцiону.
Важливою подiєю 2016 року став старт торгiв ф‟ючерсними контрактами на цiну нафти сорту
BRENT та ф‟ючерсними контрактами на iндекс BITCOIN. Новi iнструменти надали учасникам
ринку додатковi можливостi, розширили коло їх iнвестицiйних стратегiй. Що стосується
ф‟ючерсних контрактiв на iндекс BITCOIN, то варто зазначити, що ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА»
стала першим регульованим ринком в свiтi, на якому з‟явилась можливiсть укладати такi
контракти.
28.12.2016 Голова Держрезерву Вадим Мосiйчук та Голова Правлiння ПАТ "УКРАЇНСЬКА
БIРЖА" Олег Ткаченко пiдписали Меморандум про спiвпрацю. Метою укладення меморандуму є
об'єднання зусиль для розвитку бiржової торгiвлi українськими зерновими культурами.
Сьогоднi для торгiв на ПАТ "УКРАЇНСЬКА БIРЖА" доступнi наступнi iнструменти: акцiї,
облiгацiї, ОВДП, iнвестицiйнi сертифiкати, ф'ючерси, опцiони.
Основними ринками для Бiржi протягом 2017 року були ринок цiнних паперiв та ринок
деривативiв. В 2017 роцi тривав перiод переходу емiтентiв публiчних акцiонерних товариств в
приватнi, що призвело до скорочення кiлькостi акцiй в бiржовому списку. Бiржа за результатами
конкурсного вiдбору Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб стала майданчиком для
проведення вiдкритих торгiв по продажу активiв банкiв, що знаходяться в процесi лiквiдацiї. В
2017 роцi такi торги стали проводитись на регулярнiй основi. Бiржа доклала зусиль до
максимальної прозоростi процесу, в тому числi запровадивши пряму трансляцiю торгiв в режимi
реального часу у вiдкритому доступi на каналi YOUTUBE Бiржi. Крiм того, в 2017 роцi проходили
приватизацiйнi аукцiону Фонду державного майна України.
З другого пiврiччя 2017 на Бiржi почали активно проводитись операцiї на ринку ОВДП. Залучення
маркет-мейкера, який пiдтримував лiквiднiсть за операцiями по 25 найбiльш лiквiдним випускам
ОВДП, дозволило Бiржi збiльшити обсяг операцiй та зайняти значну частку ринку ОВДП. Також
завдяки реалiзацiї спiльного проекту у вереснi 2017 року IА Cbonds почало оприлюднення
двостороннiх котирувань ОВДП на пiдставi даних вiд Бiржi в режимi реального часу.
З початку року розпочався процес набуття банками статусу учасникiв строкового ринку.
Залучення банкiв до торгiв на строковому ринку позитивно вплине на розвиток цього ринку. НБУ
дозволив уповноваженим банкам здiйснювати на бiржах власнi операцiї з похiдними фiнансовими
iнструментами (деривативами), базовим активом яких є iноземна валюта або її курс. Це розширить
для банкiв та їх клiєнтiв перелiк доступних операцiй з iноземною валютою та надасть можливiсть
хеджувати валютнi ризики, а отже, зменшить тиск на мiжбанкiвський валютний ринок.
У липнi 2017 на ПАТ «Українська бiржа» вiдбувся старт торгiв новими видами ф‟ючерсних
контрактiв: на курс долар США- японська єна, на курс фунт стерлiнгiв - долар США та на цiну

однiєї тройської унцiї афiнованого срiбла.
Зважаючи на те, що Україна має значний потенцiал для розвитку ринку товарних деривативiв,
Бiржа обрала цей напрям як один iз ключових. В липнi 2017 в НКЦПФР була зареєстрована
специфiкацiя ф‟ючерсного контракту з поставкою на цiну пшеницi. Це було першим кроком в
реалiзацiї iнновацiйного проекту Бiржi – торгiвлi ф‟ючерсними контрактами з поставкою. Типовий
договiр поставки було розроблено за участю експертiв Проекту USAID «Трансформацiя
фiнансового сектору». Поставка здiйснювалась шляхом перереєстрацiї прав власностi на
пшеницю, яка зберiгалася на елеваторi. В груднi 2017 року, продовжуючи спiвпрацю з
партнерами, Бiржа реалiзувала другий етап пiлотного проекту по органiзацiї торгiвлi ф‟ючерсними
контрактами з поставкою на сiльськогосподарську продукцiю та провела торги ф‟ючерсним
контрактом на цiну пшеницi СРТ Одеса. Крiм того, в липнi 2017 в НКЦПФР була також
зареєстрована специфiкацiя ф‟ючерсного контракту з поставкою на цiну кукурудзи.
У жовтнi 2017 року Бiржа провела в робочому режимi тестування програмного комплексу UXFIX, створеного власними силами Бiржi на базi мiжнародного протоколу FIX. Успiшне
завершення основного етапу робiт, що стартували на початку року, надало можливiсть
користувачам отримувати iнформацiю про бiржовi цiни в режимi реального часу. Бiржа стала
першим майданчиком в Українi, на якому був запроваджений цей стандарт. Також був успiшно
протестований режим прийому заявок для його подальшого використання у складi єдиного ПК
UX-FIX. Пiсля проведення тестувань та доробки в листопадi 2017 року програмний комплекс було
введено в експлуатацiю, що значно спростило iнтеграцiю iз зовнiшнiми iнформацiйними
системами, в т.ч. системами iнших країн без необхiдностi встановлення бiржових термiналiв.
Одним з прикладiв ефективної реалiзацiї можливостей комплексу є створений разом з компанiєю
TRDATA новий iнформацiйний продукт TRDATA UX Terminal, який в єдиному вiкнi надав доступ
користувачам до бiржових та позабiржових даних в режимi реального часу.

Органiзацiйна структура ПАТ "УКРАЇНСЬКА БIРЖА" складається з: Загальних зборiв, Бiржової
ради, Ревiзiйної комiсiї, Правлiння, Торговельного департаменту, Клiрингової палати,
Юридичного департаменту, Бухгалтерiї, Департаменту iнформацiйних технологiй, Департаменту
зв'язкiв з громадськiстю, Вiддiлу фiнансового монiторингу, Адмiнiстративного вiддiлу та
Департаменту продажу фiнансових продуктiв. Департамент продажу фiнансових продуктiв було
створено у звiтному перiодi. Також дiє Служба внутрiшнього аудиту (контролю) у складi окремої
посадової особи, яка пiдпорядковується Бiржовiй радi.
Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли ПАТ
"УКРАЇНСЬКА БIРЖА" не створювались.
Фонд оплати працi у 2017 роцi - 5739 тис.грн.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 22 особи
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв - 0
Середня чисельнiсть осiб, якi працюють за сумiсництвом - 0
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу - 2 особи.
Працiвники ПАТ "УКРАЇНСЬКА БIРЖА" проходять навчання та сертифiкацiю вiдповiдно до
чинного законодавста, що надає їм право здiйснювати дiї, пов'язанi з безпосереднiм провадженням
професiйної дiяльностi на фондовому ринку - органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку та
проходять навчання з питань фiнансового монiторингу.
ПАТ "УКРАЇНСЬКА БIРЖА" до будь-яких об'єднань пiдприємств не належить.
ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» є афiлiйованим членом Всесвiтньої Федерацiї Бiрж (World
Federationof 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).
ПАТ "УКРАЇНСЬКА БIРЖА" не проводить спiльну дiльнiсть з будь-якими органiзацiями,
пiдприємствами та установами.
Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї емiтента не надходили.
ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Визнання доходiв та витрат
Дохiд розглядається як збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi
надходжень чи збiльшення корисностi активiв або у виглядi зменшення зобов‟язань, результатом
чого є збiльшення чистих активiв (за винятком збiльшення, пов‟язаного з внесками акцiонерiв).
Доходи та витрати, як правило, вiдображаються у вiдповiдностi до принципу нарахування на дату
надання або отримання вiдповiдної послуги.
Платежi за договорами операцiйної оренди визнаються у складi доходiв або витрат рiвномiрно
протягом дiї договору оренди.
Доходи являють собою загальне надходження економiчних вигiд, отриманих Бiржею та таких, що
належать їй.
Дохiд визнається у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та критерiям
визнання. Визнання доходу вiдбувається одночасно з визнанням збiльшення активiв або
зменшенням зобов‟язань та пiсля передачi ризикiв та вигiд покупцям послуг.
Винагорода, отримана авансом, може визнаватись у якостi доходу у тому випадку, якщо у
вiдношеннi її отримання вiдсутня значна невизначенiсть та у Бiржi вiдсутнi додатковi
зобов‟язання, що належать виконанню у зв‟язку з даною винагородою.
До доходiв за основною дiяльнiстю (реалiзацiя робiт та послуг) вiдносяться наступнi доходи:
- комiсiйнi бiржi, що стягуються вiдповiдно до Прейскуранту тарифiв на основнi та додатковi
послуги Бiржi (далi-тарифи);
- оплата вартостi iнформацiйно-технологiчних послуг згiдно тарифiв;
- iншi послуги, що надаються Бiржею на фондовому ринку в процесi органiзацiї торгiв;
- поставка iнформацiї.
До складу iнших операцiйних доходiв вiдносяться (не виключно):
- 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;
- доходи у частинi перевищення номiнальної суми вiдсотка за ОВДП над сумою амортизацiї
премiї.
До складу iнших доходiв вiдносяться суми фiнансової допомоги, безоплатно отриманих
необоротних активiв, доходи за операцiями РЕПО, доходи вiд переоцiнки фiнансових iнструментiв
що облiковуються за справедливою вартiстю, доходи вiд визнання безнадiйної дебiторської
заборгованостi.
Бiржа не розраховує собiвартiсть своїх послуг та робiт у зв‟язку з тим, що всi послуги та роботи,
що придбаваються нею, призначенi для здiйснення нею своєї виключної основної дiяльностi –
органiзацiї бiржових торгiв.
Витрати Бiржi – зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи
амортизацiї активiв або у виглядi виникнення зобов‟язань, результатом чого є зменшення чистих
активiв. Витрати негайно визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надають
майбутнiх економiчних вигiд або тодi та тiєю мiрою, якою майбутнi економiчнi вигоди не

вiдповiдають або перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан. Витрати
визнаються у звiтi про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобовязання без
визнання активу.
Всi витрати Бiржi подiляються на операцiйнi (комерцiйнi та управлiнськi), iншi операцiйнi
витрати. До складу операцiйних (в звiтi про фiнансовi результати - адмiнiстративних) витрат
вiдносяться витрати на персонал, оренднi платежi, амортизацiйнi витрати, витрати на розвиток
бiзнесу, професiйнi витрати, iншi платежi для створення умов нормального функцiонування Бiржi.
До складу iнших витрат операцiйної дiяльностi вiдносяться витрати за операцiями з цiнними
паперами , штрафи, пенi, витрати на формування резерву безнадiйної заборгованостi, вiд‟ємнi
курсовi рiзницi тощо.
Здiйснення клiрингу та розрахункiв за фiнансовими iнструментами є складовою професiйної
дiяльностi Бiржi. Бiржа проводить операцiї на строковому ринку згiдно Правил торгiвлi в секцiї
строкового ринку.
Гарантiйне забезпечення є обов„язковою умовою операцiй на строковому ринку - засобом
забезпечення зобов‟язань за строковими контрактами. На вiдповiдних роздiлах грошового регiстру
Бiржею враховується або кредиторська заборгованiсть Бiржi перед учасником бiржових торгiв
(членiв Бiржi) на строковому ринку (зобов'язання Бiржi по перерахуванню грошових коштiв
Учаснику бiржових торгiв) або дебiторська заборгованiсть учасника бiржових торгiв на
строковому ринку перед Бiржею (зобов'язання учасника бiржових торгiв на строковому ринку по
перерахуванню грошових коштiв Бiржi). Грошi,що перераховуються учасниками та повертаються
ним за їх вимогою, не призводять до виникнення доходiв та витрат Бiржi, так як не впливають на
змiни у власному капiталi Бiржi.
Операцiї в iноземнiй валютi та облiк курсових рiзниць
Операцiї в iноземнiй валютi пiд час первинного визнання вiдображаються у валютi звiтностi
шляхом перерахунку суми в iноземнiй валютi iз застосуванням валютного курсу на дату
здiйснення операцiї (дату визнання активiв, зобов‟язань, власного капiталу, доходiв та витрат).
Монетарнi статтi - утримуванi одиницi валюти, а також активи та зобов‟язання, що пiдлягають
отриманню або сплатi у фiксованiй або визначенiй кiлькостi одиниць валюти.
Курсовi рiзницi - рiзницi, якi є наслiдком переведення визначеної кiлькостi одиниць однiєї валюти
в iншу валюту за рiзними валютними курсами.Визначення курсових рiзниць за монетарними
статтями в iноземнiй валютi проводиться на кожну дату балансу, а також на дату здiйснення
господарської операцiї.
На кожну дату балансу монетарнi статтi, що вiдображенi в iноземнiй валютi, перераховуються у
функцiональну валюту за валютним курсом, що дiяв на дату балансу. Немонетарнi статтi в
iноземнiй валютi, що обчислюються за iсторичною собiвартiстю i зарахування яких до балансу
пов'язано з операцiєю в iноземнiй валютi, на дату балансу вiдображаються за валютним курсом на
дату здiйснення операцiї.
Немонетарнi статтi в iноземнiй валютi, що обчислюються за справедливою вартiстю,
вiдображаються за курсом на дату визначення цiєї справедливої вартостi.
Курсовi рiзницi вiд перерахунку грошових коштiв в iноземнiй валютi та iнших монетарних статей
операцiйної дiяльностi вiдображаються у складi iнших операцiйних доходiв (витрат).
Основнi засоби
Власнi активи
Основними засобами є матерiальнi активи, якi Бiржа 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‟єкти основних засобiв вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за фактичними
витратами за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi. 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.
Основнi засоби оцiнюються за їх iсторичною вартiстю. Пiсля первинного визнання у якостi активу
об‟єкт основних засобiв повинен оцiнюватись за його первинною вартiстю за вирахуванням

накопиченої амортизацiї та (у разi наявностi) збиткiв вiд знецiнення. Раз на рiк проводиться
тестування на необхiднiсть знецiнення основних засобiв. Рiвень суттєвостi для облiку основних
засобiв встановлюється в розмiрi 6 000 грн.
Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов‟язаних з полiпшенням
об‟єкту (модернiзацiєю, модифiкацiєю тощо), що призводить до збiльшення майбутнiх
економiчних вигiд.
Витрати, що здiйснюються для пiдтримання об‟єкта в робочому станi або повернення об‟єкта в
робочий стан, включаються до складу витрат перiоду.
Орендованi активи
Оренда, за умовами якої до Бiржi 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 що є
найменшою з двох показникiв: справедливої вартостi або приведеної на поточний момент вартостi
мiнiмальних лiзингових платежiв на дату початку оренди за вирахуванням накопиченої
амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення.
Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов‟язанi з володiнням активом, фактично
залишаються в орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. Об‟єкти операцiйної оренди
(основнi засоби) вiдображаються на позабалансовому рахунку, а орендна плата визнається
витратами того перiоду, протягом якого фактично використовувались об‟єкти оренди.
Амортизацiя
Амортизацiя основних засобiв нараховується за методом рiвномiрного нарахування протягом
запланованого строку їх корисного використання та вiдображається у складi витрат при
розрахунку сукупного прибутку. Амортизацiя нараховується, починаючи з дати вводу об‟єкту до
експлуатацiї. Строки корисного використання рiзних об‟єктiв основних засобiв можуть бути
вiдображенi наступним чином:
Машини та обладнання 2-5 рокiв
Меблi 2-5 рокiв
Iнструменти та прилади 2-4 роки
Транспортнi засоби 4 роки
Залишкова вартiсть, строки корисної служби та методи нарахування амортизацiї активiв
переглядаються наприкiнцi кожного звiтного року та при необхiдностi коригуються.
Нематерiальнi активи
Визначення
Актив - це ресурс, контрольований Бiржею в результатi минулих подiй, вiд якого очiкують
надходження майбутнiх економiчних вигiд.
Нематерiальний актив - немонетарний актив, який не має фiзичної субстанцiї та може бути
iдентифiкований.
Актив є iдентифiкованим, якщо вiн може бути вiдокремлений або виникає внаслiдок договiрних
або iнших юридичних прав незалежно вiд того, чи можуть вони бути переданi або вiдокремленi вiд
суб‟єкта господарювання або ж вiд iнших прав та зобов‟язань.
Вважається. що Бiржа контролює актив, якщо вона має повноваження отримувати вiд нього
майбутнi економiчнi вигоди та обмежувати доступ iнших до цих вигiд. Майбутнi економiчнi
вигоди вiд використання нематерiального активу можуть являти собою надходження у виглядi
доходу вiд продажу вiдповiдних послуг або скорочення витрат Бiржi або iншi вигоди, якi є
результатом використання активу.
Для визнання об‟єкта нематерiальним активом такий об'єкт повинен вiдповiдати визначенню
нематерiального активу та наступним критерiям визнання: є впевненiсть в тому, що в
майбутньому Бiржа отримає економiчнi вигоди вiд цього активу, має контроль над активом та
вартiсть активу може бути надiйно оцiнена. Ймовiрнiсть надходження майбутнiх економiчних
вигод оцiнюється управлiнським персоналом Бiржi, виходячи з очiкуваних економiчних умов, якi
iснуватимуть протягом строку корисної експлуатацiї нематерiального активу.

Оцiнка об‟єктiв нематерiальних активiв при визнаннi
Бiржа отримує нематерiальнi активи або шляхом їх окремого придбання, або шляхом генерування
власними силами.
При окремому придбаннi нематерiального активу його собiвартiсть включає ввiзне мито та
податки, що не вiдшкодовуються,витрати на виплати працiвникам та на гонорари спецiалiстам, якi
виникають безпосередньо вiд приведення активу до робочого стану; витрати на перевiрку
вiдповiдного функцiонування такого активу тощо.
При генеруваннi нематерiального активу власними силами процес його створення подiляється на
два етапи:етап дослiдження та етап розробки. До етапу дослiдження належить пошукова
дiяльнiсть, спрямована на отримання iнформацiї щодо нових (альтернативних) технiчних
продуктiв, технологiчних процесiв, система чи послуг.
Такий пошук передує постановцi задачi та початку процесу розробки, всi видатки на дослiдження
визнаються витратами у перiодах їх виникнення.
До етапу розробки належить дiяльнiсть з проектування, конструювання та випробовування
програмних продуктiв, технологiчних процесiв, систем i т.п. На етапi розробки проводиться
перевiрка, чи вiдповiдають такi активи критерiям визнання, а саме:
чи має Бiржа технiчну можливiсть та намiр завершити процес створення нематерiальних активiв
так, щоб вони були придатнi для використання або продажу;
чи має Бiржа здатнiсть використовувати або продати нематерiальний актив;
чи iснує ринок для такого активу та у який спосiб будуть генеруватися майбутнi економiчнi
вигоди вiд його використання;
чи iснують для завершення процесу розробки вiдповiднi доступнi фiнансовi та iншi ресурси;
чи здатна Бiржа достовiрно оцiнити видатки, якi вiдносяться до нематерiального активу протягом
його розробки.
Собiвартiсть придбаного нематерiального активу складається з цiни придбання (включаючи
невiдшкодовуванi податки та будь-якi витрати, якi можна прямо вiднести до пiдготовки цього
активу для використання за призначенням).
Собiвартiсть внутрiшньо генерованого нематерiального є сумою видаткiв, понесених з дати, коли
нематерiальний актив став уперше вiдповiдати критерiям визнання та якi можна прямо вiднести до
створення, виробництва та пiдготовки активу до використання - витрати на матерiали, роботи та
послуги, використанi чи спожитi пiд час генерування нематерiального активу; витрати на виплати
працiвникам та iншi.
Оцiнка нематерiальних активiв пiсля визнання
Бiржа обирає модель собiвартостi для нематерiальних активiв, що придбаваються та модель
переоцiнки для внутрiшньо генерованих нематерiальних активiв.
Модель собiвартостi - пiсля первiсного визнання нематерiальний актив вiдображається за його
собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених
збиткiв вiд зменшення корисностi.
Модель переоцiнки - пiсля первiсного визнання нематерiальний актив слiд вiдображати за
переоцiненою сумою, яка є його справедливою вартiстю на дату переоцiнки, за вирахуванням
будь-якої подальшої накопиченої амортизацiї та будь-яких подальших накопичених збиткiв вiд
зменшення корисностi.
Модель переоцiнки застосовується пiсля того, як актив було первiсно визнано за собiвартiстю.
Для переоцiнки справедлива вартiсть оцiнюється з посиланням на активний ринок.
Переоцiнювання проводиться раз на рiк у разi, якщо справедлива вартiсть нематерiальних активiв
зазнає суттєвих змiн з урахуванням вхiдних даних 1-го, 2-го або третього рiвнiв. До даних 1-го
рiвня вiдносяться цiни на активних ринках на iдентичнi нематерiальнi активи. Вхiднi данi 2-го
рiвня - це вхiднi данi, якi можна спостерiгати для нематерiального активу прямо або
опосередковано. Данi третього рiвня iєрархiї застосовуються у разi вiдсутностi даних щодо
вартостi аналогiчних нематерiальних активiв у вiдкритому доступi. В такому випадку данi
отримуються шляхом отримання пропозицiй (закритих вхiдних даних) на аналогiчний актив. Це
можливо в ситуацiях, коли дiяльнiсть ринку для активу або зобов'язання на дату оцiнки незначна,

або її взагалi немає. Закритi вхiднi данi мають вiдображати припущення, якi використовували б
учасники ринку, встановлюючи цiну на актив або зобов'язання.
При переоцiнцi вартiсть такого активу коригується до переоцiненої величини. На дату переоцiнки
накопичену амортизацiю вилучають з валової балансової вартостi активу. Якщо нематерiальний
актив у складi класу переоцiнених нематерiальних активiв не можна переоцiнити у звязку з
вiдсутнiстю пропозицiй на активного ринку, цей актив вiдображається за його собiвартiстю за
вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi (у разi їх
наявностi). Якщо справедливу вартiсть переоцiненого нематерiального активу бiльше не можна
визначити посиланням на активний ринок, то балансовою вартiстю активу вважається його
переоцiнена вартiсть на дату останньої переоцiнки з посиланням на активний ринок за
вирахуванням будь-якої подальшої накопиченої амортизацiї та будь-яких подальших накопичених
збиткiв вiд зменшення корисностi.
Якщо балансова вартiсть активу збiльшилася в результатi переоцiнки, така дооцiнка визнається в
iншому сукупному прибутку та наводиться у складi власного капiталу. Збiльшення має
визнаватися як прибуток чи збиток тiєю мiрою, якою воно сторнує уцiнку того самого активу,
ранiше визнану у прибутку чи збитку. Якщо балансова вартiсть активу зменшилася в результатi
переоцiнки, зменшення має визнаватися у прибутку чи збитку та в iншому сукупному прибутку в
межах будь-якого кредитового залишку в дооцiнцi, що вiдноситься до цього активу.
Дооцiнка, що входить до складу власного капiталу, переноситься до складу нерозподiленого
прибутку у разi її реалiзацiї при лiквiдацiї або продажу активу. Пiд час використання
нематерiального активу, що облiковується за переоцiненою вартiстю, при нарахуваннi амортизацiї
проводиться реалiзацiя частини дооцiнки. У цьому випадку сума реалiзованої дооцiнки є рiзницею
мiж амортизацiєю, що базується на переоцiненiй балансовiй вартостi активу, та амортизацiєю, яка
була би визнана на основi iсторичної собiвартостi активу. Перенесення з дооцiнки до
нерозподiленого прибутку не вiдображається як прибуток або збиток.
Термiн корисного використання. Перiоди та методи амортизацiї. Лiквiдацiя та вибуття
Облiк нематерiального активу пов'язаний з термiном його корисної експлуатацiї. При визначеннi
строку корисної експлуатацiї нематерiального активу до уваги беруться такi чинники: очiкуване
використання активу; його життєвий цикл, технiчний та комерцiйний види зносу; перiод контролю
над активом тощо.
Амортизацiя починається, коли актив стає придатним до використання, тобто коли вiн приведений
у стан, у якому вiн придатний до експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським персоналом.
Амортизацiя припиняється на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив
класифiкується як утримуваний для продажу (або включається до лiквiдацiйної групи), або на
дату, з якої припиняється визнання цього активу.
Бiржа застосовує прямолiнiйний метод амортизацiї нематерiальних активiв. Амортизацiйнi
нарахування за кожний перiод визнаються у прибутку чи збитку. При нарахуваннi амортизацiї
нематерiального активу, що облiковується за переоцiненою вартiстю, амортизацiя суми
переоцiнки вiдображається як реалiзацiя частини дооцiнки. У цьому випадку сума реалiзованої
дооцiнки є рiзницею мiж амортизацiєю, що базується на переоцiненiй балансовiй вартостi активу,
та амортизацiєю, яка була би визнана на основi iсторичної собiвартостi активу. Лiквiдацiйна
вартiсть нематерiального активу з визначеним строком корисної експлуатацiї приймається за нуль.
Визнання нематерiального активу слiд припиняти: в разi його вибуття, або якщо вiд його
використання або вибуття не очiкуються майбутнi економiчнi вигоди. Прибуток або збиток, що
виникає вiд припинення визнання нематерiального активу, визначається як рiзниця мiж чистими
надходженнями вiд вибуття (якщо вони є) та балансовою вартiстю активу та вiдображаються у
складi прибутку або збитку. Для НМА, що облiковуються за моделлю переоцiнки,
незамортизована сума дооцiнки списується за рахунок нерозподiленого прибутку.
Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв.
На кожну звiтну рiчну дату Бiржа оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може
зменшитися. Бiржа зменшує балансову вартiсть активiв, що облiковуються за iсторичною
вартiстю, до суми їх очiкуваного вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного
вiдшкодування активу менша вiд його балансової вартостi.

Враховуючи те, що справедливу вартiсть необоротних активiв Бiржi , зважаючи на їх
специфiчнiсть (закупiвля та створення виключно пiд конкретнi вимоги органiзатора торгiв),
встановити неможливо, сумою очiкуваного вiдшкодування вважається експлуатацiйна цiннiсть
активiв. Вона розраховується виходячи з їх поточної дисконтованої вартостi, що вiдображає
очiкувану поточну дисконтовану вартiсть майбутнiх грошових потокiв протягом наступних 5
рокiв.
Генеруючою одиницею для Бiржi є сукупнiсть всiх основних засобiв та МНА, тому що нiяка
послуга Бiржi, як органiзатора торгiв, не може бути надана без того, щоб не задiяти комплексно всi
ОЗ та НМА.
У разi якщо є перевищення балансової вартостi активiв (генеруючої одиницi) над сумою їх
очiкуваного вiдшкодування (експлуатацiйної цiнностi), Бiржа зменшує балансову вартiсть активiв
до суми такого вiдшкодування та визнає таке зменшення у звiтi про прибутки та збитки. Якщо
балансова вартiсть активiв є меншою нiж сума їх очiкуваного вiдшкодування, обезцiнення не
проводиться. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активiв у попереднiх перiодах.
Бiржа сторнує у разi, якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми
очiкуваного вiдшкодування.
Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя необоротних активiв коригується у
майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої балансової вартостi необоротного активу
на систематичнiй основi протягом строку їх корисного використання.
Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов‟язання вiдображаються в облiку, коли Бiржа стає стороною за
договором по вiдношенню до вiдповiдного фiнансового iнструменту.
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов‟язання первiсно визнаються за їх справедливою вартiстю.
Для фiнансових iнструментiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням
переоцiнки у прибутку або збитку, витрати на операцiю не включаються до первiсної вартостi.
Фiнансовi активи пiсля їх первiсного визнання класифiкуються в такi категорiї: що
переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток; що утримуються до
погашення; що доступнi для продажу; а також позики та дебiторська заборгованiсть.
Iєрархiя справедливої вартостi для фiнансових активiв наступна:1-й рiвень, 2-й та 3-й рiвнi.
Вхiднi данi 1-го рiвня мають найвищий прiоритет. До таких даних вiдносяться цiни (не
скоригованi) на активних ринках на iдентичнi активи або зобов'язання. Важливим є визначення
основного ринку для фiнансового iнструменту або, за вiдсутностi основного ринку, найсприятливiшого ринку. Також необхiдно мати впевненiсть, що суб'єкт господарювання може
здiйснити операцiю для конкретного активу або зобов'язання саме за такою цiною на такому ринку
на дату оцiнки.
Вхiднi данi 2-го рiвня - це вхiднi данi (крiм цiн котирування, вiднесених до 1-го рiвня), якi можна
спостерiгати для активу прямо або опосередковано.
Якщо актив має визначений (контрактний) строк, то вхiднi данi 2-го рiвня повиннi бути
вiдкритими протягом практично всього контрактного строку цього фiнансового iнструменту. До
вхiдних даних 2-го рiвня належать, перш за все, цiни котирування на подiбнi активи чи
зобов'язання на активних ринках та цiни котирування на iдентичнi або подiбнi активи чи
зобов'язання на ринках, якi не є активними.
Вхiднi данi 3-го рiвня мають найнижчий прiоритет. Це вхiднi данi для активу, яких немає у
вiдкритому доступi. Закритi вхiднi данi слiд використовувати для оцiнки справедливої вартостi,
якщо вiдповiдних вiдкритих даних немає, що можливо в ситуацiях, коли дiяльнiсть ринку для
активу або зобов'язання на дату оцiнки незначна, або її взагалi немає. Закритi вхiднi данi мають
вiдображати припущення, якi використовували б учасники ринку, встановлюючи цiну на актив або
зобов'язання, в тому числi припущення про ризик.
Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки або збитки
Фiнансовий актив класифiкується, як такий, що оцiнюється за справедливою вартiстю через
прибутки або збитки , якщо вiн класифiкується як призначений для продажу.
Фiнансовий актив класифiкується, як такий, що призначений для продажу, якщо вiн:
- придбавається з основною метою продажу або зворотного викупу в близькому майбутньому;

- при первинному визнаннi є частиною портфелю iдентифiкованих фiнансових iнструментiв, що
управляються Бiржею як єдиний портфель, за яким є недавня iсторiя короткострокових купiвель та
продажiв;
- 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 за результатами
переоцiнки у складi прибутку або збитку.
До таких фiнансових активiв Бiржа вiдносить iнвестицiї в акцiї та облiгацiї, щодо яких iснують
плани продажу протягом операцiйного циклу. При цьому кращим свiдченням справедливої
вартостi активiв, що призначенi для продажу, є цiни котирування на активному ринку. ПАТ
«Українська бiржа», ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» та ПАТ «Фондова Бiржа «Перспектива»
вважаються бiржами, що формують головний та найсприятливiший ринок фiнансових
iнструментiв. Справедлива вартiсть цiнних паперiв, якi внесенi до бiржового списку бiрж,
оцiнюється за мiнiмальним бiржовим курсом серед трьох бiрж на останнiй робочий день звiтного
перiоду. У разi вiдсутностi визначеного бiржового курсу на всiх бiржах для розрахунку
справедливої вартостi береться максимальне котирування купiвлi (з НКД) за останнiй день
звiтного перiоду серед трьох бiрж (last best bid або остання офiцiйне котирування). У разi
неможливостi отримання iнформацiї за останнiй робочий день звiтного перiоду в такiй же
послiдовностi розглядається торгова iнформацiя кожного попереднього робочого дня (починаючи
з оцiнки за бiржовим курсом). Значення бiржового курсу та котирувань , якi використовуються для
цiлей оцiнювання активiв, округлюються до двох знакiв пiсля коми.
Якщо ринок для фiнансового iнструменту не є активним, Бiржа визначає справедливу вартiсть,
застосовуючи метод оцiнювання та встановлює якою була б цiна операцiї на дату оцiнки в обмiнi
мiж незалежними сторонами в звичайнiй бiзнес-операцiї з максимальним використанням ринкових
показникiв. Можливе застосування останнiх ринкових операцiй мiж обiзнаними, зацiкавленими та
незалежними сторонами (якщо це доступне) або посилання на поточну справедливу вартiсть
iншого iнструмента, який в основному є подiбним. У разi, коли наявної останньої iнформацiї
недостатньо,щоб визначити справедливу вартiсть, або коли iснує широкий дiапазон можливих
оцiнок справедливої вартостi, найкращою оцiнкою справедливої вартостi у цьому дiапазонi
вважається собiвартiсть.
Iнвестицiї, що утримуються до погашення
Непохiднi фiнансовi активи з фiксованими платежами та строком погашення, якi Бiржа 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.
Фiнансовий актив оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, якщо вiн придбавається з метою
генерування грошових потокiв та передбачає погашення основної суми та вiдсоткiв.
Для вiднесення активу до складу iнвестицiй, що утримуються для погашення, мають виконуватися
обидвi такi умови:
а) актив утримується задля збирання контрактних грошових потокiв;
б) контрактнi умови фiнансового активу передбачають у певнi дати надходження грошових
потокiв, якi є лише погашенням основної суми та сплатою вiдсоткiв (купонного доходу) на
непогашену основну суму.
Первiсна оцiнка iнвестицiй, що утримуються до погашення, вiдбувається за їх справедливою
вартiстю (вартiсть на активному ринку) з урахуванням всiх витрат за операцiєю , якi прямо
вiдносяться до придбання фiнансового активу.
Пiд витратами маються на увазi такi витрати, яких би не було у разi не придбання такого
фiнансового iнструменту.
Амортизована собiвартiсть фiнансового активу - це сума, за якою фiнансовий актив оцiнюється
при первiсному визнаннi, плюс (або мiнус) накопичена амортизацiя будь-якої рiзницi (дисконту
або премiї) мiж цiєю первiсною сумою та сумою погашення iз застосуванням методу ефективного

вiдсотка та мiнус будь-яке зменшення (прямо чи через застосування рахунку резервiв) унаслiдок
зменшення корисностi або неможливостi отримання.
Метод ефективного вiдсотка - це метод обчислення амортизованої собiвартостi фiнансового
активу або групи фiнансових активiв та розподiлу доходу чи витрат вiд вiдсоткiв на вiдповiдний
перiод.
Ефективна ставка вiдсотка - це ставка, яка точно дисконтує попередньо оцiненi надходження
грошових коштiв протягом очiкуваного строку дiї фiнансового iнструмента та, якщо доцiльно,
протягом коротшого перiоду до чистої балансової вартостi фiнансового активу з урахуванням всiх
умов контракту про фiнансовий iнструмент. Обчислення включає всi додатковi комiсiйнi збори,
витрати на операцiї та всi iншi премiї чи дисконти. При цьому є припущення, що грошовi потоки
та очiкуваний строк дiї групи подiбних фiнансових iнструментiв можна достовiрно оцiнити. Коли
неможливо достовiрно оцiнити грошовi потоки або очiкуваний строк дiї фiнансового iнструмента
(або групи фiнансових iнструментiв), Бiржа використовує контрактнi грошовi потоки за весь
контрактний строк фiнансового iнструмента (або групи фiнансових iнструментiв).
При придбаннi фiнансового iнструменту пiд дисконтом розумiється сума перевищення вартостi
погашення фiнансового iнструменту над їх собiвартiстю, пiд премiєю – сума перевищення
собiвартостi такого iнструменту над вартiстю його погашення.
Вiдсотки визнаються iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка. При цьому коли на
момент придбання фiнансової iнвестицiї iснували невиплаченi вiдсотки (тобто нарахованi до
придбання iнвестицiї, яка приносить вiдсотки), такi вiдсотки, отриманi пiсля цього,
розподiляються на перiод до придбання i перiод пiсля придбання; але тiльки частка пiсля
придбання визнається як дохiд.
Дохiд за вiдсотками визнається, тiльки коли iснує ймовiрнiсть надходження до суб'єкта
господарювання економiчних вигiд, пов'язаних з операцiєю. Проте, коли виникає невизначенiсть
щодо отримання суми, яку вже включено до суми доходу, не отримана сума (або сума, щодо якої
перестає iснувати ймовiрнiсть вiдшкодування) визнається як витрати, а не як коригування суми
первiсно визнаного доходу.
Сума амортизацiї премiї розраховується на нетто-основi на пiдставi даних щодо номiнальної суми
вiдсотка та суми вiдсотка за ефективною ставкою. При цьому якщо фiнансова iнвестицiя
придбавалась в перiод мiж датами виплати купонного доходу, в облiку на момент придбання у
складi вартостi iнвестицiї фiксується нарахована на дату придбання сума купонного доходу. У
перiод пiсля придбання до дати виплати купонного доходу така його частка визнається як дохiд.
Сума амортизацiї дисконту або премiї нараховується на нетто-основi одночасно з нарахуванням
доходу за вiдсотками на кожну дату балансу або дату виплати купонного доходу. Позитивна
рiзниця мiж номiнальною сумою вiдсотку та сумою вiдсотку за ефективною ставкою
вiдображається у складi iнших операцiйних доходiв, вiд‟ємна - у складi iнших операцiйних витрат.
Якщо Бiржа продасть або перекласифiкує iнвестицiї, що утримуються до погашення, бiльш нiж на
незначну суму до строку погашення, вся категорiя повинна бути переведена до складу iнвестицiй,
що передбаченi для продажу та переоцiнена за справедливою вартiстю. Незначною сумою є сума,
що не перевищує 10% вiд загальної суми iнвестицiй до погашення.
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть – це договiрнi вимоги, пред‟явленi покупцям та iншим особам на
отримання грошових коштiв, товарiв або послуг.
Для цiлей фiнансової звiтностi дебiторська заборгованiсть класифiкується як поточна (у разi, коли
отримання очiкується протягом поточного року або операцiйного циклу) або як не поточна (якщо
вона не може бути класифiкована як поточна).
Первiсна оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за собiвартiстю, яка дорiвнює вартостi
контракту. Пiсля первiсного визнання оцiнка не поточної заборгованостi здiйснюється за
амортизованою собiвартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка. Дебiторська поточна
заборгованiсть за послуги (роботи) вiдображається в балансi за чистою реалiзацiйною вартiстю
(тобто пiсля вирахування iз первiсної вартостi резерву сумнiвних боргiв).
Фiнансовi активи, що є доступними для продажу
Фiнансовi активи, що є доступними 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 Бiржi, що є доступними для продажу, первiсно оцiнюються за їх справедливою вартiстю
з урахуванням витрат на їх придбання. В подальшому такi iнвестицiї оцiнюються згiдно даних
iєрархiї вiдповiдного рiвня.
Прибуток або збиток вiд доступного для продажу фiнансового активу визнається в iншому
сукупному прибутку за винятком збиткiв вiд зменшення корисностi i прибуткiв та збиткiв вiд
iноземної валюти, доки визнання фiнансового активу не буде припинено. При вибуттi або
знецiненнi iнвестицiї накопиченi сукупнi прибутки або збитки, що ранiше визнавалися у складi
власного капiталу, перекласифiкуються до складу прибутку або збитку.
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 збитку за перiод, оцiнюється на предмет наявностi об‟єктивних свiдчень його
можливого знецiнення.
Фiнансовий актив вважається знецiненим, якщо iснують об‟єктивнi свiдчення того, що пiсля
первинного визнання активу 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 достовiрно оцiнити.
До об‟єктивних свiдчень знецiнення фiнансових активiв можуть вiдноситись неплатежi або iнше
невиконання боржниками своїх обов‟язкiв, реструктуризацiя заборгованостi перед Бiржею на
умовах, якi в iнших випадках 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 ефективною ставкою проценту
такого активу.
Бiржа 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 об‟єктивнi пiдстави вважати, що боржник не
погасить таку заборгованiсть. Сумнiвною заборгованiстю вважається така заборгованiсть, в
погашеннi якої у Бiржi є сумнiви. Балансова вартiсть цих видiв заборгованостi має бути списана
(безнадiйна заборгованiсть), або зменшена (сумнiвна заборгованiсть) за рахунок створення резерву
сумнiвних боргiв. 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.
Збитки вiд знецiнення iнвестицiйних цiнних паперiв, класифiкованих за категорiєю тих, що є
доступними 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 за перiод, то
сума, що була вiднесена до збитку, вiдновлюється, при цьому вона визнається у складi прибутку 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.
Облiк фiнансових зобов‟язань
До складу фiнансових зобов‟язань вiдносяться кредиторська заборгованiсть за торгiвельними
операцiями, позики отриманi та зобов‟язання з фiнансової оренди.
На кожну наступну пiсля визнання дату балансу фiнансовi зобов‟язання оцiнюються за
амортизованою собiвартiстю, крiм фiнансових зобов‟язань, призначених для перепродажу, i
фiнансових зобов‟язань за похiдними фiнансовими iнструментами.
Фiнансове зобов‟язання, призначене для перепродажу – фiнансове зобов‟язання, що виникає
внаслiдок випуску фiнансового iнструмента з метою подальшого продажу для отримання
прибутку вiд короткотермiнових коливань його цiни та/або винагороди посередника.
Облiк фiнансових зобов‟язань, оцiнених за амортизованою собiвартiстю, аналогiчний облiку
фiнансових активiв, оцiнених за амортизованою собiвартiстю. Як i для фiнансових активiв, до
фiнансових зобов‟язань, оцiнених за амортизованою собiвартiстю, вiдносяться фiнансовi
зобов‟язання, що утримуються до погашення. Вiдмiннiсть лише в тому, що при первiсному
визнаннi фiнансових зобов‟язань, оцiнених за амортизованою собiвартiстю, iз суми їх
справедливої вартостi вираховуються прямi витрати, пов‟язанi з виникненням таких фiнансових
зобов‟язань.
Фiнансовi зобов‟язання, оцiненi за справедливою вартiстю iз вiдображенням результатiв
переоцiнки як прибутку або збитку включають зобов‟язання, вiднесенi до даної категорiї при
первинному визнаннi та зобов‟язання, що визначенi для продажу.
Кредиторська заборгованiсть Бiржi класифiкуються як не поточна (iз строком погашення бiльше
12 мiсяцiв) та поточна (iз строком погашення до 12 мiсяцiв).
Довгостроковi зобов‟язання (крiм зобов‟язань по вiдстроченому податку на прибуток)
облiковуються за амортизованою собiвартiстю.
Поточна кредиторська заборгованiсть облiковується та вiдображається в балансi по первiснiй
вартостi, яка прирiвнюється до справедливої вартостi отриманих активiв та послуг.
Припинення визнання фiнансових активiв та фiнансових зобов‟язань
Бiржа припиняє визнання фiнансового активу в той момент, коли:
- строк дiї контрактних прав на грошовi потоки вiд фiнансового активу закiнчується;
- вона передає контрактнi права на одержання грошових потокiв вiд фiнансового активу або
зберiгає такi права, але має контрактне зобов‟язання сплатити грошовi потоки одному чи кiльком
одержувачам.
У разi передачi контрактних прав оцiнюється межа, в якiй Бiржа зберiгає всi ризики та винагороди
вiд володiння фiнансовим активом. Якщо Бiржа передає в основному всi ризики та винагороди вiд
володiння фiнансовим активом, то його визнання припиняється.
Якщо Бiржа зберiгає в основному всi ризики та винагороди вiд володiння фiнансовим активом,
вона продовжує його визнавати.
Будь - яка участь у переданих фiнансових активах, сформована Бiржею або що збереглася за нею,
визнається в якостi окремого активу або зобов‟язання.
У разi, якщо Бiржа нi передає, нi зберiгає в основному всi ризики та винагороди вiд володiння
фiнансовим активом, слiд визначити, чи зберiгається контроль за таким активом. Якщо контроль
вiдсутнiй, визнання фiнансового активу припиняється, але визнаються окремо будь-якi права та
зобов‟язання, створенi або збереженi при передачi. Критерiєм вiдсутностi контролю є можливiсть
сторони, якiй передається актив, продати його непов‟язанiй третiй сторонi i спроможнiсть
здiйснити цю можливiсть односторонньо i без необхiдностi висувати додатковi обмеження щодо
такої передачi.
Фiнансове зобов'язання (або частина фiнансового зобов'язання) виключається iз звiту про
фiнансовий стан у разi його погашення, тобто коли заборгованiсть, визначену в контрактi,
погашено, анульовано або строк її дiї закiнчується.

Рiзниця мiж балансовою вартiстю фiнансового зобов'язання (або частини фiнансового
зобов'язання), погашеного або переданого iншiй сторонi, та сплаченою компенсацiєю (включаючи
будь-якi переданi негрошовi активи та прийнятi зобов'язання) визнається у складi прибутку або
збитку.
Фiнансовi активи та зобов'язання можуть взаємозалiковуватись та вiдображатись в звiтi про
фiнансовий стан на нетто-основi тiльки тодi, коли Бiржа 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.

Облiк операцiй РЕПО
Договiр РЕПО виступає як основа для здiйснення операцiї РЕПО та є iнструментом,що регулює
вiдносини мiж учасниками такої операцiї.
Операцiя РЕПО - операцiя купiвлi (продажу) цiнних паперiв iз зобов‟язанням зворотного їх
продажу (купiвлi) через визначений строк за заздалегiдь обумовленою цiною, що здiйснюється на
пiдставi єдиного договору РЕПО. Строк мiж датами виконання першої та другої частин Договору
РЕПО не має перевищувати один рiк.
При прийняттi рiшення про визнання та класифiкацiю фiнансових активiв за операцiєю РЕПО iз
фiнансовим зобов‟язанням їх повернути через визначений термiн за фiксованою цiною
проводиться оцiнка ризикiв та винагород вiд володiння такими активами, а також наявнiсть
контролю за ними. У разi якщо договiр РЕПО за його економiчною суттю можна розглядати як
операцiю купiвлi та зворотного продажу продавцю, Бiржа може визнавати юридичне право
власностi на активи. Визнання фiнансових активiв при цьому вiдбувається за умови наявностi
контролю за активом (можливiстю односторонньо i без застосування додаткових обмежень його
продати на активному ринку третiй сторонi у будь-який час та повторно придбати у разi потреби
повернути актив). При цьому визнається зобов‟язання повернути актив в обумовлений договором
РЕПО строк та зобов‟язання другої сторони по поверненню грошових коштiв за такою операцiєю
згiдно умов договору РЕПО.
На звiтну дату визнанi активи в операцiях РЕПО оцiнюються за їх справедливою вартiстю через
прибутки або збитки згiдно порядку, що наведено у роздiлi «Визнання та оцiнка фiнансових
iнструментiв», а справедливою вартiстю фiнансового зобов‟язання (кредиторської заборгованостi)
вважається цiна другої частини договору РЕПО, оскiльки вона зафiксована умовами договору.
Резерви та забезпечення
Резерв вiдображається у звiтi про фiнансовий стан в тому випадку, коли у Бiржi виникає юридичне
або обґрунтоване 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.
Бiржа станом на кiнець кожного звiтного кварталу створює резерв сумнiвних боргiв по
дебiторськiй заборгованостi, яка одночасно вiдповiдає двом 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 кiнець 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 заборгованостi 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 на
пiдставi Протоколу засiдання Правлiння.
Забезпечення визнаються, коли Бiржа має теперiшню заборгованiсть та iснує ймовiрнiсть, що
погашення зобов‟язання вимагатиме вибуття ресурсiв, що втiлюють в собi економiчнi вигоди i
можна достовiрно оцiнити суму такого зобов‟язання.
Бiржа також створює резерв витрат на оплату щорiчних (основних та додаткових)
вiдпусток.Розрахунок такого резерву здiйснюється на пiдставi правил Облiкової полiтики Бiржi.
Розмiр створеного резерву оплати вiдпусток пiдлягає iнвентаризацiї на кiнець року. Розмiр
вiдрахувань до резерву вiдпусток, включаючи вiдрахування на соцiальне страхування з цих сум,
розраховуються виходячи з кiлькостi днiв фактично невикористаної працiвниками вiдпустки та
їхнього середньоденного заробiтку на момент проведення такого розрахунку. Також можуть
враховуватися iншi об‟єктивнi фактори, що впливають на розрахунок цього показника. У разi
необхiдностi робиться коригуюча проводка в бухгалтерському облiку згiдно даних iнвентаризацiї
резерву вiдпусток.
Акцiонерний капiтал та дивiденди
Звичайнi акцiї вiдображаються у складi зареєстрованого (пайового) капiталу. Додатковi витрати,
безпосередньо пов‟язанi з випуском звичайних акцiй та опцiонiв на акцiї визнаються з
урахуванням оподаткування як зменшення власних коштiв.
Згiдно з законодавством прибуток фондової бiржi спрямовується на її розвиток та не пiдлягає
розподiлу мiж її засновниками (учасниками). Можливостi оголошувати та виплачувати дивiденди
Бiржа не має, прибуток на акцiю не розраховується.
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 виходячи 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 сум податку на
прибуток за попереднi звiтнi перiоди.
З урахуванням вимог п.134.1.1 ПКУ щодо обсягiв доходу за попереднiй рiк фiнансовий результат
дiяльностi не коригується на податковi рiзницi згiдно до положень ПКУ.
Виплати працiвникам
Витрати на заробiтну плату, оплачуванi щорiчнi вiдпустки, виплати за листками непрацездатностi
та премiї нараховуються в тому перiодi, у якому працiвниками надавалися вiдповiднi послуги.
В складi витрат на утримання персоналу вiдображаються витрати на формування резервiв на
оплату вiдпусток та виплату премiй. Бiржа не має жодних iнших зобов‟язань за виплатами пiсля
звiльнення працiвникiв.
При визначеннi розмiру зобов‟язань у вiдношеннi короткострокових винагород спiвробiтникiв
дисконтування не застосовується, вiдповiднi витрати визнаються за мiрою виконання
спiвробiтниками своїх робочих зобов‟язань.
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 цьому порiвняльної iнформацiї, є перевищення межi суттєвостi яка
визначається для кожної помилки за вiдповiдний перiод. Таким критерiєм вважається
перевищення суми помилки 1% валюти балансу.

Розкриття iнформацiї про пов‟язанi сторони
Фiзична особа є зв‟язаною стороною з Бiржею, якщо така особа:
• Прямо або непрямо, через одного або кiлькох посередникiв контролює Бiржу або має спiльний
контроль над нею;
• має суттєвий (вирiшальний) вплив на управлiння Бiржею або її або господарську дiяльнiсть;
• є членом провiдного управлiнського персоналу Бiржi;
• є близьким родичем вищезазначених осiб.
Провiдним персоналом Бiржа вважає осiб, що прямо або непрямо мають повноваження та є
вiдповiдальними за планування, керiвництво та контроль дiяльностi Бiржi.
До складу пов‟язаних сторiн Бiржа вiдносить ключовий управлiнський персонал (членiв
Правлiння Бiржi). Бiржа розкриває iнформацiю щодо заробiтної плати управлiнському персоналу
(загальною сумою) за звiтний рiк. Бiржа не проводить виплат по закiнченнi трудової дiяльностi
(крiм компенсацiй за невикористанi вiдпустки) та iнших виплат.
Суб‟єкт господарювання є зв‟язаною стороною з Бiржею, якщо виконується будь-яка з таких умов:
• якщо вiн є членом однiєї групи з Бiржею (материнським пiдприємством, дочiрнiм пiдприємство
або дочiрнiм пiдприємством пiд спiльним контролем);
• суб‟єкт господарювання перебуває пiд контролем або спiльним контролем однiєї з названих
вище осiб;
• якщо Бiржа та суб‟єкт господарювання прямо чи опосередковано є асоцiйованими або
спiльними;
• якщо суб‟єкт господарювання прямо або непрямо, через одного або кiлькох посередникiв має
частку в участi в статутному капiталi Бiржi, що надає йому змогу суттєво впливати на Бiржу.
Бiржа вважає зв‟язаними сторонами суб‟єктiв господарювання, що прямо або непрямо мають
частку в статутному капiталi бiльшу, нiж 20% та розкриває iнформацiю щодо отриманих та
наданих послуг (загальною сумою за рiк) та стан дебiторської та кредиторської заборгованостi на
кiнець звiтного перiоду.
При розглядi кожного можливого випадку вiдносин з пов‟язаними сторонами до уваги береться
суть цих вiдносин, а не лише юридична форма.
Оцiнка ризикiв дiяльностi на фондовому ринку
Управлiння ризиками має першочергове значення для ведення бiзнесу Бiржi i є важливим
елементом її дiяльностi. Програма управлiння ризиками сконцентрована на непередбачуваностi
фiнансових ринкiв i нацiлена на мiнiмiзацiю потенцiйного негативного впливу на фiнансовi
показники Бiржi. Оперативний i юридичний контроль має на метi забезпечувати належне
функцiонування внутрiшньої полiтики та процедур з метою мiнiмiзацiї операцiйних i юридичних
ризикiв. Дiяльнiсть Бiржi пов‟язана з рiзними фiнансовими ризиками: операцiйним ризиком,
ринковим ризиком, кредитний ризиком i ризиком лiквiдностi.
Полiтика з управлiння ризиками орiєнтована на визначення, аналiз i управлiння ризиками, з якими
стикається Бiржа, на встановлення контролю за ризиками, а також постiйний монiторинг за рiвнем
ризикiв, дотриманням встановлених обмежень та полiтики управлiння ризиками.
Бiржа згiдно Положення № 1597 вiд 01.10.2015 р. щомiсяця надає НКЦПФР iнформацiю щодо
вiдповiдностi пруденцiйних показникiв Бiржi, як органiзатора торгiв, нормативним показникам та
виконання нею вимог до системи управлiння ризиками.
На Бiржi створена Служба внутрiшнього аудиту (контролю), дiяльнiсть якої здiйснюється
вiдповiдно до Положення про таку службу.
Операцiйний ризик
Операцiйний ризик - це ризик, пов'язаний з прямими або непрямими витратами Бiржi. Вiн
пов'язаний з рiзними причинами, що стосуються операцiйних процесiв, 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.
Управлiння операцiйним ризиком забезпечується дотримання внутрiшнiх полiтик i процедур, якi
призначенi для пом'якшення зовнiшнiх i внутрiшнiх факторiв ризику.
Рiшення про вчинення значних правочинiв приймаються вiдповiдно до норм Статуту Бiржi.

Мета управлiння операцiйними ризиками полягає у тому, щоб уникнути фiнансових втрат i
збиткiв для репутацiї, пiдвищити загальну фiнансову ефективнiсть та запровадити таку процедуру
контролю, що не обмежить iнiцiативу спiвробiтникiв Бiржi.
Бiржа проводить виважену полiтику пiдбору квалiфiкованих кадрiв, постiйно проводить навчання
та пiдвищення квалiфiкацiї персоналу. Всi повноваження персоналу є чiтко регламентованими та
контрольованими. Бiржа використовує надiйнi технiчнi та програмнi системи, забезпечує
безперебiйне їх функцiонування, дублювання та архiвування iнформацiї. Юридичний Департамент
Бiржi вживає всiх необхiдних заходiв для упередження порушень Бiржею вимог законодавства.
Бiржа здiйснює професiйну дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства України, Правил Бiржi,
невiд‟ємною частиною яких є «Положення про систему заходiв щодо зниження ризикiв
невиконання зобов‟язань за строковими контрактами», що укладаються на Бiржi.
Ринковий ризик
Ринковий ризик включає валютний ризик, вiдсотковий ризик та iнший цiновий ризик.
Валютний ризик пов'язаний iз коливаннями валютних курсiв та їх впливом на фiнансовий
результат Бiржi. Бiржа має зовнiшньоекономiчнi договори з нерезидентами, цiна яких зафiксована
в доларах США та кошти на банкiвських рахунках в iноземнiй валютi.
Для мiнiмiзацiї та контролю за валютними ризиками Бiржа контролює частку активiв,
номiнованих в iноземнiй валютi, у загальному обсязi активiв. Керiвництво Бiржi вiдстежує
коливання курсiв валют на постiйнiй основi та приймає оперативнi рiшення щодо змiни структури
активiв у разi необхiдностi.
Вiдсотковий ризик пов'язаний з коливанням вiдсоткових ставок за розмiщеними в банках
тимчасово вiльних грошових коштiв. Перелiк банкiв, в яких розмiщуються кошти, затверджується
рiшенням Бiржової Ради.
Цiновий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд
реалiзацiї фiнансових iнструментiв коливатимуться внаслiдок змiни ринкових цiн.
Кредитний ризик
Кредитний ризик - це ризик того, що Бiржа понесе фiнансовi збитки, оскiльки контрагенти не
виконають свої зобов'язання за фiнансовими iнструментами або клiєнтськими договорами.
Кредитний ризик притаманний таким iнструментам, як поточнi та депозитнi рахунки в банках,
ОВДП та дебiторська заборгованiсть.
Основним методом оцiнки кредитних ризикiв керiвництвом Бiржi є оцiнка кредитоспроможностi
контрагентiв, для чого використовується доступна iнформацiя щодо їх спроможностi виконувати
борговi зобов‟язання.
Бiржа контролює на постiйнiй основi стан дебiторської заборгованостi, юридичний Департамент
здiйснює претензiйну роботу щодо стягнення заборгованостi.
Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi являє собою ризик, з яким Бiржа може зiткнутися при залученнi коштiв для
виконання своїх зобов‟язань.
Мета Бiржi по управлiнню лiквiднiстю передбачає пiдтримку достатнього обсягу грошових коштiв
та лiквiдних активiв, наявнiсть максимального забезпечення, що є достатнiм для виконання своїх
зобов'язань у строк без виникнення неприйнятних збиткiв або репутацiйного ризику.
Управлiння капiталом
Бiржа розглядає управлiння капiталом Бiржi як систему принципiв та методiв розробки i реалiзацiї
управлiнських рiшень, пов'язаних з оптимальним формуванням капiталу з рiзноманiтних джерел, а
також забезпеченням ефективного його використання у дiяльностi Бiржi. Ключовi питання, що
впливають на обсяг i структуру капiталу, а також джерела його формування, розглядаються
Бiржовою Радою, поточнi рiшення щодо управлiння капiталом приймаються Правлiнням Бiржi.
Механiзм управлiння капiталом передбачає чiтку постановку цiлей i завдань управлiння
капiталом, а також контроль за їх дотриманням у звiтному перiодi; удосконалення методики
визначення й аналiзу використання усiх видiв капiталу; розроблення загальної стратегiї
управлiння капiталом.
Правлiння Бiржi здiйснює огляд структури капiталу на кiнець кожного звiтного перiоду. При

цьому проводиться аналiз вартостi капiталу, його структура та можливi ризики. На основi
отриманих висновкiв Правлiння iнформує Бiржову Раду про такий огляд. Бiржа може здiйснювати
регулювання капiталу шляхом залучення додаткового капiталу та змiни структури капiталу.
Система управлiння капiталом може коригуватись з урахуванням змiн в операцiйному середовищi,
тенденцiях ринку або стратегiї розвитку.
За результатами дiяльностi Бiржа у звiтному перiодi отримала збиток. Бiржа усвiдомлює ризики,
що виникають у зв‟язку з цим та чiтко планує свої подальшi дiї. Разом з тим поточна позитивна
лiквiднiсть та можливiсть Бiржi виконати всi свої зобов‟язання перед клiєнтами є гарантiєю
можливостi безперервної роботи Бiржi протягом наступного звiтного перiоду в звичайному
режимi.
На поточний момент зовнiшнi джерела фiнансування Бiржi вiдсутнi, кредитнi кошти не
залучались.
Подiї пiсля звiтного перiоду
Пiсля звiтного перiоду Бiржа проводила свою звичайну операцiйну дiяльнiсть. Проводиться
робота з пiдготовки рiчних загальних зборiв акцiонерiв за результатами роботи в 2017 роцi.Аналiз
подiй пiсля звiтної дати, проведений при пiдготовцi фiнансової звiтностi, показав, що суттєвi подiї
пiсля звiтної дати, якi могли б спричинити змiни в показниках фiнансової звiтностi, були вiдсутнi
або несуттєвi та не могли вплинути на економiчнi рiшення користувачiв, прийнятi на основi
фiнансової звiтностi.
Наказом Голови Правлiння Бiржi рiчна фiнансова звiтнiсть затверджується до випуску шляхом її
пiдписання Головою Правлiння та головним бухгалтером Бiржi 05 лютого 2018 р.

Виключним видом дiяльностi є дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку. 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 iншими фiнансовими iнструментами з використаннм електронної
торговельної системи (ЕТС), створення органiзацiйних, технологiчних, iнформацiйних, правових
та iнших умов для збирання та поширення iнформацiї стосовно пропозицiй цiнних паперiв та
iнших фiнансових iнструменiв i попиту на них, проведення регулярних бiржових торгiв цiнними
паперами та iншими фiнансовими iнструментами, здiйснення клiрингу та розрахункiв за
ф‟ючерсними та опцiонними контрактами.
Основнi операцiї - бiржовi операцiї з цiнними паперами, ф‟ючерсними контрактами 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 курс фунт
стерлiнгiв - долар США, ф‟ючерсними контрактами на курс долар США - японська єна,
ф‟ючерсними контрактами на цiну однiєї тройської унцiї афiнованого золота, ф‟ючерсними
контрактами на цiну однiєї тройської унцiї афiнованого срiбла, ф‟ючерсними контрактами на цiну
сорту BRENT, ф‟ючерсними контрактами на цiну пшеницi та кукурудзи, торги цiнними паперами
iноземних емiтентiв (подвiйний лiстинг).
Основними клiєнтами ПАТ "УКРАЇНСЬКА БIРЖА" є члени Бiржi- юридичнi особи, якi мають
лiцензiю на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку – дiяльностi з торгiвлi
цiнними паперами, i отримали цей статус в порядку, встановленому Бiржею, та емiтенти цiнних
паперiв.
У 2017 роцi загальний обсяг торгiв на ПАТ "УКРАЇНСЬКА БIРЖА" збiльшився на 279,06 % в
порiвняннi з 2016 роком i склав 13 398 823 100 грн., а загальна кiлькiсть угод зменшилася за рiк на
21,50% i досягла 107 948.
Обсяг торгiв на фондовому ринку за минулий рiк зрiс на 367,17 % i склав 10 229 939 359 грн., а

кiлькiсть угод, укладених на бiржi, скоротилася на 17,74 % i склала 91 332.
Обсяг торгiв на строковому ринку ПАТ "УКРАЇНСЬКА БIРЖА" в 2017 роцi склав 3 168 883 741
грн. (або 115 631 контракт), що бiльше показника минулого року на 135,60 %, а кiлькiсть угод
досягла значення 16 616.
У структурi торгiв за 2017 на ринок державних облiгацiй припадало 57,52 % сумарного обороту на
ПАТ "УКРАЇНСЬКА БIРЖА" або 7 706 млн. грн., 23,64 % на ринок ф'ючерсiв або 3 167 млн. грн.,
12,83 % на ринок акцiй або 1 719 млн. грн., 0,26 % на ринки iнвестицiйних сертифiкатiв або 34
млн. грн., та на ринок опцiонiв лише 0,01 % або 2 млн. грн.
Iндекс UX, що розраховується ПАТ "УКРАЇНСЬКА БIРЖА", в 2017 роцi збiльшився на 71,27 % з
795,84 до 1 363,04 пунктiв.
Максимальне значення Iндексу UX за пiдсумками торгової сесiї протягом 2017 було досягнено 28
грудня i склало 1 363,04 пунктiв (71,27% зростання з початку року), в той час як мiнiмальне
значення було зафiксовано 06 сiчня i склало 793,92 пунктiв (0,24 % падiння з початку року).
Лiдерами обiгу в 2017 роцi стали папери "ОВДП, ном. дол., погашення 10.07.2019", торговий
оборот по яких склав 2 949 311 333 грн., на другому мiсцi папери "ОВДП, ном. дол., погашення
23.10.2019" – 1 507 421 341 грн., далi йдуть папери "ОВДП ном. дол., погашення 13.05.2020" – 1
348 305 706 грн. Частка зазначених цiнних паперiв в оборотi склала 36,27 %, 18,54 % i 16,58 %
вiдповiдно.
У перiод 2013-2017 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 на загальну суму - 478 тис. грн.
Бiржа не планує будь-якi значнi iнвестицiї (або придбання) в необоротнi активи, пов‟язанi з
господарською дiяльнiстю.
20.04.2017 мiж ПАТ "УКРАЇНСЬКА БIРЖА" та всiма членами Бiржової ради ПАТ "УКРАЇНСЬКА
БIРЖА", обраними нарiчних Загальних зборах акцiонерiв ПАТ "УКРАЇНСЬКА БIРЖА" 20.04.2017
(Єршов Артемiй Михайлович, Коробкова Олена Анатолiївна, Лазарєв Дмитро Євгенович,
Яковенко Юрiй Борисович, Мацуєв Денис Володимирович, Сухоруков Олексiй Валерiйович,
Тихомiрова Алiса Геннадiївна, Вареник Роман Вiкторович, Попович Тетяна Миколаївна), були
укладенi договори на виконання функцiй члена Бiржової ради. Необхiднiсть укладення таких
договорiв зумовлена вимогами законодавства та внутрiшнiх документiв ПАТ "УКРАЇНСЬКА
БIРЖА". Сплата винагороди за цими договорами не передбачена.
20.04.2017 мiж ПАТ "УКРАЇНСЬКА БIРЖА" та всiма членами Правлiння ПАТ "УКРАЇНСЬКА
БIРЖА" (Ткаченко Олег Васильович, Комiсаров Євген Анатолiйович, Брикiна Олена
Володимирiвна) укладенi трудовi контракти, якi встановлюють вiдносини сторiн у зв‟язку з їх
обранням на посади членiв Правлiння ПАТ "УКРАЇНСЬКА БIРЖА" Загальними зборами
акцiонерiв 20.04.2017. Необхiднiсть укладення таких договорiв зумовлена вимогами законодавства
та внутрiшнiх документiв ПАТ "УКРАЇНСЬКА БIРЖА". Винагорода (заробiтна плата) за цими
договорами виплачується у розмiрi, який встановлюється штатним розписом ПАТ "УКРАЇНСЬКА
БIРЖА". Правочини з власниками iстотної участi не укладалися.
Здiйснюється оренда примiщення вiдповiдно до вимог Лiцензiйних умов, затверджених рiшенням
НКЦПФР вiд 14.05.2013, № 818. Оренда обладнання та програмного забезпечення - для органiзацiї
бiржових торгiв цiнними паперами та iншими фiнансовими iнструментами. Основнi засоби
знаходяться за мiсцезнаходженням ПАТ "УКРАЇНСЬКА БIРЖА", обмежень використання немає.
Будь-яких значних правочинiв щодо основних засобiв не було.
Iснує високий ступень залежностi вiд недосконалого законодавства, яке регламентує дiяльнiсть

професiйних учасникiв фондового ринку, емiтентiв, iнвесторiв. Є доцiльним удосконалювати
законодавство, яке регламентує дiяльнiсть професiйних учасникiв фондового ринку, емiтентiв та
iнвесторiв, а також податкового законодавства.
Виплачено на штраф на суму 1700 грн. за несвоєчасну реєстрацiю фiнансової операцiї, що пiдлягає
фiнансовому монiторингу.
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.
Стратегiя подальшої дiяльностi ПАТ "УКРАЇНСЬКА БIРЖА" передбачає запровадження нових
бiржових iнструментiв та сервiсiв, залучення банкiв в якостi клiєнтiв на строковому ринку та
ринку цiнних паперiв, пiдвищення рiвня та якостi обслуговування клiєнтiв, участi в досконаленнi
законодаства про ринок деривативiв, клiрингової дiяльностi
Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому є
недосконалiсть та нестабiльнiсть чинного законодавства, полiтико-економiчна ситуацiя в Українi.
Витрати на дослiдження та розробки у звiтньому перiодi не здiйснювалися.
Зазначенi вище судовi справи не порушувались, дочiрнiх пiдприємств немає.
Вартiсть чистих активiв емiтента станом на 31.12.2017 бiльша за статутний капiтал, що вiдповiдає
вимогам законодавства України.

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

Найменування
основних засобів

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1600

1108

0

0

1600

1108

0

0

0

0

0

0

1571

1083

0

0

1571

1083

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

29

25

0

0

29

25

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

1600

1108

0

0

1600

1108

1. Виробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання

Усього
Опис

Власнi основнi засоби не обмеженi термiнами користування. Ступiнь зносу - 82% , ступiнь
використання - 100%, 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)

27392

28872

Статутний капітал (тис.
грн.)

25000

25000

Скоригований статутний
капітал (тис. грн)

25000

25000

Опис

Розрахунок проводився вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення
вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених Рiшенням ДКЦПФР вiд
17.11.2004 №485

Висновок

Iнформацiя вiдповiдає вимогам законодавства щодо розрахунку вартостi чистих активiв.
Вартiсть чистих активiв емiтента станом на 31.12.2017 бiльша за статутний капiтал, що
вiдповiдає вимогам чинного законодавства України. Станом на 31.12.2017 емiтент
повнiстю здатний погасити свої короткостроковi зобов'язання.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов'язань

Дата
виникнення

Непогашена частина
боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування
коштами (відсоток річних)

Дата
погашення

Кредити банку

X

0

X

X

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

70

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов‟язання та
забезпечення

X

19469

X

X

Усього зобов‟язань та
забезпечень

X

19539

X

X

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

Опис:

Iншi зобов‟язання i забезпечення включають: кредиторську заборгованiсть за послуги у сумi
1 287 тис. грн.; кредиторську заборгованiсть за розрахунками з бюджетом у сумi 70 тис. грн.;
кредиторську заборгованiсть за розрахунками з одержаних авансiв у сумi 38 тис. грн.; iншi
поточнi зобов‟язання у сумi 17 492 тис. грн. (зобов‟язання щодо повернення коштiв
гарантiйного забезпечення учасникам строкового ринкую), поточнi забезпечення
представляють собою резерв вiдпусток та складають 652 тис. грн.
Вiдсутнi зобов'язання за кредитами, за випусками облiгацiй, за iпотечними цiнними
паперами, за сертифiкатами ФОН, за векселями, за iншими цiнними паперами (у тому числi
за похiдними цiнними паперами), за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права.

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

16.01.2017

17.01.2017

Інформація про зміну власників акцій, яким
належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

14.03.2017

15.03.2017

Відомості про зміну власників акцій, яким
належить 10 і більше відсотків простих акцій
акціонерного товариства (крім публічного
акціонерного товариства)

18.04.2017

19.04.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

20.04.2017

21.04.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

24.04.2017

25.04.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

24.05.2017

24.05.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

27.12.2017

27.12.2017

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

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ААН "СейЯКiрш-аудит"
24263164
01033, м.Київ, вул. Гайдара, 27
оф.5
1525 26.01.2001

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**

415 П 000413 05.09.2017 26.11
2020

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості,
виданого Аудиторською палатою України

0570
24.12.2015

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***

безумовно-позитивна

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

вiдсутнiй

Номер та дата договору на проведення аудиту

№1501/18
21.02.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

21.02.2018
26.02.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

26.02.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

50000

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий
орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

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
415 П 000413
05.09.2017 26.11. 2020

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого
Аудиторською палатою України

0570
24.12.2015

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***

безумовно-позитивна

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

вiдсутнiй

Номер та дата договору на проведення аудиту

1501/18
15.01.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

21.02.2018
26.02.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

26.02.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

50000

Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» СТАНОМ НА 31.12.2017р.
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, акцiонерам ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА».
Роздiл 1. ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ДУМКА
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» (надалi ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» або
Бiржа), що складається зi звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2017р., та звiту про сукупний дохiд, звiту про змiни у
власному капiталi та звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, i примiток до фiнансової
звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.
На нашу думку фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан
Товариства на 31 грудня 2017р., його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою,
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА) та рiшення НКЦПФР № 160 вiд 12.02.2013р.
«Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку при отриманнi лiцензiї на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв». Нашу
вiдповiдальнiсть згiдно з МСА викладено в Роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого
звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Бiржi згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з
Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними
законодавством України до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов‟язки з етики вiдповiдно
до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для

нашої думки.
СУТТЄВА НЕВИЗНАЧЕНIСТЬ, ЩО СТОСУЄТЬСЯ БЕЗПЕРЕРВНОСТI ДIЯЛЬНОСТI
Ми звертаємо увагу на роздiл «Безперервнiсть дiяльностi» Примiток до фiнансової звiтностi, в якому зазначається, що
зважаючи на iснування ряду факторiв, бiзнес-середовище в Українi залишається складним. Суттєва залежнiсть
економiки країни вiд зовнiшнiх товарних ринкiв та тимчасова втрата частини територiї України робить економiчну та
полiтичну ситуацiю доволi волатильною та невизначеною. Всi цi фактори прямо впливатимуть на стан фондового
ринку, в тому числi це стосується i дiяльностi Бiржi.
Разом з тим у разi виникнення ризикiв, пов‟язаних з власним капiталом Бiржi та їх можливим впливом на
безперервнiсть дiяльностi Бiржi, акцiонерами та управлiнським персоналом Бiржi будуть прийнятi адекватнi рiшення.
Нашу думку щодо цього питання не було модифiковано.
КЛЮЧОВI ПИТАННЯ АУДИТУ
В липнi 2017р. в НКЦПФР була зареєстрована специфiкацiя ф‟ючерсного контракту з поставкою на цiну пшеницi. Це
було першим кроком в реалiзацiї iнновацiйного проекту Бiржi – торгiвлi ф‟ючерсними контрактами з поставкою.
Органiзацiя документообiгу та методологiя бухгалтерського облiку такого iнструменту вiдрiзняється вiд фiнансових
iнструментiв, якi вже були запровадженi Бiржею в минулому. Дане питання є важливим для правильного та
достовiрного формування фiнансової звiтностi як поточного перiоду так i майбутнього. Аудитором було придiлено
особливу увагу на правильнiсть вiдображення операцiй з поставочними ф‟ючерсними контрактами. Зауваження у
аудитора вiдсутнi.
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ТА ТИХ, КОГО НАДIЛЕНО НАЙВИЩИМИ
ПОВНОВАЖЕННЯМИ, ЗА ФIНАНСОВУ ЗВIТНIСТЬ
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до
МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб
забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Бiржi
продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання безперервностi
дiяльностi та використовуючи припущення про таку безперервнiсть дiяльностi як основу для бухгалтерського облiку.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування
Бiржi.
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована
впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди
виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на
економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм
протягом усього завдання з аудиту.
Крiм того, ми:
• iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки,
розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що
є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може
включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього
контролю;
• отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур,
якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
• оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних
розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
• доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть
дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи
iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Бiржi продовжити
безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi
привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi
розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на аудиторських
доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора.
• оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те,
чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного
вiдображення.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час
проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього
контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi
вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись

такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
Роздiл 2. ЗВIТ ПРО IНШI ПРАВОВI ТА РЕГУЛЯТОРНI ВИМОГИ
2.1.ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО БIРЖУ
Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА БIРЖА»
Скорочена назва ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА»
Код ЄДРПОУ 36184092
Мiсцезнаходження Юридична i фактична адреса - м. Київ, вул. Шовковична 42-44
Дата державної реєстрацiї Публiчне акцiонерне товариство «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» зареєстровано Печерською
районною у мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю 02.10.2008р. (свiдоцтво серiї А01 № 302048, номер запису 1 070
105 0005 034700.). Замiна свiдоцтва здiйснена 06.10.2010р. у зв‟язку зi змiною найменування юридичної особи
Види дiяльностi На дату надання аудиторського звiту за даними Довiдки з Єдиного державного реєстру пiдприємств
та органiзацiй України, наданої Головним управлiнням регiональної статистики Державної служби статистики
України серiї АА № 772696 вiд 22.10.2012р. Товариство здiйснює наступнi види дiяльностi за КВЕД-2010:
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.
Лiцензiя на право здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку Лiцензiя на здiйснення професiйної
дiяльностi на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку серiя АГ № 399339, видана
22.10.2010 Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, термiн дiї 16.12.2008 -16.12.2018р.
Дата внесення змiн до установчих документiв Статут ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» зареєстрований 13.06.2016.
Перелiк учасникiв, якi є власниками 5% i бiльше акцiй (часток) на дату складання аудиторського звiту Dragon Capital
S.R.O. (Чехiя) володiє 5 197 шт. простих iменних акцiй ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА», що становить 20,788%
Статутного капiталу (пряме володiння)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ «УНIВЕР МЕНЕДЖМЕНТ»
(код ЄДРПОУ 33777261) володiє 1 825 шт. простих iменних акцiй ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА», що становить 7,3 %
Статутного капiталу (пряме володiння)
SIB (CYPRUS) LIMITED (Кiпр) володiє 1 250 шт. простих iменних акцiй ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА», що становить
5 % Статутного капiталу (пряме володiння),
BRUCEFIELDS INVESTMENTS LIMITED (Кiпр) володiє 1 423 шт. простих iменних акцiй ПАТ «УКРАЇНСЬКА
БIРЖА», що становить 5,692 % Статутного капiталу (пряме володiння)
Фiз. особа володiє 2 445 шт. простих iменних акцiй ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА», що становить 9,78 % Статутного
капiталу (пряме володiння)
2.2.РОЗМIР ВЛАСНОГО КАПIТАЛУ
Розмiр власного капiталу за даними фiнансової звiтностi ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» станом на 31.12.2017р. складає
27 392 тис. грн., що вiдповiдає вимогам законодавства.
Розмiр власного капiталу за 2017 рiк збiльшився на 1 480 тис. грн. Це зумовлено дооцiнкою нематерiального активу,
що облiковується за справедливою вартiстю.
Вартiсть чистих активiв Бiржi, визначена з урахуванням «Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих
активiв акцiонерних товариств», затверджених Рiшенням ДКЦПФР №485 вiд 17.11.2004р. Показник вартостi чистих
активiв вiдповiдає вимогам ст. 155 Цивiльного кодексу України.
2.3. РОЗМIР СТАТУТНОГО КАПIТАЛУ
Розмiр Статутного капiталу ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» станом на 31 грудня 2017 року складає 25 000,00 тис. грн.
(Двадцять п‟ять мiльйонiв) грн. та вiдповiдає установчим документам Бiржi, вимогам законодавства України та
лiцензiйним умовам.
2.4. ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПIТАЛУ
Статутний капiтал ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» станом на 31.12.2017р. у розмiрi 25 000 000,00 (двадцять п‟ять
мiльйонiв) грн. сформований вiдповiдно до дiючого законодавства України та повнiстю сплачений грошовими
коштами. Статутний капiтал формувався та був оплачений наступним чином:
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 Бiржi
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 Бiржi шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої
номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв було прийнято 30 вересня 2010 р. позачерговими Загальними
зборами акцiонерiв (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 «IНЕКОIНВЕСТ»
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 «IНЕКОIНВЕСТ»
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
2.5. НАЯВНIСТЬ ПРОСТРОЧЕНИХ ЗОБОВ‟ЯЗАНЬ
У ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» станом на 31.12.2017р. вiдсутнi простроченi зобов‟язання щодо сплати податкiв та
зборiв, несплачених штрафних санкцiй за порушення законодавства про фiнансовi послуги, в т.ч. на ринку цiнних
паперiв.
2.6. ПОВ‟ЯЗАНI ОСОБИ
До складу пов‟язаних сторiн Бiржа вiдносить ключовий управлiнський персонал (членiв Правлiння) та осiб, що прямо
та/або опосередковано володiють бiльш нiж 20% Статутного капiталу ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА».
Особи, якi прямо та/або опосередковано володiють бiльш нiж 20% Статутного капiталу ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА»:
Dragon Capital S.R.O. (Чехiя) володiє 5 197 шт. простих iменних акцiй ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА», що становить
20,788% Статутного капiталу (пряме володiння)
Dragon Capital S.R.O. (Чехiя) володiє 99,1% Статутного капiталу СП ТОВ «Драгон капiтал»
DRAGON CAPITAL HOLDING LIMITED (Кiпр), що володiє 100% Статутного капiталу
Dragon Capital S.R.O. (Чехiя)
CONEBOND LIMITED (Кiпр), що володiє 100% Статутного капiталу DRAGON CAPITAL HOLDING LIMITED (Кiпр)
Фiз. особа Томаш Фiала (Чехiя), що володiє 100% Статутного капiталу CONEBOND LIMITED (Кiпр)
Пiд час аудиторської перевiрки не було iдентифiковано iнших пов‟язаних осiб, окрiм пов‟язаних осiб, iнформацiю про
якi розкрито ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» в Примiтках до фiнансової звiтностi. Операцiї з пов‟язаними сторонами,
що виходять за межi нормальної дiяльностi, якi управлiнський персонал ранiше не iдентифiкував або не розкривав
аудитору, не встановленi.
2.7. НЕПЕРЕДБАЧЕНI АКТИВИ ТА ЗОБОВ‟ЯЗАННЯ
У ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» станом на 31.12.2017р. не має непередбачених активiв та зобов‟язань, ймовiрнiсть
визнання яких на балансi є достатньо високою.
2.8. ПОДIЇ ПIСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ
У ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» були вiдсутнi подiї пiсля дати балансу, якi могли б вплинути на показники фiнансової
звiтностi станом на 31.12.2017р.

2.9. ФАКТИ ТА ОБСТАВИНИ, ЯКI МОЖУТЬ СУТТЄВО ВПЛИНУТИ НА ДIЯЛЬНIСТЬ
Не встановлено iнших фактiв та обставин, якi можуть суттєво вплинути на дiяльнiсть Бiржi у майбутньому, окрiм
питання, що висвiтлене у роздiлi аудиторського звiту «Суттєва невизначенiсть, що стосується безперервностi
дiяльностi».
2.10. IНША ФIНАНСОВА IНФОРМАЦIЯ
Станом на 31.12.2017р. резервний капiтал створений в розмiрi 389 тис. грн.
За 2017 рiк ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» отримало збиток у розмiрi 2735 тис. грн. Вiдрахування в резервний капiтал
за результатами дiяльностi за 2016 рiк не здiйснювались.
Додатковий капiтал станом на 31.12.2017р. складає 1 255 тис. грн.
Загальна сума нерозподiленого прибутку станом на 31.12.2017р. складає 748 тис. грн.
2.11.АКТИВИ БIРЖI
НЕОБОРОТНI АКТИВИ
Первiсна вартiсть нематерiальних активiв Бiржi станом на 31.12.2017р. складає 6 754 тис. грн., знос нематерiальних
активiв складає 1 647 тис. грн., залишкова вартiсть – 5 107 тис. грн.
Первiсна вартiсть основних фондiв ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» станом на 31.12.2017р. складає 5 907 тис. грн., знос
основних фондiв складає 4 799 тис. грн., залишкова вартiсть – 1 108 тис. грн.
Бiржа станом на 31.12.2017р. має iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї у виглядi акцiй у розмiрi 1 315 тис. грн.,
Облiк довгострокових фiнансових iнвестицiй здiйснюється за справедливою вартiстю.
З принципу обачностi Бiржею не визнана дооцiнка довгострокових фiнансових iнвестицiй станом на 31.12.2017р.
ОБОРОТНI АКТИВИ
Виробничi запаси Бiржi станом на 31.12.2017р. складають 27 тис. грн.
Загальна сума дебiторської заборгованостi станом на 31.12.2017р. складає 988 тис. грн., яка представлена:
- дебiторською заборгованiстю за послуги – 270 тис. грн. В 2017 роцi вiдбулось збiльшення дебiторської
заборгованостi за послуги на 35 тис. грн.;
- дебiторською заборгованiстю за розрахунками за виданими авансами – 417 тис. грн., яка збiльшилась в порiвняннi з
попереднiм перiодом на 108 тис. грн.
- дебiторською заборгованiстю за розрахунками з бюджетом - 173 тис. грн.;
- дебiторською заборгованiстю за розрахунками з нарахованих доходiв – 128 тис. грн., що складається iз
заборгованостi за вiдсотками по депозитах.
Поточнi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2017р. вiдсутнi. В 2017 роцi здiйснено погашення ОВДП, якi
облiковувались на початок 2017 року.
Грошовi кошти та їх еквiваленти Бiржi на кiнець звiтного перiоду складають 38 386 тис. грн. Залишки грошових
коштiв вiдповiдають випискам банкiв та даним бухгалтерського облiку. В порiвняннi з 31.12.2016р. вiдбулось
збiльшення грошових коштiв на звiтну дату на 11 523 тис. грн.
Всi оборотнi активи вiдображенi в балансi за достовiрно визначеною оцiнкою. Вiдносно всiх активiв очiкуються
майбутнi економiчнi вигоди.
2.12. ЗОБОВ‟ЯЗАННЯ I ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БIРЖI
Зобов‟язання ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» станом на 31.12.2017р. складаються з поточних зобов‟язань в сумi 18 887
тис. грн., якi включають:
- кредиторську заборгованiсть за послуги – 1 287 тис. грн.;
- кредиторську заборгованiсть за розрахунками з бюджетом – 70 тис. грн.;
- кредиторську заборгованiсть за розрахунками з одержаних авансiв – 38тис. грн.;
- iншi поточнi зобов‟язання – 17 492 тис. грн., якi представленi зобов‟язаннями щодо повернення коштiв гарантiйного
забезпечення учасникам строкового ринку
В 2017 роцi вiдбулось збiльшення поточних зобов‟язань на 9 730 тис. грн. за рахунок збiльшення головним чином
iнших поточних зобов‟язань.
Поточнi забезпечення Бiржi станом на 31.12.2017р. представленi резервом вiдпусток та складають 652 тис. грн. В
порiвняннi з 31.12.2016р. поточнi забезпечення на звiтну дату збiльшились на 29 тис. грн.
Аудитор пiдтверджує, що розмiр зобов‟язань вiдображено в балансi Бiржi за достовiрно визначеною оцiнкою.
ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ
Аудиторська перевiрка виконана Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «ААН «СЕЙЯ-КIРШ-АУДИТ», яке
здiйснює аудиторську дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi №
1525, виданого рiшенням Аудиторської палати України 26 сiчня 2001 р. за № 98, строк дiї: 26.01.2001 р. – 26.11.2020
р.
Код ЄДРПОУ 24263164.
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних
учасникiв ринку цiнних паперiв серiї П № 000413, строком дiї: 05.09.2017 р. – 26.11.2020 р., видане НКЦПФР.
ТОВ «ААН «СЕЙЯ-КIРШ-АУДИТ» зареєстроване 29.03.1996 р. Московською адмiнiстрацiєю м. Києва.
Мiсцезнаходження ТОВ «ААН «СЕЙЯ-КIРШ-АУДИТ»: 01033, м. Київ, вул. Гайдара, 27, оф. 5, тел./факс: (044) 28953-80, (044) 289-55-64.
Код ЕДРПОУ 24263164.
Генеральний директор - Зацерковна Тетяна Миколаївна (сертифiкат аудитора № 000857 вiд 29.02.96 р., виданий за
рiшенням АПУ № 42 вiд 29.02.1996р., дiя сертифiкату до 28.02.2020р.).

ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ
Аудиторська перевiрка проведена на пiдставi Договору №1501/18 аудиторською групою на чолi з сертифiкованим
аудитором Зацерковною Т.М. Аудиторська перевiрка проводилась з 21.02.2018р. по 26.02.2018р.
ДАТА СКЛАДАННЯ АУДИТОРСЬКОГО ВИСНОВКУ
26.02.2018 р.
Генеральний директор
ТОВ «ААН «СЕЙЯ-КIРШ-АУДИТ» Зацерковна Т.М.

ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА»
ПРИМIТКИ
до фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ за 2017 р.
1. ЗАГАЛЬНI ВIДОМОСТI
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: 2017 рiк
Основними ринками для Бiржi протягом 2017 року були ринок цiнних паперiв та ринок деривативiв.
Ключовими подiями на ринку цiнних паперiв були наступнi. В 2017 роцi тривав перiод переходу емiтентiв публiчних
акцiонерних товариств в приватнi, що призвело до скорочення кiлькостi акцiй в бiржовому списку.
Бiржа за результатами конкурсного вiдбору Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб стала майданчиком для
проведення вiдкритих торгiв по продажу активiв банкiв, що знаходяться в процесi лiквiдацiї. В 2017 роцi такi торги
стали проводитись на регулярнiй основi. Бiржа доклала зусиль до максимальної прозоростi процесу, в тому числi
запровадивши пряму трансляцiю торгiв в режимi реального часу у вiдкритому доступi на каналi YOUTUBE Бiржi.
З другого пiврiччя на Бiржi почали активно проводитись операцiї на ринку ОВДП. Залучення маркет-мейкера, який
пiдтримував лiквiднiсть за операцiями по 25 найбiльш лiквiдним випускам ОВДП, дозволило Бiржi збiльшити обсяг
операцiй та зайняти значну частку ринку ОВДП. Також завдяки реалiзацiї спiльного проекту у вереснi IА Cbonds
почало оприлюднення двостороннiх котирувань ОВДП на пiдставi даних вiд Бiржi в режимi реального часу.
З початку року розпочався процес набуття банками статусу учасникiв строкового ринку. Залучення банкiв до торгiв на
строковому ринку позитивно вплине на розвиток цього ринку. НБУ дозволив уповноваженим банкам здiйснювати на
бiржах власнi операцiї з похiдними фiнансовими iнструментами (деривативами), базовим активом яких є iноземна
валюта або її курс. Це розширить для банкiв та їх клiєнтiв перелiк доступних операцiй з iноземною валютою та
надасть можливiсть хеджувати валютнi ризики, а отже, зменшить тиск на мiжбанкiвський валютний ринок.
У липнi на ПАТ «Українська бiржа» (далi – Бiржа) вiдбувся старт торгiв новими видами ф‟ючерсних контрактiв: на
курс долар США- японська єна, на курс фунт стерлiнгiв - долар США та на цiну однiєї тройської унцiї афiнованого
срiбла.
Зважаючи на те, що Україна має значний потенцiал для розвитку ринку товарних деривативiв, Бiржа обрала цей
напрям як один iз ключових. В липнi в НКЦПФР була зареєстрована специфiкацiя ф‟ючерсного контракту з
поставкою на цiну пшеницi. Це було першим кроком в реалiзацiї iнновацiйного проекту Бiржi – торгiвлi ф‟ючерсними
контрактами з поставкою. Типовий договiр поставки було розроблено за участю експертiв Проекту USAID
«Трансформацiя фiнансового сектору». Поставка здiйснювалась шляхом перереєстрацiї прав власностi на пшеницю,

яка зберiгалася на елеваторi. Для реалiзацiї Проекту запуску торгiвлi строковими контрактами на зерно «Українська
бiржа» пiдписала Меморандум про взаємодiю з Державним агентством резерву України (Держрезерв). В груднi 2017
року, продовжуючи спiвпрацю з партнерами, Бiржа реалiзувала другий етап пiлотного проекту по органiзацiї торгiвлi
ф‟ючерсними контрактами з поставкою на сiльськогосподарську продукцiю та провела торги ф‟ючерсним контрактом
на цiну пшеницi СРТ Одеса. Крiм того, в липнi в НКЦПФР була також зареєстрована специфiкацiя ф‟ючерсного
контракту з поставкою на цiну кукурудзи.
У жовтнi 2017 року Бiржа провела в робочому режимi тестування програмного комплексу UX-FIX, створеного
власними силами Бiржi на базi мiжнародного протоколу FIX. Успiшне завершення основного етапу робiт, що
стартували на початку року, надало можливiсть користувачам отримувати iнформацiю про бiржовi цiни в режимi
реального часу. Бiржа стала першим майданчиком в Українi, на якому був запроваджений цей стандарт. Також був
успiшно протестований режим прийому заявок для його подальшого використання у складi єдиного ПК UX-FIX.
Пiсля проведення тестувань та доробки в листопадi програмний комплекс було введено в експлуатацiю, що значно
спростило iнтеграцiю iз зовнiшнiми iнформацiйними системами, в т.ч. системами iнших країн без необхiдностi
встановлення бiржових термiналiв.
Одним з прикладiв ефективної реалiзацiї можливостей комплексу є створений разом з компанiєю TRDATA новий
iнформацiйний продукт TRDATA UX Terminal, який в єдиному вiкнi надав доступ користувачам до бiржових та
позабiржових даних в режимi реального часу.
2. ОСНОВИ ПIДГОТОВКИ,ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ПОДАННЯ
Основа складання звiтностi
Концептуальною основою фiнансової звiтностi є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (далi-МСФЗ), включаючи
Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (далi-МСБО) та Тлумачення, виданi РМСБО в редакцiї, що вiдповiдає
офiцiйно оприлюдненiй на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.
Бiржа надає комплект рiчної фiнансової звiтностi, форма та змiст якого вiдповiдають вимогам МСБО, що мiстить
найбiльш суттєву iнформацiю щодо дiяльностi Бiржi. Основою пiдготовки та надання фiнансової звiтностi є
зрозумiлiсть, порiвняннiсть, доречнiсть та надiйнiсть.
При формуваннi фiнансової звiтностi Бiржа керувалась вимогами нацiональних законодавчих та нормативних актiв у
частинi, що не суперечить вимогам МСФЗ, щодо органiзацiї та ведення бухгалтерського облiку, а також складання
фiнансової звiтностi.
Управлiнський персонал (Правлiння Бiржi) несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi згiдно
вищезазначеної концептуальної основи та за такий внутрiшнiй контроль, який потрiбний для того, щоб забезпечити
складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Господарськi та фiнансовi операцiї вiдображалися в облiкових регiстрах в тому перiодi, в якому вони були здiйсненi.
Фiнансова звiтнiсть представлена в українськiй гривнi, що є функцiональною валютою.
Звiтнiсть пiдготовлена на основi первiсної вартостi, за винятком оцiнки за справедливою та амортизованою вартiстю
окремих фiнансових iнструментiв та активiв вiдповiдно до МСФЗ.
Облiк операцiй здiйснюється вiдповiдно до їх сутностi, а не виходячи з юридичної форми.
Всi показники фiнансової звiтностi округлюються до найближчих цiлих тисяч гривень. Данi наведенi станом на 31
грудня 2017 р. та порiвнюються в звiтi про фiнансовий стан з даними на початок звiтного року, а в звiтi про сукупний
дохiд - з даними попереднього року.
На момент затвердження звiтностi судовi позови до Бiржi не подавались.
Коригування статей фiнансової звiтностi на iндекс iнфляцiї вiдповiдно до МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах
гiперiнфляцiї» не проводилась зважаючи на те, що управлiнський персонал вважає такий вплив несуттєвим на пiдставi
оцiнки показникiв (подiй), переважна бiльшiсть яких мала вiдбутися одночасно:
- в країнi повинна була спостерiгатися стiйка тенденцiя зберiгання цiнностей у формi немонетарних активiв або у
iноземнiй валютi (долари США, Євро);
- цiни та розрахунки мiж фiзичними та юридичними особами мали розглядатися переважно не в нацiональнiй
грошовiй валютi, а у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi;
- продаж i придбання на умовах вiдстрочення платежу мало здiйснюватися за цiнами, якi б компенсували очiкуванi
втрати купiвельної здатностi протягом перiоду вiдстрочення платежу навiть на короткий перiод;
- уповiльненiсть споживчої iнфляцiї не спостерiгалась, остання мала тенденцiю стрiмкого зростання;
- облiкова ставка НБУ перiодично переглядалась в сторону збiльшення;
- кумулятивний рiвень iнфляцiї за трирiчний перiод мав наблизитись до 100 % або перевищити цю вiдмiтку.
Управлiнський персонал завершує попереднi фiнансовi звiти 04 лютого 2018 р.,пiсля чого рiчна фiнансова звiтнiсть
затверджується Наказом Голови Правлiння до випуску 5 лютого 2018 р. Акцiонери Бiржi затверджують фiнансову
звiтнiсть та результати дiяльностi на загальних зборах.
Органи ПАТ «Українська бiржа» не приймають рiшення щодо оприлюднення фiнансової звiтностi, оскiльки розкриття
iнформацiї щодо дiяльностi Бiржi прямо передбачено чинним законодавством України.
Фiнансова звiтнiсть Бiржi є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована з метою достовiрного
подання з розкриттям фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових потокiв Бiржi для
задоволення iнформацiйних потреб користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень.
Застосування нових та переглянутих Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
Бiржа прийняла до застосування такi новi i переглянутi стандарти та тлумачення , а також поправки до них, випущенi
Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку («РМСБО»), якi набули чинностi для облiкових перiодiв, що

починають дiяти на або пiсля 1 сiчня 2017 року та були важливими для дiяльностi Бiржi:
• МСФЗ 15 «Виручка за договорами з клiєнтами» - з 1 сiчня 2017 року;
• Поправки до МСБО 7 «Звiт про рух грошових коштiв» - з 1 сiчня 2017 року;
На дату затвердження цiєї фiнансової звiтностi такi важливi для Бiржi новi та переглянутi МСФЗ та тлумачення , а
також поправки до них були випущенi, але ще не набули чинностi:
• МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» - з 1 сiчня 2018 року;
• МСФЗ 16 «Оренда» - з 1 сiчня 2019 року.
Управлiнський персонал Бiржi не приймав рiшення про застосування даних стандартiв достроково у зв‟язку з
вiдсутнiстю очiкування вiд них суттєвого впливу на майбутнi фiнансовi звiтностi Бiржi.
Методи подання iнформацiї у фiнансових звiтах
Нижче зазначенi особливостi вiдображення деяких статей у звiтах:
Звiт про фiнансовi результати.
До складу чистих доходiв вiд реалiзацiї робiт та послуг вiдносяться доходи, що отримуються Бiржею як органiзатором
торгiв: бiржовий збiр на фондовому та строковому ринках, послуги пiдключення до ЕТС та iнформацiйно-технiчне
супроводження, iншi послуги (що наявнi в прейскурантi тарифiв бiржi), а також поставка бiржової iнформацiї iншим
юридичним особам на пiдставi договорiв.
До складу iнших операцiйних доходiв Бiржа вiдносить курсовi рiзницi, банкiвськi проценти до отримання, доходи вiд
реалiзацiї цiнних паперiв, доходи вiд продажу iноземної валюти, штрафи та пенi, що отриманi внаслiдок невиконання
контрагентами умов договорiв, доходи вiд роялтi, фiнансовий результат за операцiями РЕПО, дохiд за ОВДП.
До складу iнших доходiв вiдносяться доходи вiд реалiзацiї необоротних активiв, безповоротна фiнансова допомога та
iншi доходи, що не можна вiднести до операцiйних, переоцiнка ОВДП в РЕПО на кiнець звiтного перiоду.
Доходи та витрати вiд курсових рiзниць за операцiями в iноземнiй валютi, переоцiнки ОВДП в РЕПО при закриттi
операцiй та купонний дохiд з амортизацiєю премiї за ОВДП, що утримуються до погашення, вiдображаються у складi
iнших операцiйних доходiв або витрат на нетто - основi.
Зважаючи на специфiку своєї дiяльностi (отримання доходiв у виглядi бiржового збору, пасивних доходiв) Бiржа
здiйснює класифiкацiю витрат за їх характером, не формуючи собiвартiсть своїх послуг.
Витрати вiдображаються на дату отриманнi вiдповiдних товарiв, робiт та послуг.
До складу адмiнiстративних витрат вiдносяться всi операцiйнi витрати Бiржi за виключенням тих, що вiднесенi до
складу iнших операцiйних та iнших витрат. 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, вiд‟ємнi курсовi рiзницi тощо.
До складу iнших витрат вiдносяться збитки вiд реалiзацiї необоротних активiв, переоцiнка ОВДП в РЕПО на кiнець
звiтного перiоду або при закриттi операцiй РЕПО та iншi витрати, якi не можна вiднести до складу операцiйних.
Платежi за договорами операцiйної оренди визнаються у складi доходiв або витрат рiвномiрно протягом дiї договору
оренди.
Бiржа розкриває iнформацiю щодо суттєвих статей витрат операцiйної дiяльностi в Примiтках до фiнансової звiтностi
за їх характером та функцiями.
Згортання статей доходiв та витрат
Вiдповiдно до п.35 МСБО (IAS) 1 прибутки та збитки, що виникають вiд групи подiбних операцiй, можуть згортатись.
Бiржа вiдносить до подiбних операцiй доходи та витрати вiд розрахунку курсових рiзниць, вiд переоцiнки
утримуваних для продажу фiнансових iнструментiв та фiнансових iнструментiв в операцiях РЕПО на момент закриття
операцiї та операцiї за договорами, якi були припиненi протягом 10 календарних днiв з моменту їх
укладання,купонний дохiд та амортизацiю премiї за ОВДП, що утримуються до погашення.
Результати переоцiнки валюти завжди показуються на нетто-основi. Межею суттєвостi для вiдображення прибуткiв та
збиткiв вiд переоцiнки утримуваних для продажу фiнансових iнструментiв та фiнансових iнструментiв в операцiях
РЕПО на момент закриття операцiї вважається сума переоцiнки, що перевищує 10% загальної вартостi таких
фiнансових iнструментiв.
Звiт про рух грошових коштiв
Грошовi кошти можуть утримуватися, а операцiї з ними проводитися в нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi.
Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка
дорiвнює їх номiнальнiй вартостi. Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв в iноземнiй валютi
здiйснюється у функцiональнiй валютi за офiцiйним курсом НБУ.
Представлення грошових потокiв у Звiтi про рух грошових коштiв здiйснюється iз застосуванням прямого методу.
Грошовi кошти складаються з готiвки в касi, грошей на поточних рахунках та рахунках небанкiвської фiнансової
(депозитарної) установи вiд погашення ОВДП, що належать Бiржi, а також депозитiв до запитання.
Еквiваленти грошових коштiв – це короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi вiльно конвертуються у вiдомi суми
грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни вартостi. Iнвестицiя визначається, звичайно, як
еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi короткого (до 3-х мiсяцiв) строку погашення.
Звiт про рух грошових коштiв вiдображає грошовi потоки протягом перiоду згiдно з подiлом дiяльностi на операцiйну,
iнвестицiйну та фiнансову. Грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi визначаються основною дiяльнiстю Бiржi, що є
джерелом основного доходу. Грошовими потоками вiд операцiйної дiяльностi є:
- надходження грошових коштiв вiд надання послуг Бiржею;
- надходження вiдсоткiв вiд тимчасово вiльних грошових коштiв на депозитних рахунках та купонного доходу за

ОВДП та операцiях РЕПО;
- надходження та повернення коштiв вiд учасникiв строкового ринку у якостi гарантiйного забезпечення виконання
зобов‟язань за строковими контрактами згiдно Правил Бiржi;
- надходження та повернення коштiв (гарантiйне забезпечення) вiд учасникiв для участi в аукцiонах згiдно Правил
Бiржi, iншi надходження, що неможливо класифiкувати за статтями звiту;
- розрахунки мiж покупцями та продавцями в операцiях виконання зобов‟язань за товарними деривативами.
- виплата грошових коштiв постачальникам товарiв та послуг;
- виплата грошових коштiв працiвникам;
- виплата соцiальних внескiв;
- виплата зобов‟язань з податкiв та зборiв;
- iншi доходи та витрати, якi неможливо класифiкувати як iнвестицiйнi або фiнансовi.
Грошовi потоки вiд iнвестицiйної дiяльностi вiдображають, якою мiрою здiйснювалися видатки на ресурси,
призначенi для генерування майбутнього прибутку i майбутнiх грошових потокiв. Лише витрати, наслiдком яких є
визнаний актив у звiтi про фiнансовий стан, класифiкуються як iнвестицiйна дiяльнiсть. Грошовими потоками вiд
iнвестицiйної дiяльностi є:
- придбання та погашення ОВДП;
- виплата грошових коштiв для придбання основних засобiв, нематерiальних активiв та iнших довгострокових активiв.
До цих виплат входять також тi, що пов'язанi з капiталiзованими витратами на розробки активiв власними силами;
- надходження грошових коштiв вiд продажу основних засобiв, нематерiальних активiв, а також iнших
довгострокових активiв;
- аванси грошовими коштами та позики, наданi iншим сторонам та їх повернення, а також грошовi потоки в операцiях
РЕПО у разi переходу прав власностi на ОВДП.
Грошовими потоками вiд фiнансової дiяльностi є:
- надходження грошових коштiв вiд випуску акцiй;
- виплати грошових коштiв власникам для придбання або викупу ранiше випущених акцiй;
- отримання позик та виплати грошових коштiв для погашення позик
На нетто-основi в звiтностi можуть вiдображатися грошовi потоки, що виникають вiд таких видiв операцiйної,
iнвестицiйної або фiнансової дiяльностi:
- коли грошовi потоки вiдображають дiяльнiсть клiєнта, а не дiяльнiсть суб'єкта господарювання;
- коли за операцiями оборот є швидким, суми великими, а строки погашення короткими.
У разi прийняття рiшення про застосування нетто-основи щодо грошових потокiв вищезазначених операцiй цей
принци застосовується послiдовно протягом всього звiтного року.
Iнформацiя про основнi види грошових надходжень та грошових виплат формується на пiдставi облiкових записiв
Бiржi.
Бiржа проводить додаткове розкриття найбiльш суттєвих статей Звiту про рух грошових коштiв «Iншi надходження»,
«Iншi витрачання», всi статтi роздiлу II «Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi» та суттєвi статтi роздiлу III
«Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi».
Безперервнiсть дiяльностi
При пiдготуваннi фiнансової звiтностi за 2017 рiк Бiржа спиралась на допущення безперервностi своєї дiяльностi в
2018 роцi, аналiзуючи як зовнiшнi обставини, так i спроможнiсть управлiнського персоналу протистояти притаманним
бiзнес-середовищу ризикам.
Невиконання зобов‟язань перед МВФ стосовно впровадження низки важливих реформ може закласти пiдґрунтя для
ще бiльшого вiдтермiнування отримання траншiв вiд МВФ у 2018 р. Вiдсутнiсть позитивної динамiки у питаннi
пiдтримки захiдних партнерiв може унеможливити залучення додаткових фiнансових ресурсiв урядом та державними
пiдприємствами. З iншого боку, уряд може пiти на збiльшення соцiальних видаткiв. Цi фактори разом iз сезонним
тиском на гривню можуть спричинити девальвацiю гривнi. Iнфляцiйний тиск за рахунок девальвацiї нацiональної
валюти спонукатиме НБУ до подальшого збiльшення облiкової ставки.
Зважаючи на вищезазначенi фактори, бiзнес-середовище залишається складним. Суттєва залежнiсть економiки країни
вiд зовнiшнiх товарних ринкiв та тимчасова втрата частини територiї України робить економiчну та полiтичну
ситуацiю доволi волатильною та невизначеною. Всi цi фактори прямо впливатимуть на стан фондового ринку.
Управлiнський персонал має намiр забезпечити в 2018 р. подальший розвиток i пiдняття лiквiдностi фондового та
строкового ринкiв шляхом залучення нових учасникiв (в тому числi банкiв), маркет-мейкерiв та запуску нових
iнструментiв. На строковому ринку планується початок торгiв розрахунковими ф‟ючерсними контрактами на
процентнi ставки та цiну аграрної продукцiї. Одним iз прiоритетiв є подальший розвиток ринку поставочних
ф‟ючерсiв на цiну аграрної продукцiї та енергоносiїв.
На фондовому ринку Бiржа має намiр запровадити новi сервiси на ринку РЕПО для бiльш ефективного контролю
ризикiв. В планах – робота по залученню на ринок нових випускiв облiгацiй та ЦП iноземних емiтентiв. Розширення
лiнiйки iнструментiв та використання FIX протоколу надасть можливiсть збiльшити об‟єм виручки вiд нових вендерiв.
Стратегiя подальшої дiяльностi Бiржi також передбачає збiльшення рiвня та якостi обслуговування клiєнтiв, участь в
удосконаленнi законодавства щодо ринку деривативiв, клiрингової дiяльностi, податкового законодавства.
Бiржа не має строкових та довгострокових позик, має позитивнi операцiйнi грошовi потоки, належнi значення
пруденцiйних показникiв, зменшення рiвня дебiторської заборгованостi порiвняно з минулим роком. Бiржа має
достатньо лiквiдних активiв для погашення своєї поточної кредиторської заборгованостi. Бiржа протягом 2017 року

посилила свої позицiї на фондовому ринку та запропонувала принципово новi продукти на строковому ринку,
безумовним лiдером якого вона є. Дiяльнiсть Бiржi вiдповiдає всiм вимогам законодавства, включаючи вiдповiднiсть
законодавчим вимогам щодо власного капiталу. Позови в судi проти Бiржi вiдсутнi. Разом з тим у разi виникнення
ризикiв,пов‟язаних з власним капiталом Бiржi та їх можливим впливом на безперервнiсть дiяльностi Бiржi,
акцiонерами та управлiнським персоналом Бiржi будуть прийнятi адекватнi рiшення.
3. ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Визнання доходiв та витрат
Дохiд розглядається як збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходжень чи
збiльшення корисностi активiв або у виглядi зменшення зобов‟язань, результатом чого є збiльшення чистих активiв (за
винятком збiльшення, пов‟язаного з внесками акцiонерiв). Доходи та витрати, як правило, вiдображаються у
вiдповiдностi до принципу нарахування на дату надання або отримання вiдповiдної послуги.
Платежi за договорами операцiйної оренди визнаються у складi доходiв або витрат рiвномiрно протягом дiї договору
оренди.
Доходи являють собою загальне надходження економiчних вигiд, отриманих Бiржею та таких, що належать їй.
Дохiд визнається у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та критерiям визнання. Визнання
доходу вiдбувається одночасно з визнанням збiльшення активiв або зменшенням зобов‟язань та пiсля передачi ризикiв
та вигiд покупцям послуг.
Винагорода, отримана авансом, може визнаватись у якостi доходу у тому випадку, якщо у вiдношеннi її отримання
вiдсутня значна невизначенiсть та у Бiржi вiдсутнi додатковi зобов‟язання, що належать виконанню у зв‟язку з даною
винагородою.
До доходiв за основною дiяльнiстю (реалiзацiя робiт та послуг) вiдносяться наступнi доходи:
- комiсiйнi бiржi, що стягуються вiдповiдно до Прейскуранту тарифiв на основнi та додатковi послуги Бiржi (далiтарифи);
- оплата вартостi iнформацiйно-технологiчних послуг згiдно тарифiв;
- iншi послуги, що надаються Бiржею на фондовому ринку в процесi органiзацiї торгiв;
- поставка iнформацiї.
До складу iнших операцiйних доходiв вiдносяться (не виключно):
- 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;
- доходи у частинi перевищення номiнальної суми вiдсотка за ОВДП над сумою амортизацiї премiї.
До складу iнших доходiв вiдносяться суми фiнансової допомоги, безоплатно отриманих необоротних активiв, доходи
за операцiями РЕПО, доходи вiд переоцiнки фiнансових iнструментiв що облiковуються за справедливою вартiстю,
доходи вiд визнання безнадiйної дебiторської заборгованостi.
Бiржа не розраховує собiвартiсть своїх послуг та робiт у зв‟язку з тим, що всi послуги та роботи, що придбаваються
нею, призначенi для здiйснення нею своєї виключної основної дiяльностi – органiзацiї бiржових торгiв.
Витрати Бiржi – зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи амортизацiї активiв
або у виглядi виникнення зобов‟язань, результатом чого є зменшення чистих активiв. Витрати негайно визнаються у
звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутнiх економiчних вигiд або тодi та тiєю мiрою, якою
майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий
стан. Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобовязання без
визнання активу.
Всi витрати Бiржi подiляються на операцiйнi (комерцiйнi та управлiнськi), iншi операцiйнi витрати. До складу
операцiйних (в звiтi про фiнансовi результати - адмiнiстративних) витрат вiдносяться витрати на персонал, оренднi
платежi, амортизацiйнi витрати, витрати на розвиток бiзнесу, професiйнi витрати, iншi платежi для створення умов
нормального функцiонування Бiржi. До складу iнших витрат операцiйної дiяльностi вiдносяться витрати за
операцiями з цiнними паперами , штрафи, пенi, витрати на формування резерву безнадiйної заборгованостi, вiд‟ємнi
курсовi рiзницi тощо.
Здiйснення клiрингу та розрахункiв за фiнансовими iнструментами є складовою професiйної дiяльностi Бiржi. Бiржа
проводить операцiї на строковому ринку згiдно Правил торгiвлi в секцiї строкового ринку.
Гарантiйне забезпечення є обов„язковою умовою операцiй на строковому ринку - засобом забезпечення зобов‟язань за
строковими контрактами. На вiдповiдних роздiлах грошового регiстру Бiржею враховується або кредиторська
заборгованiсть Бiржi перед учасником бiржових торгiв (членiв Бiржi) на строковому ринку (зобов'язання Бiржi по
перерахуванню грошових коштiв Учаснику бiржових торгiв) або дебiторська заборгованiсть учасника бiржових торгiв
на строковому ринку перед Бiржею (зобов'язання учасника бiржових торгiв на строковому ринку по перерахуванню
грошових коштiв Бiржi). Грошi,що перераховуються учасниками та повертаються ним за їх вимогою, не призводять
до виникнення доходiв та витрат Бiржi, так як не впливають на змiни у власному капiталi Бiржi.
Операцiї в iноземнiй валютi та облiк курсових рiзниць
Операцiї в iноземнiй валютi пiд час первинного визнання вiдображаються у валютi звiтностi шляхом перерахунку
суми в iноземнiй валютi iз застосуванням валютного курсу на дату здiйснення операцiї (дату визнання активiв,

зобов‟язань, власного капiталу, доходiв та витрат).
Монетарнi статтi - утримуванi одиницi валюти, а також активи та зобов‟язання, що пiдлягають отриманню або сплатi
у фiксованiй або визначенiй кiлькостi одиниць валюти.
Курсовi рiзницi - рiзницi, якi є наслiдком переведення визначеної кiлькостi одиниць однiєї валюти в iншу валюту за
рiзними валютними курсами.Визначення курсових рiзниць за монетарними статтями в iноземнiй валютi проводиться
на кожну дату балансу, а також на дату здiйснення господарської операцiї.
На кожну дату балансу монетарнi статтi, що вiдображенi в iноземнiй валютi, перераховуються у функцiональну
валюту за валютним курсом, що дiяв на дату балансу. Немонетарнi статтi в iноземнiй валютi, що обчислюються за
iсторичною собiвартiстю i зарахування яких до балансу пов'язано з операцiєю в iноземнiй валютi, на дату балансу
вiдображаються за валютним курсом на дату здiйснення операцiї.
Немонетарнi статтi в iноземнiй валютi, що обчислюються за справедливою вартiстю, вiдображаються за курсом на
дату визначення цiєї справедливої вартостi.
Курсовi рiзницi вiд перерахунку грошових коштiв в iноземнiй валютi та iнших монетарних статей операцiйної
дiяльностi вiдображаються у складi iнших операцiйних доходiв (витрат).
Основнi засоби
Власнi активи
Основними засобами є матерiальнi активи, якi Бiржа 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‟єкти основних засобiв вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за
фактичними витратами за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi. 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. Основнi засоби оцiнюються за їх iсторичною
вартiстю. Пiсля первинного визнання у якостi активу об‟єкт основних засобiв повинен оцiнюватись за його
первинною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та (у разi наявностi) збиткiв вiд знецiнення. Раз на рiк
проводиться тестування на необхiднiсть знецiнення основних засобiв. Рiвень суттєвостi для облiку основних засобiв
встановлюється в розмiрi 6 000 грн.
Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов‟язаних з полiпшенням об‟єкту (модернiзацiєю,
модифiкацiєю тощо), що призводить до збiльшення майбутнiх економiчних вигiд.
Витрати, що здiйснюються для пiдтримання об‟єкта в робочому станi або повернення об‟єкта в робочий стан,
включаються до складу витрат перiоду.
Орендованi активи
Оренда, за умовами якої до Бiржi 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 що є найменшою з двох показникiв: справедливої вартостi або
приведеної на поточний момент вартостi мiнiмальних лiзингових платежiв на дату початку оренди за вирахуванням
накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення.
Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов‟язанi з володiнням активом, фактично залишаються в орендодавця,
класифiкується як операцiйна оренда. Об‟єкти операцiйної оренди (основнi засоби) вiдображаються на
позабалансовому рахунку, а орендна плата визнається витратами того перiоду, протягом якого фактично
використовувались об‟єкти оренди.
Амортизацiя
Амортизацiя основних засобiв нараховується за методом рiвномiрного нарахування протягом запланованого строку їх
корисного використання та вiдображається у складi витрат при розрахунку сукупного прибутку. Амортизацiя
нараховується, починаючи з дати вводу об‟єкту до експлуатацiї. Строки корисного використання рiзних об‟єктiв
основних засобiв можуть бути вiдображенi наступним чином:
Машини та обладнання 2-5 рокiв
Меблi 2-5 рокiв
Iнструменти та прилади 2-4 роки
Транспортнi засоби 4 роки
Залишкова вартiсть, строки корисної служби та методи нарахування амортизацiї активiв переглядаються наприкiнцi
кожного звiтного року та при необхiдностi коригуються.
Нематерiальнi активи
Визначення
Актив - це ресурс, контрольований Бiржею в результатi минулих подiй, вiд якого очiкують надходження майбутнiх
економiчних вигiд.
Нематерiальний актив - немонетарний актив, який не має фiзичної субстанцiї та може бути iдентифiкований.
Актив є iдентифiкованим, якщо вiн може бути вiдокремлений або виникає внаслiдок договiрних або iнших юридичних
прав незалежно вiд того, чи можуть вони бути переданi або вiдокремленi вiд суб‟єкта господарювання або ж вiд iнших
прав та зобов‟язань.
Вважається. що Бiржа контролює актив, якщо вона має повноваження отримувати вiд нього майбутнi економiчнi

вигоди та обмежувати доступ iнших до цих вигiд. Майбутнi економiчнi вигоди вiд використання нематерiального
активу можуть являти собою надходження у виглядi доходу вiд продажу вiдповiдних послуг або скорочення витрат
Бiржi або iншi вигоди, якi є результатом використання активу.
Для визнання об‟єкта нематерiальним активом такий об'єкт повинен вiдповiдати визначенню нематерiального активу
та наступним критерiям визнання: є впевненiсть в тому, що в майбутньому Бiржа отримає економiчнi вигоди вiд цього
активу, має контроль над активом та вартiсть активу може бути надiйно оцiнена. Ймовiрнiсть надходження майбутнiх
економiчних вигод оцiнюється управлiнським персоналом Бiржi, виходячи з очiкуваних економiчних умов, якi
iснуватимуть протягом строку корисної експлуатацiї нематерiального активу.
Оцiнка об‟єктiв нематерiальних активiв при визнаннi
Бiржа отримує нематерiальнi активи або шляхом їх окремого придбання, або шляхом генерування власними силами.
При окремому придбаннi нематерiального активу його собiвартiсть включає ввiзне мито та податки, що не
вiдшкодовуються,витрати на виплати працiвникам та на гонорари спецiалiстам, якi виникають безпосередньо вiд
приведення активу до робочого стану; витрати на перевiрку вiдповiдного функцiонування такого активу тощо.
При генеруваннi нематерiального активу власними силами процес його створення подiляється на два етапи:етап
дослiдження та етап розробки. До етапу дослiдження належить пошукова дiяльнiсть, спрямована на отримання
iнформацiї щодо нових (альтернативних) технiчних продуктiв, технологiчних процесiв, система чи послуг.
Такий пошук передує постановцi задачi та початку процесу розробки, всi видатки на дослiдження визнаються
витратами у перiодах їх виникнення.
До етапу розробки належить дiяльнiсть з проектування, конструювання та випробовування програмних продуктiв,
технологiчних процесiв, систем i т.п. На етапi розробки проводиться перевiрка, чи вiдповiдають такi активи критерiям
визнання, а саме:
чи має Бiржа технiчну можливiсть та намiр завершити процес створення нематерiальних активiв так, щоб вони були
придатнi для використання або продажу;
чи має Бiржа здатнiсть використовувати або продати нематерiальний актив;
чи iснує ринок для такого активу та у який спосiб будуть генеруватися майбутнi економiчнi вигоди вiд його
використання;
чи iснують для завершення процесу розробки вiдповiднi доступнi фiнансовi та iншi ресурси;
чи здатна Бiржа достовiрно оцiнити видатки, якi вiдносяться до нематерiального активу протягом його розробки.
Собiвартiсть придбаного нематерiального активу складається з цiни придбання (включаючи невiдшкодовуванi
податки та будь-якi витрати, якi можна прямо вiднести до пiдготовки цього активу для використання за
призначенням).
Собiвартiсть внутрiшньо генерованого нематерiального є сумою видаткiв, понесених з дати, коли нематерiальний
актив став уперше вiдповiдати критерiям визнання та якi можна прямо вiднести до створення, виробництва та
пiдготовки активу до використання - витрати на матерiали, роботи та послуги, використанi чи спожитi пiд час
генерування нематерiального активу; витрати на виплати працiвникам та iншi.
Оцiнка нематерiальних активiв пiсля визнання
Бiржа обирає модель собiвартостi для нематерiальних активiв, що придбаваються та модель переоцiнки для
внутрiшньо генерованих нематерiальних активiв.
Модель собiвартостi - пiсля первiсного визнання нематерiальний актив вiдображається за його собiвартiстю за
вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Модель переоцiнки - пiсля первiсного визнання нематерiальний актив слiд вiдображати за переоцiненою сумою, яка є
його справедливою вартiстю на дату переоцiнки, за вирахуванням будь-якої подальшої накопиченої амортизацiї та
будь-яких подальших накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Модель переоцiнки застосовується пiсля того, як актив було первiсно визнано за собiвартiстю.
Для переоцiнки справедлива вартiсть оцiнюється з посиланням на активний ринок. Переоцiнювання проводиться раз
на рiк у разi, якщо справедлива вартiсть нематерiальних активiв зазнає суттєвих змiн з урахуванням вхiдних даних 1го, 2-го або третього рiвнiв. До даних 1-го рiвня вiдносяться цiни на активних ринках на iдентичнi нематерiальнi
активи. Вхiднi данi 2-го рiвня - це вхiднi данi, якi можна спостерiгати для нематерiального активу прямо або
опосередковано. Данi третього рiвня iєрархiї застосовуються у разi вiдсутностi даних щодо вартостi аналогiчних
нематерiальних активiв у вiдкритому доступi. В такому випадку данi отримуються шляхом отримання пропозицiй
(закритих вхiдних даних) на аналогiчний актив. Це можливо в ситуацiях, коли дiяльнiсть ринку для активу або
зобов'язання на дату оцiнки незначна, або її взагалi немає. Закритi вхiднi данi мають вiдображати припущення, якi
використовували б учасники ринку, встановлюючи цiну на актив або зобов'язання.
При переоцiнцi вартiсть такого активу коригується до переоцiненої величини. На дату переоцiнки накопичену
амортизацiю вилучають з валової балансової вартостi активу. Якщо нематерiальний актив у складi класу переоцiнених
нематерiальних активiв не можна переоцiнити у звязку з вiдсутнiстю пропозицiй на активного ринку, цей актив
вiдображається за його собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд зменшення
корисностi (у разi їх наявностi). Якщо справедливу вартiсть переоцiненого нематерiального активу бiльше не можна
визначити посиланням на активний ринок, то балансовою вартiстю активу вважається його переоцiнена вартiсть на
дату останньої переоцiнки з посиланням на активний ринок за вирахуванням будь-якої подальшої накопиченої
амортизацiї та будь-яких подальших накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Якщо балансова вартiсть активу збiльшилася в результатi переоцiнки, така дооцiнка визнається в iншому сукупному

прибутку та наводиться у складi власного капiталу. Збiльшення має визнаватися як прибуток чи збиток тiєю мiрою,
якою воно сторнує уцiнку того самого активу, ранiше визнану у прибутку чи збитку. Якщо балансова вартiсть активу
зменшилася в результатi переоцiнки, зменшення має визнаватися у прибутку чи збитку та в iншому сукупному
прибутку в межах будь-якого кредитового залишку в дооцiнцi, що вiдноситься до цього активу.
Дооцiнка, що входить до складу власного капiталу, переноситься до складу нерозподiленого прибутку у разi її
реалiзацiї при лiквiдацiї або продажу активу. Пiд час використання нематерiального активу, що облiковується за
переоцiненою вартiстю, при нарахуваннi амортизацiї проводиться реалiзацiя частини дооцiнки. У цьому випадку сума
реалiзованої дооцiнки є рiзницею мiж амортизацiєю, що базується на переоцiненiй балансовiй вартостi активу, та
амортизацiєю, яка була би визнана на основi iсторичної собiвартостi активу. Перенесення з дооцiнки до
нерозподiленого прибутку не вiдображається як прибуток або збиток.
Термiн корисного використання. Перiоди та методи амортизацiї. Лiквiдацiя та вибуття
Облiк нематерiального активу пов'язаний з термiном його корисної експлуатацiї. При визначеннi строку корисної
експлуатацiї нематерiального активу до уваги беруться такi чинники: очiкуване використання активу; його життєвий
цикл, технiчний та комерцiйний види зносу; перiод контролю над активом тощо.
Амортизацiя починається, коли актив стає придатним до використання, тобто коли вiн приведений у стан, у якому вiн
придатний до експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським персоналом. Амортизацiя припиняється на одну з двох
дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкується як утримуваний для продажу (або включається до
лiквiдацiйної групи), або на дату, з якої припиняється визнання цього активу.
Бiржа застосовує прямолiнiйний метод амортизацiї нематерiальних активiв. Амортизацiйнi нарахування за кожний
перiод визнаються у прибутку чи збитку. При нарахуваннi амортизацiї нематерiального активу, що облiковується за
переоцiненою вартiстю, амортизацiя суми переоцiнки вiдображається як реалiзацiя частини дооцiнки. У цьому
випадку сума реалiзованої дооцiнки є рiзницею мiж амортизацiєю, що базується на переоцiненiй балансовiй вартостi
активу, та амортизацiєю, яка була би визнана на основi iсторичної собiвартостi активу. Лiквiдацiйна вартiсть
нематерiального активу з визначеним строком корисної експлуатацiї приймається за нуль.
Визнання нематерiального активу слiд припиняти: в разi його вибуття, або якщо вiд його використання або вибуття не
очiкуються майбутнi економiчнi вигоди. Прибуток або збиток, що виникає вiд припинення визнання нематерiального
активу, визначається як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття (якщо вони є) та балансовою вартiстю
активу та вiдображаються у складi прибутку або збитку. Для НМА, що облiковуються за моделлю переоцiнки,
незамортизована сума дооцiнки списується за рахунок нерозподiленого прибутку.
Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв.
На кожну звiтну рiчну дату Бiржа оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може зменшитися. Бiржа
зменшує балансову вартiсть активiв, що облiковуються за iсторичною вартiстю, до суми їх очiкуваного
вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансової вартостi.
Враховуючи те, що справедливу вартiсть необоротних активiв Бiржi , зважаючи на їх специфiчнiсть (закупiвля та
створення виключно пiд конкретнi вимоги органiзатора торгiв), встановити неможливо, сумою очiкуваного
вiдшкодування вважається експлуатацiйна цiннiсть активiв. Вона розраховується виходячи з їх поточної
дисконтованої вартостi, що вiдображає очiкувану поточну дисконтовану вартiсть майбутнiх грошових потокiв
протягом наступних 5 рокiв.
Генеруючою одиницею для Бiржi є сукупнiсть всiх основних засобiв та МНА, тому що нiяка послуга Бiржi, як
органiзатора торгiв, не може бути надана без того, щоб не задiяти комплексно всi ОЗ та НМА.
У разi якщо є перевищення балансової вартостi активiв (генеруючої одиницi) над сумою їх очiкуваного
вiдшкодування (експлуатацiйної цiнностi), Бiржа зменшує балансову вартiсть активiв до суми такого вiдшкодування
та визнає таке зменшення у звiтi про прибутки та збитки. Якщо балансова вартiсть активiв є меншою нiж сума їх
очiкуваного вiдшкодування, обезцiнення не проводиться. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активiв у
попереднiх перiодах. Бiржа сторнує у разi, якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми
очiкуваного вiдшкодування.
Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя необоротних активiв коригується у майбутнiх перiодах з
метою розподiлення переглянутої балансової вартостi необоротного активу на систематичнiй основi протягом строку
їх корисного використання.
Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов‟язання вiдображаються в облiку, коли Бiржа стає стороною за договором по
вiдношенню до вiдповiдного фiнансового iнструменту.
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов‟язання первiсно визнаються за їх справедливою вартiстю.
Для фiнансових iнструментiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у прибутку або
збитку, витрати на операцiю не включаються до первiсної вартостi.
Фiнансовi активи пiсля їх первiсного визнання класифiкуються в такi категорiї: що переоцiнюються за справедливою
вартiстю через прибуток або збиток; що утримуються до погашення; що доступнi для продажу; а також позики та
дебiторська заборгованiсть.
Iєрархiя справедливої вартостi для фiнансових активiв наступна:1-й рiвень, 2-й та 3-й рiвнi.
Вхiднi данi 1-го рiвня мають найвищий прiоритет. До таких даних вiдносяться цiни (не скоригованi) на активних
ринках на iдентичнi активи або зобов'язання. Важливим є визначення основного ринку для фiнансового iнструменту
або, за вiдсутностi основного ринку, - найсприятливiшого ринку. Також необхiдно мати впевненiсть, що суб'єкт
господарювання може здiйснити операцiю для конкретного активу або зобов'язання саме за такою цiною на такому

ринку на дату оцiнки.
Вхiднi данi 2-го рiвня - це вхiднi данi (крiм цiн котирування, вiднесених до 1-го рiвня), якi можна спостерiгати для
активу прямо або опосередковано.
Якщо актив має визначений (контрактний) строк, то вхiднi данi 2-го рiвня повиннi бути вiдкритими протягом
практично всього контрактного строку цього фiнансового iнструменту. До вхiдних даних 2-го рiвня належать, перш за
все, цiни котирування на подiбнi активи чи зобов'язання на активних ринках та цiни котирування на iдентичнi або
подiбнi активи чи зобов'язання на ринках, якi не є активними.
Вхiднi данi 3-го рiвня мають найнижчий прiоритет. Це вхiднi данi для активу, яких немає у вiдкритому доступi.
Закритi вхiднi данi слiд використовувати для оцiнки справедливої вартостi, якщо вiдповiдних вiдкритих даних немає,
що можливо в ситуацiях, коли дiяльнiсть ринку для активу або зобов'язання на дату оцiнки незначна, або її взагалi
немає. Закритi вхiднi данi мають вiдображати припущення, якi використовували б учасники ринку, встановлюючи
цiну на актив або зобов'язання, в тому числi припущення про ризик.
Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки або збитки
Фiнансовий актив класифiкується, як такий, що оцiнюється за справедливою вартiстю через прибутки або збитки ,
якщо вiн класифiкується як призначений для продажу.
Фiнансовий актив класифiкується, як такий, що призначений для продажу, якщо вiн:
- придбавається з основною метою продажу або зворотного викупу в близькому майбутньому;
- при первинному визнаннi є частиною портфелю iдентифiкованих фiнансових iнструментiв, що управляються Бiржею
як єдиний портфель, за яким є недавня iсторiя короткострокових купiвель та продажiв;
- 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 за результатами переоцiнки у складi прибутку або збитку.
До таких фiнансових активiв Бiржа вiдносить iнвестицiї в акцiї та облiгацiї, щодо яких iснують плани продажу
протягом операцiйного циклу. При цьому кращим свiдченням справедливої вартостi активiв, що призначенi для
продажу, є цiни котирування на активному ринку. ПАТ «Українська бiржа», ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» та ПАТ
«Фондова Бiржа «Перспектива» вважаються бiржами, що формують головний та найсприятливiший ринок фiнансових
iнструментiв. Справедлива вартiсть цiнних паперiв, якi внесенi до бiржового списку бiрж, оцiнюється за мiнiмальним
бiржовим курсом серед трьох бiрж на останнiй робочий день звiтного перiоду. У разi вiдсутностi визначеного
бiржового курсу на всiх бiржах для розрахунку справедливої вартостi береться максимальне котирування купiвлi (з
НКД) за останнiй день звiтного перiоду серед трьох бiрж (last best bid або остання офiцiйне котирування). У разi
неможливостi отримання iнформацiї за останнiй робочий день звiтного перiоду в такiй же послiдовностi розглядається
торгова iнформацiя кожного попереднього робочого дня (починаючи з оцiнки за бiржовим курсом). Значення
бiржового курсу та котирувань , якi використовуються для цiлей оцiнювання активiв, округлюються до двох знакiв
пiсля коми.
Якщо ринок для фiнансового iнструменту не є активним, Бiржа визначає справедливу вартiсть, застосовуючи метод
оцiнювання та встановлює якою була б цiна операцiї на дату оцiнки в обмiнi мiж незалежними сторонами в звичайнiй
бiзнес-операцiї з максимальним використанням ринкових показникiв. Можливе застосування останнiх ринкових
операцiй мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами (якщо це доступне) або посилання на поточну
справедливу вартiсть iншого iнструмента, який в основному є подiбним. У разi, коли наявної останньої iнформацiї
недостатньо,щоб визначити справедливу вартiсть, або коли iснує широкий дiапазон можливих оцiнок справедливої
вартостi, найкращою оцiнкою справедливої вартостi у цьому дiапазонi вважається собiвартiсть.
Iнвестицiї, що утримуються до погашення
Непохiднi фiнансовi активи з фiксованими платежами та строком погашення, якi Бiржа 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.
Фiнансовий актив оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, якщо вiн придбавається з метою генерування грошових
потокiв та передбачає погашення основної суми та вiдсоткiв.
Для вiднесення активу до складу iнвестицiй, що утримуються для погашення, мають виконуватися обидвi такi умови:
а) актив утримується задля збирання контрактних грошових потокiв;
б) контрактнi умови фiнансового активу передбачають у певнi дати надходження грошових потокiв, якi є лише
погашенням основної суми та сплатою вiдсоткiв (купонного доходу) на непогашену основну суму.
Первiсна оцiнка iнвестицiй, що утримуються до погашення, вiдбувається за їх справедливою вартiстю (вартiсть на
активному ринку) з урахуванням всiх витрат за операцiєю , якi прямо вiдносяться до придбання фiнансового активу.
Пiд витратами маються на увазi такi витрати, яких би не було у разi не придбання такого фiнансового iнструменту.
Амортизована собiвартiсть фiнансового активу - це сума, за якою фiнансовий актив оцiнюється при первiсному
визнаннi, плюс (або мiнус) накопичена амортизацiя будь-якої рiзницi (дисконту або премiї) мiж цiєю первiсною сумою
та сумою погашення iз застосуванням методу ефективного вiдсотка та мiнус будь-яке зменшення (прямо чи через
застосування рахунку резервiв) унаслiдок зменшення корисностi або неможливостi отримання.
Метод ефективного вiдсотка - це метод обчислення амортизованої собiвартостi фiнансового активу або групи
фiнансових активiв та розподiлу доходу чи витрат вiд вiдсоткiв на вiдповiдний перiод.
Ефективна ставка вiдсотка - це ставка, яка точно дисконтує попередньо оцiненi надходження грошових коштiв
протягом очiкуваного строку дiї фiнансового iнструмента та, якщо доцiльно, протягом коротшого перiоду до чистої

балансової вартостi фiнансового активу з урахуванням всiх умов контракту про фiнансовий iнструмент. Обчислення
включає всi додатковi комiсiйнi збори, витрати на операцiї та всi iншi премiї чи дисконти. При цьому є припущення,
що грошовi потоки та очiкуваний строк дiї групи подiбних фiнансових iнструментiв можна достовiрно оцiнити. Коли
неможливо достовiрно оцiнити грошовi потоки або очiкуваний строк дiї фiнансового iнструмента (або групи
фiнансових iнструментiв), Бiржа використовує контрактнi грошовi потоки за весь контрактний строк фiнансового
iнструмента (або групи фiнансових iнструментiв).
При придбаннi фiнансового iнструменту пiд дисконтом розумiється сума перевищення вартостi погашення
фiнансового iнструменту над їх собiвартiстю, пiд премiєю – сума перевищення собiвартостi такого iнструменту над
вартiстю його погашення.
Вiдсотки визнаються iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка. При цьому коли на момент придбання
фiнансової iнвестицiї iснували невиплаченi вiдсотки (тобто нарахованi до придбання iнвестицiї, яка приносить
вiдсотки), такi вiдсотки, отриманi пiсля цього, розподiляються на перiод до придбання i перiод пiсля придбання; але
тiльки частка пiсля придбання визнається як дохiд.
Дохiд за вiдсотками визнається, тiльки коли iснує ймовiрнiсть надходження до суб'єкта господарювання економiчних
вигiд, пов'язаних з операцiєю. Проте, коли виникає невизначенiсть щодо отримання суми, яку вже включено до суми
доходу, не отримана сума (або сума, щодо якої перестає iснувати ймовiрнiсть вiдшкодування) визнається як витрати, а
не як коригування суми первiсно визнаного доходу.
Сума амортизацiї премiї розраховується на нетто-основi на пiдставi даних щодо номiнальної суми вiдсотка та суми
вiдсотка за ефективною ставкою. При цьому якщо фiнансова iнвестицiя придбавалась в перiод мiж датами виплати
купонного доходу, в облiку на момент придбання у складi вартостi iнвестицiї фiксується нарахована на дату
придбання сума купонного доходу. У перiод пiсля придбання до дати виплати купонного доходу така його частка
визнається як дохiд.
Сума амортизацiї дисконту або премiї нараховується на нетто-основi одночасно з нарахуванням доходу за вiдсотками
на кожну дату балансу або дату виплати купонного доходу. Позитивна рiзниця мiж номiнальною сумою вiдсотку та
сумою вiдсотку за ефективною ставкою вiдображається у складi iнших операцiйних доходiв, вiд‟ємна - у складi iнших
операцiйних витрат.
Якщо Бiржа продасть або перекласифiкує iнвестицiї, що утримуються до погашення, бiльш нiж на незначну суму до
строку погашення, вся категорiя повинна бути переведена до складу iнвестицiй, що передбаченi для продажу та
переоцiнена за справедливою вартiстю. Незначною сумою є сума, що не перевищує 10% вiд загальної суми iнвестицiй
до погашення.
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть – це договiрнi вимоги, пред‟явленi покупцям та iншим особам на отримання грошових
коштiв, товарiв або послуг.
Для цiлей фiнансової звiтностi дебiторська заборгованiсть класифiкується як поточна (у разi, коли отримання
очiкується протягом поточного року або операцiйного циклу) або як не поточна (якщо вона не може бути
класифiкована як поточна).
Первiсна оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за собiвартiстю, яка дорiвнює вартостi контракту. Пiсля
первiсного визнання оцiнка не поточної заборгованостi здiйснюється за амортизованою собiвартiстю iз застосуванням
методу ефективного вiдсотка. Дебiторська поточна заборгованiсть за послуги (роботи) вiдображається в балансi за
чистою реалiзацiйною вартiстю (тобто пiсля вирахування iз первiсної вартостi резерву сумнiвних боргiв).
Фiнансовi активи, що є доступними для продажу
Фiнансовi активи, що є доступними 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 Бiржi, що є доступними для продажу, первiсно оцiнюються за їх справедливою вартiстю з урахуванням
витрат на їх придбання. В подальшому такi iнвестицiї оцiнюються згiдно даних iєрархiї вiдповiдного рiвня.
Прибуток або збиток вiд доступного для продажу фiнансового активу визнається в iншому сукупному прибутку за
винятком збиткiв вiд зменшення корисностi i прибуткiв та збиткiв вiд iноземної валюти, доки визнання фiнансового
активу не буде припинено. При вибуттi або знецiненнi iнвестицiї накопиченi сукупнi прибутки або збитки, що ранiше
визнавалися у складi власного капiталу, перекласифiкуються до складу прибутку або збитку.
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 збитку за перiод, оцiнюється на предмет
наявностi об‟єктивних свiдчень його можливого знецiнення.
Фiнансовий актив вважається знецiненим, якщо iснують об‟єктивнi свiдчення того, що пiсля первинного визнання
активу 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 достовiрно оцiнити.
До об‟єктивних свiдчень знецiнення фiнансових активiв можуть вiдноситись неплатежi або iнше невиконання
боржниками своїх обов‟язкiв, реструктуризацiя заборгованостi перед Бiржею на умовах, якi в iнших випадках 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 ефективною ставкою проценту такого активу.
Бiржа 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 об‟єктивнi пiдстави вважати, що боржник не погасить таку заборгованiсть. Сумнiвною
заборгованiстю вважається така заборгованiсть, в погашеннi якої у Бiржi є сумнiви. Балансова вартiсть цих видiв
заборгованостi має бути списана (безнадiйна заборгованiсть), або зменшена (сумнiвна заборгованiсть) за рахунок
створення резерву сумнiвних боргiв. 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.
Збитки вiд знецiнення iнвестицiйних цiнних паперiв, класифiкованих за категорiєю тих, що є доступними 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 за перiод, то сума, що була вiднесена до збитку, вiдновлюється, при
цьому вона визнається у складi прибутку 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.
Облiк фiнансових зобов‟язань
До складу фiнансових зобов‟язань вiдносяться кредиторська заборгованiсть за торгiвельними операцiями, позики
отриманi та зобов‟язання з фiнансової оренди.
На кожну наступну пiсля визнання дату балансу фiнансовi зобов‟язання оцiнюються за амортизованою собiвартiстю,
крiм фiнансових зобов‟язань, призначених для перепродажу, i фiнансових зобов‟язань за похiдними фiнансовими
iнструментами.
Фiнансове зобов‟язання, призначене для перепродажу – фiнансове зобов‟язання, що виникає внаслiдок випуску
фiнансового iнструмента з метою подальшого продажу для отримання прибутку вiд короткотермiнових коливань його
цiни та/або винагороди посередника.
Облiк фiнансових зобов‟язань, оцiнених за амортизованою собiвартiстю, аналогiчний облiку фiнансових активiв,
оцiнених за амортизованою собiвартiстю. Як i для фiнансових активiв, до фiнансових зобов‟язань, оцiнених за
амортизованою собiвартiстю, вiдносяться фiнансовi зобов‟язання, що утримуються до погашення. Вiдмiннiсть лише в
тому, що при первiсному визнаннi фiнансових зобов‟язань, оцiнених за амортизованою собiвартiстю, iз суми їх
справедливої вартостi вираховуються прямi витрати, пов‟язанi з виникненням таких фiнансових зобов‟язань.
Фiнансовi зобов‟язання, оцiненi за справедливою вартiстю iз вiдображенням результатiв переоцiнки як прибутку або
збитку включають зобов‟язання, вiднесенi до даної категорiї при первинному визнаннi та зобов‟язання, що визначенi
для продажу.
Кредиторська заборгованiсть Бiржi класифiкуються як не поточна (iз строком погашення бiльше 12 мiсяцiв) та
поточна (iз строком погашення до 12 мiсяцiв).
Довгостроковi зобов‟язання (крiм зобов‟язань по вiдстроченому податку на прибуток) облiковуються за
амортизованою собiвартiстю.
Поточна кредиторська заборгованiсть облiковується та вiдображається в балансi по первiснiй вартостi, яка
прирiвнюється до справедливої вартостi отриманих активiв та послуг.
Припинення визнання фiнансових активiв та фiнансових зобов‟язань
Бiржа припиняє визнання фiнансового активу в той момент, коли:
- строк дiї контрактних прав на грошовi потоки вiд фiнансового активу закiнчується;
- вона передає контрактнi права на одержання грошових потокiв вiд фiнансового активу або зберiгає такi права, але
має контрактне зобов‟язання сплатити грошовi потоки одному чи кiльком одержувачам.
У разi передачi контрактних прав оцiнюється межа, в якiй Бiржа зберiгає всi ризики та винагороди вiд володiння
фiнансовим активом. Якщо Бiржа передає в основному всi ризики та винагороди вiд володiння фiнансовим активом,
то його визнання припиняється.
Якщо Бiржа зберiгає в основному всi ризики та винагороди вiд володiння фiнансовим активом, вона продовжує його
визнавати.
Будь - яка участь у переданих фiнансових активах, сформована Бiржею або що збереглася за нею, визнається в якостi
окремого активу або зобов‟язання.
У разi, якщо Бiржа нi передає, нi зберiгає в основному всi ризики та винагороди вiд володiння фiнансовим активом,

слiд визначити, чи зберiгається контроль за таким активом. Якщо контроль вiдсутнiй, визнання фiнансового активу
припиняється, але визнаються окремо будь-якi права та зобов‟язання, створенi або збереженi при передачi. Критерiєм
вiдсутностi контролю є можливiсть сторони, якiй передається актив, продати його непов‟язанiй третiй сторонi i
спроможнiсть здiйснити цю можливiсть односторонньо i без необхiдностi висувати додатковi обмеження щодо такої
передачi.
Фiнансове зобов'язання (або частина фiнансового зобов'язання) виключається iз звiту про фiнансовий стан у разi його
погашення, тобто коли заборгованiсть, визначену в контрактi, погашено, анульовано або строк її дiї закiнчується.
Рiзниця мiж балансовою вартiстю фiнансового зобов'язання (або частини фiнансового зобов'язання), погашеного або
переданого iншiй сторонi, та сплаченою компенсацiєю (включаючи будь-якi переданi негрошовi активи та прийнятi
зобов'язання) визнається у складi прибутку або збитку.
Фiнансовi активи та зобов'язання можуть взаємозалiковуватись та вiдображатись в звiтi про фiнансовий стан на неттоосновi тiльки тодi, коли Бiржа 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.

Облiк операцiй РЕПО
Договiр РЕПО виступає як основа для здiйснення операцiї РЕПО та є iнструментом,що регулює вiдносини мiж
учасниками такої операцiї.
Операцiя РЕПО - операцiя купiвлi (продажу) цiнних паперiв iз зобов‟язанням зворотного їх продажу (купiвлi) через
визначений строк за заздалегiдь обумовленою цiною, що здiйснюється на пiдставi єдиного договору РЕПО. Строк мiж
датами виконання першої та другої частин Договору РЕПО не має перевищувати один рiк.
При прийняттi рiшення про визнання та класифiкацiю фiнансових активiв за операцiєю РЕПО iз фiнансовим
зобов‟язанням їх повернути через визначений термiн за фiксованою цiною проводиться оцiнка ризикiв та винагород
вiд володiння такими активами, а також наявнiсть контролю за ними. У разi якщо договiр РЕПО за його економiчною
суттю можна розглядати як операцiю купiвлi та зворотного продажу продавцю, Бiржа може визнавати юридичне
право власностi на активи. Визнання фiнансових активiв при цьому вiдбувається за умови наявностi контролю за
активом (можливiстю односторонньо i без застосування додаткових обмежень його продати на активному ринку
третiй сторонi у будь-який час та повторно придбати у разi потреби повернути актив). При цьому визнається
зобов‟язання повернути актив в обумовлений договором РЕПО строк та зобов‟язання другої сторони по поверненню
грошових коштiв за такою операцiєю згiдно умов договору РЕПО.
На звiтну дату визнанi активи в операцiях РЕПО оцiнюються за їх справедливою вартiстю через прибутки або збитки
згiдно порядку, що наведено у роздiлi «Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв», а справедливою вартiстю
фiнансового зобов‟язання (кредиторської заборгованостi) вважається цiна другої частини договору РЕПО, оскiльки
вона зафiксована умовами договору.
Резерви та забезпечення
Резерв вiдображається у звiтi про фiнансовий стан в тому випадку, коли у Бiржi виникає юридичне або обґрунтоване
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.
Бiржа станом на кiнець кожного звiтного кварталу створює резерв сумнiвних боргiв по дебiторськiй заборгованостi,
яка одночасно вiдповiдає двом 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 кiнець 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 заборгованостi 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 на пiдставi Протоколу засiдання Правлiння.
Забезпечення визнаються, коли Бiржа має теперiшню заборгованiсть та iснує ймовiрнiсть, що погашення зобов‟язання
вимагатиме вибуття ресурсiв, що втiлюють в собi економiчнi вигоди i можна достовiрно оцiнити суму такого
зобов‟язання.
Бiржа також створює резерв витрат на оплату щорiчних (основних та додаткових) вiдпусток.Розрахунок такого

резерву здiйснюється на пiдставi правил Облiкової полiтики Бiржi. Розмiр створеного резерву оплати вiдпусток
пiдлягає iнвентаризацiї на кiнець року. Розмiр вiдрахувань до резерву вiдпусток, включаючи вiдрахування на
соцiальне страхування з цих сум, розраховуються виходячи з кiлькостi днiв фактично невикористаної працiвниками
вiдпустки та їхнього середньоденного заробiтку на момент проведення такого розрахунку. Також можуть
враховуватися iншi об‟єктивнi фактори, що впливають на розрахунок цього показника. У разi необхiдностi робиться
коригуюча проводка в бухгалтерському облiку згiдно даних iнвентаризацiї резерву вiдпусток.
Акцiонерний капiтал та дивiденди
Звичайнi акцiї вiдображаються у складi зареєстрованого (пайового) капiталу. Додатковi витрати, безпосередньо
пов‟язанi з випуском звичайних акцiй та опцiонiв на акцiї визнаються з урахуванням оподаткування як зменшення
власних коштiв.
Згiдно з законодавством прибуток фондової бiржi спрямовується на її розвиток та не пiдлягає розподiлу мiж її
засновниками (учасниками). Можливостi оголошувати та виплачувати дивiденди Бiржа не має, прибуток на акцiю не
розраховується.
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 виходячи 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 сум податку на прибуток за попереднi звiтнi перiоди.
З урахуванням вимог п.134.1.1 ПКУ щодо обсягiв доходу за попереднiй рiк фiнансовий результат дiяльностi не
коригується на податковi рiзницi згiдно до положень ПКУ.
Виплати працiвникам
Витрати на заробiтну плату, оплачуванi щорiчнi вiдпустки, виплати за листками непрацездатностi та премiї
нараховуються в тому перiодi, у якому працiвниками надавалися вiдповiднi послуги.
В складi витрат на утримання персоналу вiдображаються витрати на формування резервiв на оплату вiдпусток та
виплату премiй. Бiржа не має жодних iнших зобов‟язань за виплатами пiсля звiльнення працiвникiв.
При визначеннi розмiру зобов‟язань у вiдношеннi короткострокових винагород спiвробiтникiв дисконтування не
застосовується, вiдповiднi витрати визнаються за мiрою виконання спiвробiтниками своїх робочих зобов‟язань.
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 цьому порiвняльної
iнформацiї, є перевищення межi суттєвостi яка визначається для кожної помилки за вiдповiдний перiод. Таким
критерiєм вважається перевищення суми помилки 1% валюти балансу.
Розкриття iнформацiї про пов‟язанi сторони
Фiзична особа є зв‟язаною стороною з Бiржею, якщо така особа:
• Прямо або непрямо, через одного або кiлькох посередникiв контролює Бiржу або має спiльний контроль над нею;
• має суттєвий (вирiшальний) вплив на управлiння Бiржею або її або господарську дiяльнiсть;
• є членом провiдного управлiнського персоналу Бiржi;
• є близьким родичем вищезазначених осiб.
Провiдним персоналом Бiржа вважає осiб, що прямо або непрямо мають повноваження та є вiдповiдальними за
планування, керiвництво та контроль дiяльностi Бiржi.
До складу пов‟язаних сторiн Бiржа вiдносить ключовий управлiнський персонал (членiв Правлiння Бiржi). Бiржа
розкриває iнформацiю щодо заробiтної плати управлiнському персоналу (загальною сумою) за звiтний рiк. Бiржа не
проводить виплат по закiнченнi трудової дiяльностi (крiм компенсацiй за невикористанi вiдпустки) та iнших виплат.
Суб‟єкт господарювання є зв‟язаною стороною з Бiржею, якщо виконується будь-яка з таких умов:
• якщо вiн є членом однiєї групи з Бiржею (материнським пiдприємством, дочiрнiм пiдприємство або дочiрнiм
пiдприємством пiд спiльним контролем);
• суб‟єкт господарювання перебуває пiд контролем або спiльним контролем однiєї з названих вище осiб;
• якщо Бiржа та суб‟єкт господарювання прямо чи опосередковано є асоцiйованими або спiльними;
• якщо суб‟єкт господарювання прямо або непрямо, через одного або кiлькох посередникiв має частку в участi в
статутному капiталi Бiржi, що надає йому змогу суттєво впливати на Бiржу.
Бiржа вважає зв‟язаними сторонами суб‟єктiв господарювання, що прямо або непрямо мають частку в статутному
капiталi бiльшу, нiж 20% та розкриває iнформацiю щодо отриманих та наданих послуг (загальною сумою за рiк) та
стан дебiторської та кредиторської заборгованостi на кiнець звiтного перiоду.
При розглядi кожного можливого випадку вiдносин з пов‟язаними сторонами до уваги береться суть цих вiдносин, а
не лише юридична форма.
Оцiнка ризикiв дiяльностi на фондовому ринку
Управлiння ризиками має першочергове значення для ведення бiзнесу Бiржi i є важливим елементом її дiяльностi.
Програма управлiння ризиками сконцентрована на непередбачуваностi фiнансових ринкiв i нацiлена на мiнiмiзацiю
потенцiйного негативного впливу на фiнансовi показники Бiржi. Оперативний i юридичний контроль має на метi
забезпечувати належне функцiонування внутрiшньої полiтики та процедур з метою мiнiмiзацiї операцiйних i

юридичних ризикiв. Дiяльнiсть Бiржi пов‟язана з рiзними фiнансовими ризиками: операцiйним ризиком, ринковим
ризиком, кредитний ризиком i ризиком лiквiдностi.
Полiтика з управлiння ризиками орiєнтована на визначення, аналiз i управлiння ризиками, з якими стикається Бiржа,
на встановлення контролю за ризиками, а також постiйний монiторинг за рiвнем ризикiв, дотриманням встановлених
обмежень та полiтики управлiння ризиками.
Бiржа згiдно Положення № 1597 вiд 01.10.2015 р. щомiсяця надає НКЦПФР iнформацiю щодо вiдповiдностi
пруденцiйних показникiв Бiржi, як органiзатора торгiв, нормативним показникам та виконання нею вимог до системи
управлiння ризиками.
На Бiржi створена Служба внутрiшнього аудиту (контролю), дiяльнiсть якої здiйснюється вiдповiдно до Положення
про таку службу.
Операцiйний ризик
Операцiйний ризик - це ризик, пов'язаний з прямими або непрямими витратами Бiржi. Вiн пов'язаний з рiзними
причинами, що стосуються операцiйних процесiв, 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.
Управлiння операцiйним ризиком забезпечується дотримання внутрiшнiх полiтик i процедур, якi призначенi для
пом'якшення зовнiшнiх i внутрiшнiх факторiв ризику.
Рiшення про вчинення значних правочинiв приймаються вiдповiдно до норм Статуту Бiржi.
Мета управлiння операцiйними ризиками полягає у тому, щоб уникнути фiнансових втрат i збиткiв для репутацiї,
пiдвищити загальну фiнансову ефективнiсть та запровадити таку процедуру контролю, що не обмежить iнiцiативу
спiвробiтникiв Бiржi.
Бiржа проводить виважену полiтику пiдбору квалiфiкованих кадрiв, постiйно проводить навчання та пiдвищення
квалiфiкацiї персоналу. Всi повноваження персоналу є чiтко регламентованими та контрольованими. Бiржа
використовує надiйнi технiчнi та програмнi системи, забезпечує безперебiйне їх функцiонування, дублювання та
архiвування iнформацiї. Юридичний Департамент Бiржi вживає всiх необхiдних заходiв для упередження порушень
Бiржею вимог законодавства.
Бiржа здiйснює професiйну дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства України, Правил Бiржi, невiд‟ємною частиною
яких є «Положення про систему заходiв щодо зниження ризикiв невиконання зобов‟язань за строковими
контрактами», що укладаються на Бiржi.
Ринковий ризик
Ринковий ризик включає валютний ризик, вiдсотковий ризик та iнший цiновий ризик.
Валютний ризик пов'язаний iз коливаннями валютних курсiв та їх впливом на фiнансовий результат Бiржi. Бiржа має
зовнiшньоекономiчнi договори з нерезидентами, цiна яких зафiксована в доларах США та кошти на банкiвських
рахунках в iноземнiй валютi.
Для мiнiмiзацiї та контролю за валютними ризиками Бiржа контролює частку активiв, номiнованих в iноземнiй
валютi, у загальному обсязi активiв. Керiвництво Бiржi вiдстежує коливання курсiв валют на постiйнiй основi та
приймає оперативнi рiшення щодо змiни структури активiв у разi необхiдностi.
Вiдсотковий ризик пов'язаний з коливанням вiдсоткових ставок за розмiщеними в банках тимчасово вiльних грошових
коштiв. Перелiк банкiв, в яких розмiщуються кошти, затверджується рiшенням Бiржової Ради.
Цiновий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд реалiзацiї фiнансових
iнструментiв коливатимуться внаслiдок змiни ринкових цiн.
Кредитний ризик
Кредитний ризик - це ризик того, що Бiржа понесе фiнансовi збитки, оскiльки контрагенти не виконають свої
зобов'язання за фiнансовими iнструментами або клiєнтськими договорами.
Кредитний ризик притаманний таким iнструментам, як поточнi та депозитнi рахунки в банках, ОВДП та дебiторська
заборгованiсть.
Основним методом оцiнки кредитних ризикiв керiвництвом Бiржi є оцiнка кредитоспроможностi контрагентiв, для
чого використовується доступна iнформацiя щодо їх спроможностi виконувати борговi зобов‟язання.
Бiржа контролює на постiйнiй основi стан дебiторської заборгованостi, юридичний Департамент здiйснює претензiйну
роботу щодо стягнення заборгованостi.
Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi являє собою ризик, з яким Бiржа може зiткнутися при залученнi коштiв для виконання своїх
зобов‟язань.
Мета Бiржi по управлiнню лiквiднiстю передбачає пiдтримку достатнього обсягу грошових коштiв та лiквiдних
активiв, наявнiсть максимального забезпечення, що є достатнiм для виконання своїх зобов'язань у строк без
виникнення неприйнятних збиткiв або репутацiйного ризику.
Управлiння капiталом
Бiржа розглядає управлiння капiталом Бiржi як систему принципiв та методiв розробки i реалiзацiї управлiнських
рiшень, пов'язаних з оптимальним формуванням капiталу з рiзноманiтних джерел, а також забезпеченням ефективного
його використання у дiяльностi Бiржi. Ключовi питання, що впливають на обсяг i структуру капiталу, а також джерела
його формування, розглядаються Бiржовою Радою, поточнi рiшення щодо управлiння капiталом приймаються
Правлiнням Бiржi. Механiзм управлiння капiталом передбачає чiтку постановку цiлей i завдань управлiння капiталом,

а також контроль за їх дотриманням у звiтному перiодi; удосконалення методики визначення й аналiзу використання
усiх видiв капiталу; розроблення загальної стратегiї управлiння капiталом.
Правлiння Бiржi здiйснює огляд структури капiталу на кiнець кожного звiтного перiоду. При цьому проводиться
аналiз вартостi капiталу, його структура та можливi ризики. На основi отриманих висновкiв Правлiння iнформує
Бiржову Раду про такий огляд. Бiржа може здiйснювати регулювання капiталу шляхом залучення додаткового
капiталу та змiни структури капiталу. Система управлiння капiталом може коригуватись з урахуванням змiн в
операцiйному середовищi, тенденцiях ринку або стратегiї розвитку.
За результатами дiяльностi Бiржа у звiтному перiодi отримала збиток. Бiржа усвiдомлює ризики, що виникають у
зв‟язку з цим та чiтко планує свої подальшi дiї. Разом з тим поточна позитивна лiквiднiсть та можливiсть Бiржi
виконати всi свої зобов‟язання перед клiєнтами є гарантiєю можливостi безперервної роботи Бiржi протягом
наступного звiтного перiоду в звичайному режимi.
На поточний момент зовнiшнi джерела фiнансування Бiржi вiдсутнi, кредитнi кошти не залучались.
Подiї пiсля звiтного перiоду
Пiсля звiтного перiоду Бiржа проводила свою звичайну операцiйну дiяльнiсть. Проводиться робота з пiдготовки
рiчних загальних зборiв акцiонерiв за результатами роботи в 2017 роцi.Аналiз подiй пiсля звiтної дати, проведений
при пiдготовцi фiнансової звiтностi, показав, що суттєвi подiї пiсля звiтної дати, якi могли б спричинити змiни в
показниках фiнансової звiтностi, були вiдсутнi або несуттєвi та не могли вплинути на економiчнi рiшення
користувачiв, прийнятi на основi фiнансової звiтностi.
Наказом Голови Правлiння Бiржi рiчна фiнансова звiтнiсть затверджується до випуску шляхом її пiдписання Головою
Правлiння та головним бухгалтером Бiржi 5 лютого 2018 р.
Нижче надається розкриття iнформацiї щодо суттєвих статей звiтностi.
Додаткове розкриття найбiльш суттєвих статей Звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2017 року:
Основнi засоби та нематерiальнi активи
Нижче наводяться данi про рух основних засобiв та нематерiальних активiв з 1 сiчня 2017 року по 31 грудня 2017 року
в порiвняннi з аналогiчним перiодом попереднього року.
Первiсна вартiсть Обладнання Нематерiальнi активи Разом
Станом на 01 сiчня 2017 року 5 849 2 277 8 126
Прихiд 65 3 275 3 340
Вибуття (в т.ч.сторно) (7) (53) (60)
Дооцiнка 1255 1 255
Станом на 31 грудня 2017 року 5 907 6 754 12 661
Накопичена амортизацiя та знецiнення Обладнання Нематерiальнi активи Разом
Станом на 01 сiчня 2017 року 4 249 1 438 5 687
Амортизацiйнi вiдрахування за рiк 557 262 819
Вибуття(в т.ч.сторно) (7) (53) (60)
Станом на 31 грудня 2017 року 4 799 1647 6 446
Залишкова вартiсть на 31 грудня 2017 1 108 5 107 6 215
Рух основних засобiв та нематерiальних активiв з 1 сiчня 2016 року по 31 грудня 2016 року:
Первiсна вартiсть Обладнання Нематерiальнi активи Разом
Станом на 01 сiчня 2016 року 5 866 2 277 8 143
Прихiд 22 22
Вибуття (39) (39)
Станом на 31 грудня 2016 року 5 849 2 277 8 126
Накопичена амортизацiя та знецiнення Обладнання Нематерiальнi активи Разом
Станом на 01 сiчня 2016 року 3 717 1 215 4 932
Амортизацiйнi вiдрахування за рiк 571 223 794
Вибуття (39) (39)
Станом на 31 грудня 2016 року 4 249 1438 5 687
Залишкова вартiсть на 31 грудня 2016 1 600 839 2 439
.
Протягом 2017 року Бiржею було здiйснено капiталiзацiю витрат для створення програмного комплексу UX-FIX на
базi адаптованої специфiкацiї протоколу FIX 4.2 до технiчних можливостей Бiржi.
Даний протокол дозволяє використовувати iнтерфейс на базi протоколу FIX 4.2 та суттєво скорочує витрати на обмiн
iнформацiєю мiж бiржами, брокерами, iнституцiйними iнвесторами та iншими учасниками фiнансових ринкiв.
Програмний комплекс UX-FIX було введено в експлуатацiю 15 листопада 2017 р.Згiдно облiкової полiтики Бiржа
обрала модель переоцiнки для внутрiшньо генерованих нематерiальних активiв.
Первiсна собiвартiсть згенерованого власними силами Бiржi ПК UX-FIX склала 3 274 945.22 грн.
Строк корисного використання - 10 рокiв-120 мiсяцiв.
На кiнець звiтного перiоду (31.12.2017 р.) для визначення справедливої вартостi активу зроблено його переоцiнку
згiдно ринкових пропозицiй (третiй рiвень iєрархiї). Сума переоцiнки склала 1 254 711.66 грн.
Iнвестицiї
2017 2016

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї
Iншi поточнi фiнансовi iнвестицiї 1 315
- 1 315
6 756
На балансi Бiржi станом на 31 грудня 2017 р. знаходиться 1 312 акцiй ПАТ «Розрахунковий центр по обслуговуванню
договорiв на фiнансових ринках» номiнальною вартiстю 1000 грн. кожна, що вiдповiдає частцi 0,63% вiд їх загальної
кiлькостi. Облiк iнвестицiй, що є доступними для продажу, ведеться за справедливою вартiстю. Оцiнка акцiй за
справедливою вартiстю проведена згiдно даних третього рiвня iєрархiї. Оцiнка фiнансових iнвестицiй за умови
вiдсутностi вiдкритої iнформацiї про справедливу вартiсть передбачає можливiсть використання моделi оцiнки з
урахуванням змiни власного капiталу об‟єкта iнвестування. Бiржею був проведений аналiз промiжної скороченої
консолiдованої звiтностi ПАТ «РЦ» за 9 мiс.2017 р. (за 2017р. iнформацiя поки не є доступною). В результатi аналiзу
було зроблено висновок, що вартiсть акцiй ПАТ «РЦ» може збiльшитись несуттєво. Враховуючи те, що невiдома
iнформацiя змiни капiталу ПАТ «РЦ» на звiтну дату Бiржею було прийняте рiшення не проводити дооцiнку акцiй
ПАТ «РЦ», опираючись на принцип обачностi при пiдготовцi фiнансової звiтностi.
В 2017 р. вiдбулось погашення ОВДП, що були на балансi Бiржi станом на 31.12.2016 р.
Резерв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi
На початок року Нараховано Використано На кiнець року
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Резерв сумнiвних боргiв 73 78 17 22 12 47 78 53
Зменшення резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi пояснюється проведеною роботою з боржниками щодо
погашення такої заборгованостi.
Дебiторська заборгованiсть
2017 2016
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за роботи та послуги, що надає Бiржа 323 313
Резерв сумнiвних боргiв (53) (78)
Всього дебiторська заборгованiсть за послуги 270 235
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами в т.ч. за:
-операцiйну оренду та обслуговування примiщень
- професiйнi послуги
- послуги зв‟язку
- iнформацiйнi послуги
- iншi послуги 417
340
51
14
3
9 309
232
63
6
4
4
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 173 454
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв – банкiвських % за депозитами 128 264
Всього дебiторська заборгованiсть 988 1262
Грошовi кошти та їх еквiваленти
2017 2016
Грошовi кошти на поточних рахунках в банках
Власнi кошти Бiржi в українських державних банках 904 655
Власнi кошти Бiржi в iнших банках та на рахунках небанкiвських (депозитарних) фiнансових установ 4 077 1
Кошти учасникiв строкового ринку в українських державних банках 1 045 42
Кошти гарантiйного забезпечення, перерахованi учасниками аукцiонiв ФДМУ та ФГВФЗ. 23
Всього грошових коштiв на поточних рахунках в банках 6049 698
Короткостроковi депозити та депозити з можливiстю дострокового розiрвання
Власнi кошти в українських державних банках 15 837 17 465
Кошти учасникiв строкового ринку в українських державних банках 16 500 8 700
Всього короткострокових депозитiв та депозитiв з можливiстю дострокового розiрвання 32 337 26 165
Всього грошовi кошти та їх еквiваленти 38 386 26 863
Власний капiтал
Власний капiтал 2017 2016
Зареєстрований капiтал 25 000 25 000
Резервний капiтал 389 389
Капiтал у дооцiнках 1 255

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток 748 3483
Разом 27 392 28 872
Власний капiтал Бiржi вiдповiдає вимогам ст. 155 Цивiльного Кодексу України та вимогам Лiцензiйних умов.
В 2017 роцi резервний капiтал не нараховувався, оскiльки дiяльнiсть в 2016 роцi була збитковою.
Поточнi зобов‟язання та забезпечення
2017 2016
Кредиторська заборгованiсть за отриманi послуги
1 287
в т.ч. професiйнi 620 тис.грн.
платежi роялтi 196 тис.грн.
операцiйну оренду 56 тис.грн.
платежi маркетмейкерам 262 тис.грн.
технiчна пiдтримка 71 тис.грн.
iншi 82 тис.грн. 388
в т.ч. професiйнi 61 тис.грн.
платежi роялтi 190 тис.грн.
операцiйну оренду 54 тис.грн.
платежi маркетмейкерам 83 тис.грн.
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 70 16
Кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 38 59
Поточнi забезпечення (резерв вiдпусток) 652 623
Iншi поточнi зобов‟язання
(зобов‟язання щодо повернення коштiв гарантiйного забезпечення учасникам строкового ринку) 17 492 8 723
Всього поточних зобов‟язань та забезпечень 19 539 9 809
Додаткове розкриття найбiльш суттєвих статей Звiту про фiнансовi результати за 2017 рiк:
Доходи
2017 2016
Доходи на фондовому ринку 1 568 117
Доходи на строковому ринку 301 213
Доходи вiд продажу бiржової iнформацiї 2 642 2 548
Технiчна та iнформацiйна пiдтримка 1 095 1 230
Iншi доходи на фондовому ринку 163 61
Всього чистий дохiд вiд реалiзацiї робiт та послуг 5 769 4 169
До складу чистих доходiв вiд реалiзацiї робiт та послуг вiдносяться доходи, що отримуються Бiржею як органiзатором
торгiв: бiржовий збiр на фондовому та строковому ринках, послуги пiдключення до ЕТС та iнформацiйно-технiчне
супроводження, iншi послуги (що наявнi в прейскурантi тарифiв бiржi), а також поставка бiржової iнформацiї iншим
юридичним особам на пiдставi договорiв.

2017 2016
Доходи за депозитами в банках 2 280 4 533
Доходи вiд курсової рiзницi 656 1 699
Iншi операцiйнi доходи 139
Всього iнших операцiйних доходiв 3 075 6 232
Iншi доходи 7 406
До складу iнших операцiйних доходiв вiдносяться курсовi рiзницi на нетто-основi, банкiвськi проценти до отримання,
доходи вiд продажу iноземної валюти, штрафи та пенi, що отриманi внаслiдок невиконання контрагентами умов
договорiв, доходи вiд роялтi, фiнансовий результат за операцiями РЕПО, доходи за ОВДП.
До складу iнших доходiв вiдносяться доходи вiд реалiзацiї необоротних активiв, безповоротна фiнансова допомога,
переоцiнка цiнних паперiв до їх справедливої вартостi та iншi доходи, що не можна вiднести до операцiйних.
Бiржа вважає за потрiбне бiльш детально розкрити складовi адмiнiстративних витрат та iнших операцiйних витрат
Звiту про фiнансовi результати за 2017 р., сума яких за звiтний перiод вiдповiдає сумi рядка «Разом» роздiлу III
«Елементи операцiйних витрат» - 11 586 тис. грн.
Витрати
Операцiйнi витрати 2017 2016
Витрати на утримання персоналу 4 878 6 616
Операцiйна оренда:
-орендна плата за офiсне примiщення
-оренда обладнання 733

215 1 306
263
Амортизацiйнi вiдрахування 819 795
Розвиток бiзнесу 1 599 1 099
Професiйнi, iнформацiйнi та телекомунiкацiйнi послуги
в т.ч. витрати на ЦОД 1 896
670 1 515
1 244
ПДВ, що не вiдшкодовується з бюджету, мита та iншi платежi до бюджету 390 391
Iншi адмiнiстративнi послуги 186 141
Роялтi 754 729
Iншi витрати 82 128
Всього операцiйних витрат 11 552 12 983
Iншi операцiйнi витрати 2017 2016
Вiд‟ємнi курсовi рiзницi
Створення резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi 22 16
Iншi витрати 12
Всього iнших операцiйних витрат 34 16
Разом елементiв операцiйних витрат 11 586 12 999
Вище наведено перелiк найбiльш суттєвих операцiйних витрат.
Витрати на утримання персоналу включають заробiтну плату, вiдрахування на соцiальнi заходи та нарахування
резерву вiдпусток (поточнi забезпечення).
До складу витрат на розвиток бiзнесу входять в т.ч.витрати на оплату послуг маркет-мейкерiв.
До складу професiйних витрат входять витрати на професiйнi послуги, послуги Розрахункового центру, РКО, послуги
технiчної пiдтримки.
До складу iнших витрат входять витрати на технiчну та iнформацiйну пiдтримку процесу торгiв, обслуговування
офiсного обладнання, витрати на полiпшення офiсу тощо.
До складу iнших операцiйних витрат, головним чином, включаються вiд‟ємна курсова рiзниця (на нетто-основi),
витрати на створення резерву безнадiйної дебiторської заборгованостi та iншi витрати, якi не вiдносяться до складу
основних операцiйних витрат.
Угоди Бiржi з операцiйної оренди не є невiдмовними. Непередбачуванi оренднi платежi , суборенднi платежi та
застереження про змiннi цiни та обмеження вiдсутнi. Орендна плата за примiщення є стандартною та не вiдрiзняється
вiд орендної плати iнших орендарiв. Орендна плата за користування обладнанням є договiрною та не зазнавала змiн
останнiй перiод.
Бiржа вважає за потрiбне бiльш детально розкрити рух власного капiталу за 2017 рiк.
Стаття Зареєстрований капiтал Капiтал у дооцiнках Резервний капiтал Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)
ВСЬОГО
Залишок на початок 2017 року 25000 389 3483 28 872
Чистий прибуток (збиток) 2017 (2735) (2735)
Дооцiнка (уцiнка) НА 1 255 1 255
РАЗОМ змiн в капiталi 1255 (2735)
Залишок на кiнець року 25000 1255 389 748 27 392
Додаткове розкриття найбiльш суттєвих статей Звiту про рух грошових коштiв «Iншi надходження», «Iншi
витрачання», роздiлу «Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi » у Звiтi про рух грошових коштiв за прямим
методом за 2017 рiк:
Стаття Код 2017 2016
Надходження коштiв вiд учасникiв строкового ринку у якостi гарантiйного забезпечення виконання зобов‟язань за
строковими контрактами згiдно Правил бiржi 30 265 9 087
Надходження коштiв вiд учасникiв аукцiонiв у якостi гарантiйного забезпечення згiдно Правил бiржi та Регламенту
проведення аукцiонiв 12 143 Iншi надходження 59 368
Всього всiх iнших надходжень 3095 42 467 9 455
Повернення коштiв гарантiйного забезпечення учасникам строкового ринку згiдно Правил Бiржi (21 194) (10 725)
Повернення гарантiйного забезпечення учасникам аукцiонiв згiдно Правил бiржi та Регламенту проведення аукцiонiв
(12 129)
Iншi витрачання (65) (16)
Всього всiх iнших витрачань 3190 (33 388) (10 741)
Погашення ОВДП 3200 10 331 Продаж необоротних активiв 3205 - 7
Придбання ОВДП 3255 (4 000) (6 518)
Створення НМА 3260 (3275) -

Витрачання на придбання обладнання 3260 (65) (54)
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi 3295 2 991 (6 565)
Розкриття операцiй з пов'язаними сторонами
До складу пов‟язаних сторiн Бiржа вiдносить ключовий управлiнський персонал (членiв Правлiння) та осiб, що прямо
та/або опосередковано володiють бiльш нiж 20% Статутного капiталу ПАТ «Українська бiржа».
Особи, якi прямо та/або опосередковано володiють бiльш нiж 20% Статутного капiталу ПАТ «Українська бiржа»:
Dragon Capital S.R.O. (Чехiя) володiє 5 197 шт. простих iменних акцiй ПАТ «Українська бiржа», що становить
20,788% Статутного капiталу (пряме володiння)
Dragon Capital S.R.O. (Чехiя) володiє 99,1% Статутного капiталу СП ТОВ «Драгон капiтал»
DRAGON CAPITAL HOLDING LIMITED (Кiпр), що володiє 100% Статутного капiталу
Dragon Capital S.R.O. (Чехiя)
CONEBOND LIMITED (Кiпр), що володiє 100% Статутного капiталу DRAGON CAPITAL HOLDING LIMITED (Кiпр)
Фiз. особа Томаш Фiала (Чехiя), що володiє 100% Статутного капiталу CONEBOND LIMITED (Кiпр)
Компанiя Dragon Capital S.R.O. (Чехiя) володiє 99,1% Статутного капiталу СП ТОВ «Драгон Капiтал» (код ЄДРПОУ
30965875), який в свою чергу є учасником бiржових торгiв.
Наводимо данi щодо торгових операцiй з пов‟язаною стороною – СП ТОВ « Драгон Капiтал» станом на 31.12.2017 р.
2017 2016
Дебiторська заборгованiсть 4 2
Кредиторська заборгованiсть 7 6
2017 2016
Виручка (дохiд вiд бiржового збору та надання технiчних послуг) 210 146
Операцiйнi витрати (оплата послуг маркет - мейкера) 85 64
Мiж Бiржею та СП ТОВ «Драгон Капiтал» укладено договори про обслуговування операцiй на ринку цiнних паперiв
та строковому ринку, а також договiр про надання послуг маркет-мейкера на ринку цiнних паперiв.
Умови договорiв з СП ТОВ «Драгон капiтал» стандартнi та не вiдрiзняються вiд договорiв з iншими учасниками
бiржових торгiв.
Iнформацiя щодо виплат ключовому управлiнському персоналу за 2017 р.
2017 2016
Заробiтна плата 1 836 1 693
Нарахування ЄСН на фонд ЗП 318 265
Всього виплат 2 154 1958
Додаткове розкриття iнформацiї щодо управлiння ризиками
Управлiнський персонал Бiржi вважає, що вживає всi можливi заходи для пiдтримки стабiльностi бiзнесу Бiржi в
iснуючих умовах. Для того, щоб обмежити операцiйний, ринковий, кредитний ризики та ризик лiквiдностi,
управлiнський персонал Бiржi постiйно контролює платiжну спроможнiсть контрагентiв, валютнi ризики, вибiр
фiнансових iнструментiв та вiдповiднiсть пруденцiйних показникiв Бiржi нормативним показникам (щомiсяця).
Для мiнiмiзацiї та контролю за валютними ризиками Бiржа контролює частку активiв, номiнованих в iноземнiй
валютi, у загальному обсязi активiв.
Станом на 31.12.2017 р. балансова вартiсть валютних монетарних активiв та зобов‟язань Бiржi була представлена
таким чином:
На 31.12.2017 На 31.12.2016
Активи UAH USD ( у гривневому еквiвалентi)
Курс 28.07 РАЗОМ UAH USD ( у гривневому еквiвалентi)
Курс 27.19 РАЗОМ
Грошовi кошти та їх еквiваленти 18 024 20 362 38 386 14 454 12 409 26 863
Основнi засоби та нематерiальнi активи 6 215 6 215 2 459 2 459
Довгостроковi iнвестицiї 1 315 1 315 1 315 1 315
Поточнi iнвестицiї 230 6 526 6 756
Передоплати 417 417 309 309
Дебiторська заборгованiсть 272 126 398 377 122 499
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть ( за операцiями РЕПО) - - Iншi активи(в т.ч. сплаченi авансовi внески по податку на прибуток) 200 200 480 480
Всього активiв 26 443 20 488 46 931 19 624 19 057 38 681
Зобов‟язання та забезпечення UAH USD ( у гривневому еквiвалентi)
Курс 28.07 РАЗОМ UAH USD ( у гривневому еквiвалентi)
Курс 27.19 РАЗОМ
Кредиторська заборгованiсть за отриманi послуги 964 323 1 287 143 245 388
Кредиторська заборгованiсть за отриманими авансами 38 38 59 59

Кредиторська заборгованiсть за податками 70 70 16 16
Iншi поточнi зобов‟язання (зобов‟язання щодо повернення коштiв гарантiйного забезпечення учасникам строкового
ринку) 17 492 17 492 8 723 8 723
Поточнi забезпечення 652 652 623 623
Всього зобов‟язань 19 216 323 19 539 9564 245 9809
Наступнi курси долару США до гривнi застосовувались протягом року:
2017 2016
Мiнiмум 25.44 23.27
Максимум 28.07 27.19
Враховуючи тенденцiю зростання валютного курсу долара США та прогнозу НБУ на наступний рiк, Бiржа має
можливостi погасити всi свої зобовязання, що вираженi в iноземнiй валютi
Бiржа вважає, що наступнi складовi статей балансу схильнi до кредитного ризику у зв‟язку з можливiстю невиконання
контрагентами своїх зобов‟язань, що може зменшити кiлькiсть майбутнiх грошових потокiв вiд реалiзацiї фiнансових
iнструментiв на звiтну дату:
На 31.12.2017 На 31.12.2016
Грошовi кошти та їх еквiваленти 38 386 26 863
Довгостроковi iнвестицiї 1 315 1 315
ОВДП до погашення 6 756
Дебiторська заборгованiсть за послуги 988 1 262
Загалом максимальний розмiр кредитного ризику 40 689 36 196
Бiржа проводить постiйний монiторинг та аналiз дебiторської заборгованостi, стану iнвестицiй та розмiщує тимчасово
вiльнi кошти тiльки в державних банках.
Нижче наведено узагальнену iнформацiю про договiрнi недисконтованi платежi за фiнансовими зобов'язаннями Бiржi,
погашення яких пов‟язане з ризиком лiквiдностi, в розрiзi строкiв погашення цих зобов'язань.
Вартiсть зобов‟язань iз строком погашення до одного року дорiвнює їх балансовiй вартостi, так як вплив
дисконтування незначний.
На 31.12.2017 Кредиторська заборгованiсть : На вимогу - менше 1 мiсяця Вiд 1 до 6 мiсяцiв Вiд 6-12 мiсяцiв Бiльше 1
року Невизначений термiн Разом
за роботами та послугами 1 287 1 287
перед бюджетом 70 70
за одержаними авансами 38 38
За поточними забезпеченнями 652 652
Всього 2 047 2 047
На 31.12.2016 Кредиторська заборгованiсть : На вимогу - менше 1 мiсяця Вiд 1 до 6 мiсяцiв Вiд 6-12 мiсяцiв Бiльше 1
року Невизначений термiн Разом
за роботами та послугами 388 388
перед бюджетом 16 16
за одержаними авансами 59 59
За поточними забезпеченнями 623 623
Всього 1 086 1 086
Ризики операцiй на строковому ринку Бiржi регулюються Положенням про систему заходiв щодо зниження ризикiв
невиконання зобов‟язань за строковими контрактами, укладеними на ПАТ «Українська бiржа», що є невiд‟ємною
частиною Правил Бiржi.
На 31.12.2017 На 31.12.2016
Iншi поточнi зобов‟язання
(зобов‟язання щодо повернення коштiв гарантiйного забезпечення учасникам строкового ринку) 17 492 8 723
Голова Правлiння О.В. Ткаченко
Головний бухгалтер О.I. Бажкова
* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний
контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

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

2017

1

0

2

2016

1

0

3

2015

2

1

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

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): 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

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

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?
Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): У звiтному перiодi позачерговi Загальнi збори акцiонерiв не
скликалися.

Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Ні
(так/ні)
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так

Ні

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і
більше відсотків простих акцій товариства

У звiтному перiодi позачерговi
Загальнi збори акцiонерiв не
скликалися.

Інше (зазначити)

У звiтному перiодi позачерговi
Загальнi збори акцiонерiв не
скликалися.

Загальнi збори акцiонерiв були
проведенi 20.04.2017

У разі скликання, але не проведення чергових загальних
зборів зазначається причина їх непроведення
У разі скликання, але не проведення позачергових
загальних зборів зазначається причина їх
непроведення

У звiтному перiодi позачерговi
Загальнi збори акцiонерiв не
скликалися.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

9

членів наглядової ради - акціонерів

1

членів наглядової ради - представників акціонерів

5

членів наглядової ради - незалежних директорів

3

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

1

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

5

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X
Бiржова рада самоцiнку своєї
дiяльностi не проводила.

Інше (запишить)

Оцiнку роботи Бiржової ради щорiчно здiйснюють Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "УКРАЇНСЬКА
БIРЖА". За 2009-2017 роки робота Бiржової ради визнавалась як задовiльна. Оцiнка роботи
Бiржової ради за 2017 рiк була здiйснена акцiонерами на рiчних Загальних зборах акцiонерiв
20.04.2018.
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?

15

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 у
звiтному перiодi не створювались

Інші (запишіть)

У складi Бiржової ради комiтети у
звiтному перiодi не створювались

Оскiльки, у складi Бiржової ради комiтети не створювались, оцiнка компетентностi та
ефективностi не здiйснювалась.
У складi Бiржової ради комiтети у звiтному перiодi не створювались
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

Ні

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): Вiдсутнi вимоги

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
Новi члени Бiржової ради
самостiйно ознайомлюються зi
змiстом документiв емiтента

Інше (запишіть)

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

так, створено
ревізійну комісію

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 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?

Загальні
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Так

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів

Так

Ні

Ні

Ні

виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

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
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

Ні

X
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
Документи
Інформація
пресі,
надаються
Копії
розміщується
Інформація
оприлюднюється
для
документів на власній
розповсюджується
в
ознайомлення надаються
інтернетна загальних
загальнодоступній безпосередньо на запит
сторінці
зборах
інформаційній
в
акціонера акціонерного
базі даних
акціонерному
товариства

НКЦПФР про
ринок цінних
паперів

товаристві

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

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Так

Ні

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) Ні
З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)

X
Протягом останнiх трьох рокiв
зовнiшнiй аудитор не змiнювався

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

Ні

X

Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X
X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

Для проведення перевiрки
фiнансово-господарської
дiяльностi ПАТ "УКРАЇНСЬКА
БIРЖА" залучався незалежний
аудитор

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)

Ревiзiйною комiсiєю
здiйснювалася планова перевiрка.
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

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): 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) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:
Акцiонерне товариство не має кодексу корпоративного управлiння
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
Акцiонерне товариство не має кодексу корпоративного управлiння
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 бiржових торгiв цiнними паперами та iншими
фiнансовими iнструментами, централiзованого укладення договорiв щодо цiнних паперiв та iнших
фiнансових iнструментiв, згiдно з правилами встановленими Бiржею, зареєстрованими у
встановленому законодавством України порядку Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку, у тому числi здiйснення клiрингу та розрахункiв за фiнансовими iнструментами,
iншими, нiж цiннi папери, а також пiдтримка 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.
Власниками iстотної участi є: Dragon Capital S.R.O. (Чехiя) розмiр пакету протягом 2017 року не
змiнювався та складає 20,788% Статутного капiталу. Приватне акцiонерне товариство
«УКРАЇНСЬКИЙ БIРЖОВИЙ ХОЛДИНГ» (Україна), розмiр пакету на початок звiтнього року
складав 20,64% та протягом року змiнювався наступним чином: 14.03.2017 було отримано вiд
Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" Перелiк акцiонерiв,
яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерного
товариства станом на 10.03.2017. Згiдно з Перелiком пакет акцiй Приватного акцiонерного
товариства "УКРАЇНСЬКИЙ БIРЖОВИЙ ХОЛДИНГ", який складав 20,64% став менше та складає
11,984%. 15.01.2018 було отримало вiд Публiчого акцiонерного товариства «Нацiональний
депозитарiй України» Реєстр власникiв iменних цiнних паперiв станом на 31.12.2017, згiдно з цим
Реєстром Приватне акцiонерне товариство «УКРАЇНСЬКИЙ БIРЖОВИЙ ХОЛДИНГ» не є
акцiонером ПАТ "УКРАЇНСЬКА БIРЖА".
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.
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.
Система управлiння ризиками впроваджена та дiє вiдповiдно до чинного законодавства України.
Управлiння ризиками має першочергове значення для ведення бiзнесу Бiржi i є важливим
елементом її дiяльностi. Програма управлiння ризиками сконцентрована на непередбачуваностi
фiнансових ринкiв i нацiлена на мiнiмiзацiю потенцiйного негативного впливу на фiнансовi
показники Бiржi. Оперативний i юридичний контроль має на метi забезпечувати належне
функцiонування внутрiшньої полiтики та процедур з метою мiнiмiзацiї операцiйних i юридичних
ризикiв. Дiяльнiсть Бiржi пов‟язана з рiзними фiнансовими ризиками: операцiйним ризиком,
ринковим ризиком, кредитний ризиком i ризиком лiквiдностi. Полiтика з управлiння ризиками
орiєнтована на визначення, аналiз i управлiння ризиками, з якими стикається Бiржа, на
встановлення контролю за ризиками, а також постiйний монiторинг за рiвнем ризикiв,
дотриманням встановлених обмежень та полiтики управлiння ризиками. Бiржа згiдно Положення
№ 1597 вiд 01.10.2015 р. щомiсяця надає НКЦПФР iнформацiю щодо вiдповiдностi пруденцiйних
показникiв Бiржi, як органiзатора торгiв, нормативним показникам та виконання нею вимог до
системи управлiння ризиками. На Бiржi створена Служба внутрiшнього аудиту (контролю),
дiяльнiсть якої здiйснюється вiдповiдно до Положення про таку службу.
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 2017 розi
здiйснювалась вiдповiдно до Положення про Службу внутрiшнього аудиту (контролю) ПАТ
«УКРАЇНСЬКА БIРЖА» та Плану (графiку) перевiрок на 2017 рiк. Протягом 2017 року Службою
внутрiшнього аудиту було проведено 6 перевiрок, щодо: 1.Результатiв фiнансової дiяльностi Бiржi
за 2016 рiк та їх вiдповiдностi мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi (звiтнiсть ПАТ

"УКРАЇНСЬКА БIРЖА" як емiтента), 2.Забезпечення комп„ютерної безпеки, 3.Системи
фiнансового монiторингу Бiржi, 4.Системи управлiння ризиками Бiржi, 5.Стану активiв Бiржi на
01.10.2017, 6.Виконання Головою та членами Правлiння установчих та внутрiшнiх документiв
Бiржi протягом 2016 року та за 1- 3 квартали 2017 року. План (графiк) перевiрок виконаний в
повному обсязi. Позаплановi перевiрки не здiйснювались.За результатами кожної перевiрки
пiдготовленi та доведенi до вiдома керiвництва вiдповiднi висновки. Порушень з боку посадових
осiб та працiвникiв ПАТ "УКРАЇНСЬКА БIРЖА" не виявлено. Всi структурнi пiдроздiли, якi
перевiрялись Службою внутрiшнього аудиту (контролю) функцiонують вiдповiдно до Правил
Бiржi та чинного законодавства України. Форми фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ, пiдтвердженi
аудиторським висновком, зазначенi в цьому звiтi.
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.
До складу пов‟язаних сторiн Бiржа вiдносить ключовий управлiнський персонал (членiв
Правлiння) та осiб, що прямо та/або опосередковано володiють бiльш нiж 20% Статутного
капiталу ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА». Особи, якi прямо та/або опосередковано володiють бiльш
нiж 20% Статутного капiталу ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА»: Dragon Capital S.R.O. (Чехiя) володiє
5 197 шт. простих iменних акцiй ПАТ «Українська бiржа», що становить 20,788% Статутного
капiталу (пряме володiння) Dragon Capital S.R.O. (Чехiя) володiє 99,1% Статутного капiталу СП
ТОВ «Драгон капiтал» DRAGON CAPITAL HOLDING LIMITED (Кiпр), що володiє 100%
Статутного капiталу Dragon Capital S.R.O. (Чехiя) CONEBOND LIMITED (Кiпр), що володiє 100%
Статутного капiталу DRAGON CAPITAL HOLDING LIMITED (Кiпр) Фiз. особа Томаш Фiала
(Чехiя), що володiє 100% Статутного капiталу CONEBOND LIMITED (Кiпр) Компанiя Dragon
Capital S.R.O. (Чехiя) володiє 99,1% Статутного капiталу СП ТОВ «Драгон Капiтал» (код ЄДРПОУ
30965875), який в свою чергу є учасником бiржових торгiв. Наводимо данi щодо торгових
операцiй з пов‟язаною стороною – СП ТОВ «Драгон Капiтал» станом на 31.12.2017: дебiторська
заборгованiсть -4 тис.грн., кредиторська заборгованiсть-7 тис. грн. Виручка (дохiд вiд бiржового
збору та надання технiчних послуг)-210 тис. грн., операцiйнi витрати (оплата послуг маркет мейкера)-85 тис. грн. Мiж Бiржею та СП ТОВ «Драгон Капiтал» укладено договори про
обслуговування операцiй на ринку цiнних паперiв та строковому ринку, а також договiр про
надання послуг маркет-мейкера на ринку цiнних паперiв. Умови договорiв з СП ТОВ «Драгон
капiтал» стандартнi та не вiдрiзняються вiд договорiв з iншими учасниками бiржових торгiв.
Iнформацiя щодо виплат ключовому управлiнському персоналу за 2017 рiк: заробiтна плата 1 836
тис. грн. нарахування ЄСН на фонд заробiтної плати-318 тис. грн., всього виплат-2 154 тис. грн.
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. Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм,
якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв:
реєстрацiйний номер Свiдоцтва 415, серiя та номер П 000413, строк дiї Свiдоцтва з 05.09.2017 до
26.11.2020.
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
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 №
319/4 вiд 24.12.2015 ТОВ «ААН «СейЯ-Кiрш-Аудит» успiшно пройшла зовнiшнiй контроль якостi
професiйних послуг (свiдоцтво №0570). 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
подовжений 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
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. ТОВ "ААН СейЯ-Кiршаудит" проводило перевiрку достовiрностi, повноти та вiдповiдностi встановленим законодавством
вимог щодо формування емiтентом фiнансової звiтностi за МСФЗ за 2013 рiк станом на
31.12.2013, за 2014 рiк станом на 31.12.2014, за 2015 рiк станом на 31.12.2015, за 2016 рiк станом
на 31.12.2016 та за 2017 рiк станом на 31.12.2017.
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року;
Iншi аудиторськi послуги емiтент протягом 2017 року не отримував.
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій
внутрішнього аудитора;
Випадки виникнення конфлiкту iнтрересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього
аудиту - вiдсутнi
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років;

У 2009-2012 роках включно - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БЕЙКЕР ТIЛЛI
УКРАЇНА", код за ЄДРПОУ 30373906, мiсцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул.
Фiзкультури, 28. У 2013 роцi вiдбулась змiна аудитора в зв'язку з тим, що емiтента не
задовольнили умови договору з аудитором (цiнова полiтика на аудиторськi послуги). З 2013 року Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ААН СейЯ-Кiрш-аудит", код за ЄДРПОУ 24263164.
мiсцезнаходження: Україна, 01033, м. Київ, вул. Гайдара, 27, оф.5.
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
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, зокрема:
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 ПАТ
"УКРАЇНСЬКА БIРЖА" http://www.ux.ua
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати
скарги;
Арбiтражна комiсiя, яка обирається згiдно з Арбiтражним кодексом
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових
послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг);
Скарги не надходили
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та
результати їх розгляду.
Позови та iншi претензiй до ПАТ "УКРАЇНСЬКА БIРЖА" не надходили.
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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

839

5107

1802

первісна вартість

1001

2277

6754

2139

накопичена амортизація

1002

1438

1647

-337

Незавершені капітальні інвестиції

1005

20

0

0

Основні засоби:

1010

1600

1108

4817

первісна вартість

1011

5849

5907

5385

знос

1012

4249

4799

-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

I. Необоротні активи

первісна вартість

1021

0

0

0

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

3774

7530

10667

Запаси

1100

26

27

0

Виробничі запаси

1101

26

27

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

235

270

675

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

309

417

224

з бюджетом

1135

454

173

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

443

173

0

з нарахованих доходів

1140

264

128

14

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

0

0

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

6756

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

26863

38386

19427

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

26863

38386

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

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

II. Оборотні активи

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

34907

39401

20340

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

38681

46931

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

1255

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

389

389

72

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

3483

748

1781

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

28872

27392

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

0

0

253

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

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

1531

0

0

0

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

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

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

0

0

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

388

1287

179

за розрахунками з бюджетом

1620

16

70

179

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

0

0

0

за розрахунками з оплати праці

1630

0

0

0

за одержаними авансами

1635

59

38

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

623

652

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов‟язання

1690

8723

17492

2709

Усього за розділом IІІ

1695

9809

19539

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

38681

46931

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,
2018 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"УКРАЇНСЬКА БIРЖА"

Підприємство

за ЄДРПОУ

36184092

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

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

2000

5769

4168

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

5769

4168

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

3075

6232

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

( -11552 )

( -12983 )

Витрати на збут

2150

(0)

(0)

Інші операційні витрати

2180

( -34 )

( -16 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і

2182

(0)

(0)

Стаття

сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

0

643

збиток

2195

( -2742 )

( -2599 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

7

406

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

(0)

(0)

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

(0)

(0)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

0

0

збиток

2295

( -2735 )

( -2193 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

0

0

збиток

2355

( -2735 )

( -2193 )

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

1255

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

1255

0

Податок на прибуток, пов‟язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

1255

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-1480

-2193

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

27

87

Витрати на оплату праці

2505

4075

5516

Відрахування на соціальні заходи

2510

803

1099

Амортизація

2515

819

795

Інші операційні витрати

2520

5862

5502

Разом

2550

11586

12999

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,
2018 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"УКРАЇНСЬКА БIРЖА"

Підприємство

за ЄДРПОУ

36184092

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

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

3000

2483

1875

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

3136

2364

Надходження від повернення авансів

3020

0

2

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

2778

4607

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

42467

9445

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( -2195 )

( -2919 )

Праці

3105

( -2930 )

( -4397 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( -813 )

( -1076 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( -1304 )

( -1182 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( -75 )

( -74 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

( -179 )

( -197 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

( -1050 )

( -911 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( -2545 )

( -2699 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

(0)

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

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

( -33388 )

( -10741 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

7689

-4721

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

10331

0

необоротних активів

3205

0

7

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

( -4000 )

( -6518 )

необоротних активів

3260

( -3340 )

( -54 )

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

2991

-6565

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

10680

-11286

Залишок коштів на початок року

3405

26863

36693

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

843

1456

Залишок коштів на кінець року

3415

38386

26863

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,
2018 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"УКРАЇНСЬКА БIРЖА"

Підприємство

за ЄДРПОУ

36184092

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

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)

3553

0

0

0

0

дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги
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:

3255

X

0

X

(0)

фінансових інвестицій
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"

2018 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

36184092

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 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

389

3483

0

0

28872

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

25000

0

0

389

3483

0

0

28872

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

-2735

0

0

2735

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

1255

0

0

0

0

0

1255

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

1255

0

0

0

0

0

1255

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

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

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

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

1255

0

0

-2735

0

0

-1480

Залишок на
кінець року

4300

25000

1255

0

389

748

0

0

27392

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
ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА»
ПРИМIТКИ
до фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ за 2017 р.
1. ЗАГАЛЬНI ВIДОМОСТI
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: 2017 рiк
Основними ринками для Бiржi протягом 2017 року були ринок цiнних паперiв та ринок
деривативiв.
Ключовими подiями на ринку цiнних паперiв були наступнi. В 2017 роцi тривав перiод переходу
емiтентiв публiчних акцiонерних товариств в приватнi, що призвело до скорочення кiлькостi акцiй
в бiржовому списку.
Бiржа за результатами конкурсного вiдбору Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб стала
майданчиком для проведення вiдкритих торгiв по продажу активiв банкiв, що знаходяться в
процесi лiквiдацiї. В 2017 роцi такi торги стали проводитись на регулярнiй основi. Бiржа доклала
зусиль до максимальної прозоростi процесу, в тому числi запровадивши пряму трансляцiю торгiв в
режимi реального часу у вiдкритому доступi на каналi YOUTUBE Бiржi.
З другого пiврiччя на Бiржi почали активно проводитись операцiї на ринку ОВДП. Залучення
маркет-мейкера, який пiдтримував лiквiднiсть за операцiями по 25 найбiльш лiквiдним випускам
ОВДП, дозволило Бiржi збiльшити обсяг операцiй та зайняти значну частку ринку ОВДП. Також
завдяки реалiзацiї спiльного проекту у вереснi IА Cbonds почало оприлюднення двостороннiх
котирувань ОВДП на пiдставi даних вiд Бiржi в режимi реального часу.
З початку року розпочався процес набуття банками статусу учасникiв строкового ринку.
Залучення банкiв до торгiв на строковому ринку позитивно вплине на розвиток цього ринку. НБУ
дозволив уповноваженим банкам здiйснювати на бiржах власнi операцiї з похiдними фiнансовими
iнструментами (деривативами), базовим активом яких є iноземна валюта або її курс. Це розширить
для банкiв та їх клiєнтiв перелiк доступних операцiй з iноземною валютою та надасть можливiсть
хеджувати валютнi ризики, а отже, зменшить тиск на мiжбанкiвський валютний ринок.
У липнi на ПАТ «Українська бiржа» (далi – Бiржа) вiдбувся старт торгiв новими видами
ф‟ючерсних контрактiв: на курс долар США- японська єна, на курс фунт стерлiнгiв - долар США
та на цiну однiєї тройської унцiї афiнованого срiбла.
Зважаючи на те, що Україна має значний потенцiал для розвитку ринку товарних деривативiв,
Бiржа обрала цей напрям як один iз ключових. В липнi в НКЦПФР була зареєстрована
специфiкацiя ф‟ючерсного контракту з поставкою на цiну пшеницi. Це було першим кроком в
реалiзацiї iнновацiйного проекту Бiржi – торгiвлi ф‟ючерсними контрактами з поставкою. Типовий
договiр поставки було розроблено за участю експертiв Проекту USAID «Трансформацiя
фiнансового сектору». Поставка здiйснювалась шляхом перереєстрацiї прав власностi на
пшеницю, яка зберiгалася на елеваторi. Для реалiзацiї Проекту запуску торгiвлi строковими
контрактами на зерно «Українська бiржа» пiдписала Меморандум про взаємодiю з Державним
агентством резерву України (Держрезерв). В груднi 2017 року, продовжуючи спiвпрацю з
партнерами, Бiржа реалiзувала другий етап пiлотного проекту по органiзацiї торгiвлi ф‟ючерсними

контрактами з поставкою на сiльськогосподарську продукцiю та провела торги ф‟ючерсним
контрактом на цiну пшеницi СРТ Одеса. Крiм того, в липнi в НКЦПФР була також зареєстрована
специфiкацiя ф‟ючерсного контракту з поставкою на цiну кукурудзи.
У жовтнi 2017 року Бiржа провела в робочому режимi тестування програмного комплексу UXFIX, створеного власними силами Бiржi на базi мiжнародного протоколу FIX. Успiшне
завершення основного етапу робiт, що стартували на початку року, надало можливiсть
користувачам отримувати iнформацiю про бiржовi цiни в режимi реального часу. Бiржа стала
першим майданчиком в Українi, на якому був запроваджений цей стандарт. Також був успiшно
протестований режим прийому заявок для його подальшого використання у складi єдиного ПК
UX-FIX. Пiсля проведення тестувань та доробки в листопадi програмний комплекс було введено в
експлуатацiю, що значно спростило iнтеграцiю iз зовнiшнiми iнформацiйними системами, в т.ч.
системами iнших країн без необхiдностi встановлення бiржових термiналiв.
Одним з прикладiв ефективної реалiзацiї можливостей комплексу є створений разом з компанiєю
TRDATA новий iнформацiйний продукт TRDATA UX Terminal, який в єдиному вiкнi надав доступ
користувачам до бiржових та позабiржових даних в режимi реального часу.
2. ОСНОВИ ПIДГОТОВКИ,ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ПОДАННЯ
Основа складання звiтностi
Концептуальною основою фiнансової звiтностi є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (далiМСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (далi-МСБО) та Тлумачення,
виданi РМСБО в редакцiї, що вiдповiдає офiцiйно оприлюдненiй на веб-сайтi Мiнiстерства
фiнансiв України.
Бiржа надає комплект рiчної фiнансової звiтностi, форма та змiст якого вiдповiдають вимогам
МСБО, що мiстить найбiльш суттєву iнформацiю щодо дiяльностi Бiржi. Основою пiдготовки та
надання фiнансової звiтностi є зрозумiлiсть, порiвняннiсть, доречнiсть та надiйнiсть.
При формуваннi фiнансової звiтностi Бiржа керувалась вимогами нацiональних законодавчих та
нормативних актiв у частинi, що не суперечить вимогам МСФЗ, щодо органiзацiї та ведення
бухгалтерського облiку, а також складання фiнансової звiтностi.
Управлiнський персонал (Правлiння Бiржi) несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової
звiтностi згiдно вищезазначеної концептуальної основи та за такий внутрiшнiй контроль, який
потрiбний для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих
викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Господарськi та фiнансовi операцiї вiдображалися в облiкових регiстрах в тому перiодi, в якому
вони були здiйсненi.
Фiнансова звiтнiсть представлена в українськiй гривнi, що є функцiональною валютою.
Звiтнiсть пiдготовлена на основi первiсної вартостi, за винятком оцiнки за справедливою та
амортизованою вартiстю окремих фiнансових iнструментiв та активiв вiдповiдно до МСФЗ.
Облiк операцiй здiйснюється вiдповiдно до їх сутностi, а не виходячи з юридичної форми.
Всi показники фiнансової звiтностi округлюються до найближчих цiлих тисяч гривень. Данi
наведенi станом на 31 грудня 2017 р. та порiвнюються в звiтi про фiнансовий стан з даними на
початок звiтного року, а в звiтi про сукупний дохiд - з даними попереднього року.
На момент затвердження звiтностi судовi позови до Бiржi не подавались.
Коригування статей фiнансової звiтностi на iндекс iнфляцiї вiдповiдно до МСБО 29 «Фiнансова
звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї» не проводилась зважаючи на те, що управлiнський персонал
вважає такий вплив несуттєвим на пiдставi оцiнки показникiв (подiй), переважна бiльшiсть яких
мала вiдбутися одночасно:
- в країнi повинна була спостерiгатися стiйка тенденцiя зберiгання цiнностей у формi
немонетарних активiв або у iноземнiй валютi (долари США, Євро);
- цiни та розрахунки мiж фiзичними та юридичними особами мали розглядатися переважно не в
нацiональнiй грошовiй валютi, а у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi;
- продаж i придбання на умовах вiдстрочення платежу мало здiйснюватися за цiнами, якi б
компенсували очiкуванi втрати купiвельної здатностi протягом перiоду вiдстрочення платежу
навiть на короткий перiод;
- уповiльненiсть споживчої iнфляцiї не спостерiгалась, остання мала тенденцiю стрiмкого

зростання;
- облiкова ставка НБУ перiодично переглядалась в сторону збiльшення;
- кумулятивний рiвень iнфляцiї за трирiчний перiод мав наблизитись до 100 % або перевищити цю
вiдмiтку.
Управлiнський персонал завершує попереднi фiнансовi звiти 04 лютого 2018 р.,пiсля чого рiчна
фiнансова звiтнiсть затверджується Наказом Голови Правлiння до випуску 5 лютого 2018 р.
Акцiонери Бiржi затверджують фiнансову звiтнiсть та результати дiяльностi на загальних зборах.
Органи ПАТ «Українська бiржа» не приймають рiшення щодо оприлюднення фiнансової звiтностi,
оскiльки розкриття iнформацiї щодо дiяльностi Бiржi прямо передбачено чинним законодавством
України.
Фiнансова звiтнiсть Бiржi є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована з
метою достовiрного подання з розкриттям фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi
та грошових потокiв Бiржi для задоволення iнформацiйних потреб користувачiв при прийняттi
ними економiчних рiшень.
Застосування нових та переглянутих Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
Бiржа прийняла до застосування такi новi i переглянутi стандарти та тлумачення , а також
поправки до них, випущенi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку («РМСБО»),
якi набули чинностi для облiкових перiодiв, що починають дiяти на або пiсля 1 сiчня 2017 року та
були важливими для дiяльностi Бiржi:
• МСФЗ 15 «Виручка за договорами з клiєнтами» - з 1 сiчня 2017 року;
• Поправки до МСБО 7 «Звiт про рух грошових коштiв» - з 1 сiчня 2017 року;
На дату затвердження цiєї фiнансової звiтностi такi важливi для Бiржi новi та переглянутi МСФЗ
та тлумачення , а також поправки до них були випущенi, але ще не набули чинностi:
• МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» - з 1 сiчня 2018 року;
• МСФЗ 16 «Оренда» - з 1 сiчня 2019 року.
Управлiнський персонал Бiржi не приймав рiшення про застосування даних стандартiв достроково
у зв‟язку з вiдсутнiстю очiкування вiд них суттєвого впливу на майбутнi фiнансовi звiтностi Бiржi.
Методи подання iнформацiї у фiнансових звiтах
Нижче зазначенi особливостi вiдображення деяких статей у звiтах:
Звiт про фiнансовi результати.
До складу чистих доходiв вiд реалiзацiї робiт та послуг вiдносяться доходи, що отримуються
Бiржею як органiзатором торгiв: бiржовий збiр на фондовому та строковому ринках, послуги
пiдключення до ЕТС та iнформацiйно-технiчне супроводження, iншi послуги (що наявнi в
прейскурантi тарифiв бiржi), а також поставка бiржової iнформацiї iншим юридичним особам на
пiдставi договорiв.
До складу iнших операцiйних доходiв Бiржа вiдносить курсовi рiзницi, банкiвськi проценти до
отримання, доходи вiд реалiзацiї цiнних паперiв, доходи вiд продажу iноземної валюти, штрафи та
пенi, що отриманi внаслiдок невиконання контрагентами умов договорiв, доходи вiд роялтi,
фiнансовий результат за операцiями РЕПО, дохiд за ОВДП.
До складу iнших доходiв вiдносяться доходи вiд реалiзацiї необоротних активiв, безповоротна
фiнансова допомога та iншi доходи, що не можна вiднести до операцiйних, переоцiнка ОВДП в
РЕПО на кiнець звiтного перiоду.
Доходи та витрати вiд курсових рiзниць за операцiями в iноземнiй валютi, переоцiнки ОВДП в
РЕПО при закриттi операцiй та купонний дохiд з амортизацiєю премiї за ОВДП, що утримуються
до погашення, вiдображаються у складi iнших операцiйних доходiв або витрат на нетто - основi.
Зважаючи на специфiку своєї дiяльностi (отримання доходiв у виглядi бiржового збору, пасивних
доходiв) Бiржа здiйснює класифiкацiю витрат за їх характером, не формуючи собiвартiсть своїх
послуг.
Витрати вiдображаються на дату отриманнi вiдповiдних товарiв, робiт та послуг.
До складу адмiнiстративних витрат вiдносяться всi операцiйнi витрати Бiржi за виключенням тих,
що вiднесенi до складу iнших операцiйних та iнших витрат. 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, вiд‟ємнi

курсовi рiзницi тощо.
До складу iнших витрат вiдносяться збитки вiд реалiзацiї необоротних активiв, переоцiнка ОВДП
в РЕПО на кiнець звiтного перiоду або при закриттi операцiй РЕПО та iншi витрати, якi не можна
вiднести до складу операцiйних.
Платежi за договорами операцiйної оренди визнаються у складi доходiв або витрат рiвномiрно
протягом дiї договору оренди.
Бiржа розкриває iнформацiю щодо суттєвих статей витрат операцiйної дiяльностi в Примiтках до
фiнансової звiтностi за їх характером та функцiями.
Згортання статей доходiв та витрат
Вiдповiдно до п.35 МСБО (IAS) 1 прибутки та збитки, що виникають вiд групи подiбних операцiй,
можуть згортатись.
Бiржа вiдносить до подiбних операцiй доходи та витрати вiд розрахунку курсових рiзниць, вiд
переоцiнки утримуваних для продажу фiнансових iнструментiв та фiнансових iнструментiв в
операцiях РЕПО на момент закриття операцiї та операцiї за договорами, якi були припиненi
протягом 10 календарних днiв з моменту їх укладання,купонний дохiд та амортизацiю премiї за
ОВДП, що утримуються до погашення.
Результати переоцiнки валюти завжди показуються на нетто-основi. Межею суттєвостi для
вiдображення прибуткiв та збиткiв вiд переоцiнки утримуваних для продажу фiнансових
iнструментiв та фiнансових iнструментiв в операцiях РЕПО на момент закриття операцiї
вважається сума переоцiнки, що перевищує 10% загальної вартостi таких фiнансових
iнструментiв.
Звiт про рух грошових коштiв
Грошовi кошти можуть утримуватися, а операцiї з ними проводитися в нацiональнiй валютi та в
iноземнiй валютi. Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за
справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi. Первiсна та подальша оцiнка
грошових коштiв та їх еквiвалентiв в iноземнiй валютi здiйснюється у функцiональнiй валютi за
офiцiйним курсом НБУ.
Представлення грошових потокiв у Звiтi про рух грошових коштiв здiйснюється iз застосуванням
прямого методу.
Грошовi кошти складаються з готiвки в касi, грошей на поточних рахунках та рахунках
небанкiвської фiнансової (депозитарної) установи вiд погашення ОВДП, що належать Бiржi, а
також депозитiв до запитання.
Еквiваленти грошових коштiв – це короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi вiльно
конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни
вартостi. Iнвестицiя визначається, звичайно, як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi
короткого (до 3-х мiсяцiв) строку погашення.
Звiт про рух грошових коштiв вiдображає грошовi потоки протягом перiоду згiдно з подiлом
дiяльностi на операцiйну, iнвестицiйну та фiнансову. Грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi
визначаються основною дiяльнiстю Бiржi, що є джерелом основного доходу. Грошовими потоками
вiд операцiйної дiяльностi є:
- надходження грошових коштiв вiд надання послуг Бiржею;
- надходження вiдсоткiв вiд тимчасово вiльних грошових коштiв на депозитних рахунках та
купонного доходу за ОВДП та операцiях РЕПО;
- надходження та повернення коштiв вiд учасникiв строкового ринку у якостi гарантiйного
забезпечення виконання зобов‟язань за строковими контрактами згiдно Правил Бiржi;
- надходження та повернення коштiв (гарантiйне забезпечення) вiд учасникiв для участi в
аукцiонах згiдно Правил Бiржi, iншi надходження, що неможливо класифiкувати за статтями звiту;
- розрахунки мiж покупцями та продавцями в операцiях виконання зобов‟язань за товарними
деривативами.
- виплата грошових коштiв постачальникам товарiв та послуг;
- виплата грошових коштiв працiвникам;
- виплата соцiальних внескiв;
- виплата зобов‟язань з податкiв та зборiв;

- iншi доходи та витрати, якi неможливо класифiкувати як iнвестицiйнi або фiнансовi.
Грошовi потоки вiд iнвестицiйної дiяльностi вiдображають, якою мiрою здiйснювалися видатки на
ресурси, призначенi для генерування майбутнього прибутку i майбутнiх грошових потокiв. Лише
витрати, наслiдком яких є визнаний актив у звiтi про фiнансовий стан, класифiкуються як
iнвестицiйна дiяльнiсть. Грошовими потоками вiд iнвестицiйної дiяльностi є:
- придбання та погашення ОВДП;
- виплата грошових коштiв для придбання основних засобiв, нематерiальних активiв та iнших
довгострокових активiв. До цих виплат входять також тi, що пов'язанi з капiталiзованими
витратами на розробки активiв власними силами;
- надходження грошових коштiв вiд продажу основних засобiв, нематерiальних активiв, а також
iнших довгострокових активiв;
- аванси грошовими коштами та позики, наданi iншим сторонам та їх повернення, а також грошовi
потоки в операцiях РЕПО у разi переходу прав власностi на ОВДП.
Грошовими потоками вiд фiнансової дiяльностi є:
- надходження грошових коштiв вiд випуску акцiй;
- виплати грошових коштiв власникам для придбання або викупу ранiше випущених акцiй;
- отримання позик та виплати грошових коштiв для погашення позик
На нетто-основi в звiтностi можуть вiдображатися грошовi потоки, що виникають вiд таких видiв
операцiйної, iнвестицiйної або фiнансової дiяльностi:
- коли грошовi потоки вiдображають дiяльнiсть клiєнта, а не дiяльнiсть суб'єкта господарювання;
- коли за операцiями оборот є швидким, суми великими, а строки погашення короткими.
У разi прийняття рiшення про застосування нетто-основи щодо грошових потокiв вищезазначених
операцiй цей принци застосовується послiдовно протягом всього звiтного року.
Iнформацiя про основнi види грошових надходжень та грошових виплат формується на пiдставi
облiкових записiв Бiржi.
Бiржа проводить додаткове розкриття найбiльш суттєвих статей Звiту про рух грошових коштiв
«Iншi надходження», «Iншi витрачання», всi статтi роздiлу II «Рух коштiв у результатi
iнвестицiйної дiяльностi» та суттєвi статтi роздiлу III «Рух коштiв у результатi фiнансової
дiяльностi».
Безперервнiсть дiяльностi
При пiдготуваннi фiнансової звiтностi за 2017 рiк Бiржа спиралась на допущення безперервностi
своєї дiяльностi в 2018 роцi, аналiзуючи як зовнiшнi обставини, так i спроможнiсть управлiнського
персоналу протистояти притаманним бiзнес-середовищу ризикам.
Невиконання зобов‟язань перед МВФ стосовно впровадження низки важливих реформ може
закласти пiдґрунтя для ще бiльшого вiдтермiнування отримання траншiв вiд МВФ у 2018 р.
Вiдсутнiсть позитивної динамiки у питаннi пiдтримки захiдних партнерiв може унеможливити
залучення додаткових фiнансових ресурсiв урядом та державними пiдприємствами. З iншого боку,
уряд може пiти на збiльшення соцiальних видаткiв. Цi фактори разом iз сезонним тиском на
гривню можуть спричинити девальвацiю гривнi. Iнфляцiйний тиск за рахунок девальвацiї
нацiональної валюти спонукатиме НБУ до подальшого збiльшення облiкової ставки.
Зважаючи на вищезазначенi фактори, бiзнес-середовище залишається складним. Суттєва
залежнiсть економiки країни вiд зовнiшнiх товарних ринкiв та тимчасова втрата частини територiї
України робить економiчну та полiтичну ситуацiю доволi волатильною та невизначеною. Всi цi
фактори прямо впливатимуть на стан фондового ринку.
Управлiнський персонал має намiр забезпечити в 2018 р. подальший розвиток i пiдняття
лiквiдностi фондового та строкового ринкiв шляхом залучення нових учасникiв (в тому числi
банкiв), маркет-мейкерiв та запуску нових iнструментiв. На строковому ринку планується початок
торгiв розрахунковими ф‟ючерсними контрактами на процентнi ставки та цiну аграрної продукцiї.
Одним iз прiоритетiв є подальший розвиток ринку поставочних ф‟ючерсiв на цiну аграрної
продукцiї та енергоносiїв.
На фондовому ринку Бiржа має намiр запровадити новi сервiси на ринку РЕПО для бiльш
ефективного контролю ризикiв. В планах – робота по залученню на ринок нових випускiв
облiгацiй та ЦП iноземних емiтентiв. Розширення лiнiйки iнструментiв та використання FIX

протоколу надасть можливiсть збiльшити об‟єм виручки вiд нових вендерiв.
Стратегiя подальшої дiяльностi Бiржi також передбачає збiльшення рiвня та якостi обслуговування
клiєнтiв, участь в удосконаленнi законодавства щодо ринку деривативiв, клiрингової дiяльностi,
податкового законодавства.
Бiржа не має строкових та довгострокових позик, має позитивнi операцiйнi грошовi потоки,
належнi значення пруденцiйних показникiв, зменшення рiвня дебiторської заборгованостi
порiвняно з минулим роком. Бiржа має достатньо лiквiдних активiв для погашення своєї поточної
кредиторської заборгованостi. Бiржа протягом 2017 року посилила свої позицiї на фондовому
ринку та запропонувала принципово новi продукти на строковому ринку, безумовним лiдером
якого вона є. Дiяльнiсть Бiржi вiдповiдає всiм вимогам законодавства, включаючи вiдповiднiсть
законодавчим вимогам щодо власного капiталу. Позови в судi проти Бiржi вiдсутнi. Разом з тим у
разi виникнення ризикiв,пов‟язаних з власним капiталом Бiржi та їх можливим впливом на
безперервнiсть дiяльностi Бiржi, акцiонерами та управлiнським персоналом Бiржi будуть прийнятi
адекватнi рiшення.
3. ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Визнання доходiв та витрат
Дохiд розглядається як збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi
надходжень чи збiльшення корисностi активiв або у виглядi зменшення зобов‟язань, результатом
чого є збiльшення чистих активiв (за винятком збiльшення, пов‟язаного з внесками акцiонерiв).
Доходи та витрати, як правило, вiдображаються у вiдповiдностi до принципу нарахування на дату
надання або отримання вiдповiдної послуги.
Платежi за договорами операцiйної оренди визнаються у складi доходiв або витрат рiвномiрно
протягом дiї договору оренди.
Доходи являють собою загальне надходження економiчних вигiд, отриманих Бiржею та таких, що
належать їй.
Дохiд визнається у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та критерiям
визнання. Визнання доходу вiдбувається одночасно з визнанням збiльшення активiв або
зменшенням зобов‟язань та пiсля передачi ризикiв та вигiд покупцям послуг.
Винагорода, отримана авансом, може визнаватись у якостi доходу у тому випадку, якщо у
вiдношеннi її отримання вiдсутня значна невизначенiсть та у Бiржi вiдсутнi додатковi
зобов‟язання, що належать виконанню у зв‟язку з даною винагородою.
До доходiв за основною дiяльнiстю (реалiзацiя робiт та послуг) вiдносяться наступнi доходи:
- комiсiйнi бiржi, що стягуються вiдповiдно до Прейскуранту тарифiв на основнi та додатковi
послуги Бiржi (далi-тарифи);
- оплата вартостi iнформацiйно-технологiчних послуг згiдно тарифiв;
- iншi послуги, що надаються Бiржею на фондовому ринку в процесi органiзацiї торгiв;
- поставка iнформацiї.
До складу iнших операцiйних доходiв вiдносяться (не виключно):
- 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;
- доходи у частинi перевищення номiнальної суми вiдсотка за ОВДП над сумою амортизацiї
премiї.
До складу iнших доходiв вiдносяться суми фiнансової допомоги, безоплатно отриманих
необоротних активiв, доходи за операцiями РЕПО, доходи вiд переоцiнки фiнансових iнструментiв
що облiковуються за справедливою вартiстю, доходи вiд визнання безнадiйної дебiторської
заборгованостi.
Бiржа не розраховує собiвартiсть своїх послуг та робiт у зв‟язку з тим, що всi послуги та роботи,
що придбаваються нею, призначенi для здiйснення нею своєї виключної основної дiяльностi –
органiзацiї бiржових торгiв.

Витрати Бiржi – зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи
амортизацiї активiв або у виглядi виникнення зобов‟язань, результатом чого є зменшення чистих
активiв. Витрати негайно визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надають
майбутнiх економiчних вигiд або тодi та тiєю мiрою, якою майбутнi економiчнi вигоди не
вiдповiдають або перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан. Витрати
визнаються у звiтi про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобовязання без
визнання активу.
Всi витрати Бiржi подiляються на операцiйнi (комерцiйнi та управлiнськi), iншi операцiйнi
витрати. До складу операцiйних (в звiтi про фiнансовi результати - адмiнiстративних) витрат
вiдносяться витрати на персонал, оренднi платежi, амортизацiйнi витрати, витрати на розвиток
бiзнесу, професiйнi витрати, iншi платежi для створення умов нормального функцiонування Бiржi.
До складу iнших витрат операцiйної дiяльностi вiдносяться витрати за операцiями з цiнними
паперами , штрафи, пенi, витрати на формування резерву безнадiйної заборгованостi, вiд‟ємнi
курсовi рiзницi тощо.
Здiйснення клiрингу та розрахункiв за фiнансовими iнструментами є складовою професiйної
дiяльностi Бiржi. Бiржа проводить операцiї на строковому ринку згiдно Правил торгiвлi в секцiї
строкового ринку.
Гарантiйне забезпечення є обов„язковою умовою операцiй на строковому ринку - засобом
забезпечення зобов‟язань за строковими контрактами. На вiдповiдних роздiлах грошового регiстру
Бiржею враховується або кредиторська заборгованiсть Бiржi перед учасником бiржових торгiв
(членiв Бiржi) на строковому ринку (зобов'язання Бiржi по перерахуванню грошових коштiв
Учаснику бiржових торгiв) або дебiторська заборгованiсть учасника бiржових торгiв на
строковому ринку перед Бiржею (зобов'язання учасника бiржових торгiв на строковому ринку по
перерахуванню грошових коштiв Бiржi). Грошi,що перераховуються учасниками та повертаються
ним за їх вимогою, не призводять до виникнення доходiв та витрат Бiржi, так як не впливають на
змiни у власному капiталi Бiржi.
Операцiї в iноземнiй валютi та облiк курсових рiзниць
Операцiї в iноземнiй валютi пiд час первинного визнання вiдображаються у валютi звiтностi
шляхом перерахунку суми в iноземнiй валютi iз застосуванням валютного курсу на дату
здiйснення операцiї (дату визнання активiв, зобов‟язань, власного капiталу, доходiв та витрат).
Монетарнi статтi - утримуванi одиницi валюти, а також активи та зобов‟язання, що пiдлягають
отриманню або сплатi у фiксованiй або визначенiй кiлькостi одиниць валюти.
Курсовi рiзницi - рiзницi, якi є наслiдком переведення визначеної кiлькостi одиниць однiєї валюти
в iншу валюту за рiзними валютними курсами.Визначення курсових рiзниць за монетарними
статтями в iноземнiй валютi проводиться на кожну дату балансу, а також на дату здiйснення
господарської операцiї.
На кожну дату балансу монетарнi статтi, що вiдображенi в iноземнiй валютi, перераховуються у
функцiональну валюту за валютним курсом, що дiяв на дату балансу. Немонетарнi статтi в
iноземнiй валютi, що обчислюються за iсторичною собiвартiстю i зарахування яких до балансу
пов'язано з операцiєю в iноземнiй валютi, на дату балансу вiдображаються за валютним курсом на
дату здiйснення операцiї.
Немонетарнi статтi в iноземнiй валютi, що обчислюються за справедливою вартiстю,
вiдображаються за курсом на дату визначення цiєї справедливої вартостi.
Курсовi рiзницi вiд перерахунку грошових коштiв в iноземнiй валютi та iнших монетарних статей
операцiйної дiяльностi вiдображаються у складi iнших операцiйних доходiв (витрат).
Основнi засоби
Власнi активи
Основними засобами є матерiальнi активи, якi Бiржа 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‟єкти основних засобiв вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за фактичними
витратами за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi. 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.
Основнi засоби оцiнюються за їх iсторичною вартiстю. Пiсля первинного визнання у якостi активу
об‟єкт основних засобiв повинен оцiнюватись за його первинною вартiстю за вирахуванням
накопиченої амортизацiї та (у разi наявностi) збиткiв вiд знецiнення. Раз на рiк проводиться
тестування на необхiднiсть знецiнення основних засобiв. Рiвень суттєвостi для облiку основних
засобiв встановлюється в розмiрi 6 000 грн.
Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов‟язаних з полiпшенням
об‟єкту (модернiзацiєю, модифiкацiєю тощо), що призводить до збiльшення майбутнiх
економiчних вигiд.
Витрати, що здiйснюються для пiдтримання об‟єкта в робочому станi або повернення об‟єкта в
робочий стан, включаються до складу витрат перiоду.
Орендованi активи
Оренда, за умовами якої до Бiржi 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 що є
найменшою з двох показникiв: справедливої вартостi або приведеної на поточний момент вартостi
мiнiмальних лiзингових платежiв на дату початку оренди за вирахуванням накопиченої
амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення.
Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов‟язанi з володiнням активом, фактично
залишаються в орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. Об‟єкти операцiйної оренди
(основнi засоби) вiдображаються на позабалансовому рахунку, а орендна плата визнається
витратами того перiоду, протягом якого фактично використовувались об‟єкти оренди.
Амортизацiя
Амортизацiя основних засобiв нараховується за методом рiвномiрного нарахування протягом
запланованого строку їх корисного використання та вiдображається у складi витрат при
розрахунку сукупного прибутку. Амортизацiя нараховується, починаючи з дати вводу об‟єкту до
експлуатацiї. Строки корисного використання рiзних об‟єктiв основних засобiв можуть бути
вiдображенi наступним чином:
Машини та обладнання 2-5 рокiв
Меблi 2-5 рокiв
Iнструменти та прилади 2-4 роки
Транспортнi засоби 4 роки
Залишкова вартiсть, строки корисної служби та методи нарахування амортизацiї активiв
переглядаються наприкiнцi кожного звiтного року та при необхiдностi коригуються.
Нематерiальнi активи
Визначення
Актив - це ресурс, контрольований Бiржею в результатi минулих подiй, вiд якого очiкують
надходження майбутнiх економiчних вигiд.
Нематерiальний актив - немонетарний актив, який не має фiзичної субстанцiї та може бути
iдентифiкований.
Актив є iдентифiкованим, якщо вiн може бути вiдокремлений або виникає внаслiдок договiрних
або iнших юридичних прав незалежно вiд того, чи можуть вони бути переданi або вiдокремленi вiд
суб‟єкта господарювання або ж вiд iнших прав та зобов‟язань.
Вважається. що Бiржа контролює актив, якщо вона має повноваження отримувати вiд нього
майбутнi економiчнi вигоди та обмежувати доступ iнших до цих вигiд. Майбутнi економiчнi
вигоди вiд використання нематерiального активу можуть являти собою надходження у виглядi
доходу вiд продажу вiдповiдних послуг або скорочення витрат Бiржi або iншi вигоди, якi є
результатом використання активу.
Для визнання об‟єкта нематерiальним активом такий об'єкт повинен вiдповiдати визначенню
нематерiального активу та наступним критерiям визнання: є впевненiсть в тому, що в

майбутньому Бiржа отримає економiчнi вигоди вiд цього активу, має контроль над активом та
вартiсть активу може бути надiйно оцiнена. Ймовiрнiсть надходження майбутнiх економiчних
вигод оцiнюється управлiнським персоналом Бiржi, виходячи з очiкуваних економiчних умов, якi
iснуватимуть протягом строку корисної експлуатацiї нематерiального активу.
Оцiнка об‟єктiв нематерiальних активiв при визнаннi
Бiржа отримує нематерiальнi активи або шляхом їх окремого придбання, або шляхом генерування
власними силами.
При окремому придбаннi нематерiального активу його собiвартiсть включає ввiзне мито та
податки, що не вiдшкодовуються,витрати на виплати працiвникам та на гонорари спецiалiстам, якi
виникають безпосередньо вiд приведення активу до робочого стану; витрати на перевiрку
вiдповiдного функцiонування такого активу тощо.
При генеруваннi нематерiального активу власними силами процес його створення подiляється на
два етапи:етап дослiдження та етап розробки. До етапу дослiдження належить пошукова
дiяльнiсть, спрямована на отримання iнформацiї щодо нових (альтернативних) технiчних
продуктiв, технологiчних процесiв, система чи послуг.
Такий пошук передує постановцi задачi та початку процесу розробки, всi видатки на дослiдження
визнаються витратами у перiодах їх виникнення.
До етапу розробки належить дiяльнiсть з проектування, конструювання та випробовування
програмних продуктiв, технологiчних процесiв, систем i т.п. На етапi розробки проводиться
перевiрка, чи вiдповiдають такi активи критерiям визнання, а саме:
чи має Бiржа технiчну можливiсть та намiр завершити процес створення нематерiальних активiв
так, щоб вони були придатнi для використання або продажу;
чи має Бiржа здатнiсть використовувати або продати нематерiальний актив;
чи iснує ринок для такого активу та у який спосiб будуть генеруватися майбутнi економiчнi
вигоди вiд його використання;
чи iснують для завершення процесу розробки вiдповiднi доступнi фiнансовi та iншi ресурси;
чи здатна Бiржа достовiрно оцiнити видатки, якi вiдносяться до нематерiального активу протягом
його розробки.
Собiвартiсть придбаного нематерiального активу складається з цiни придбання (включаючи
невiдшкодовуванi податки та будь-якi витрати, якi можна прямо вiднести до пiдготовки цього
активу для використання за призначенням).
Собiвартiсть внутрiшньо генерованого нематерiального є сумою видаткiв, понесених з дати, коли
нематерiальний актив став уперше вiдповiдати критерiям визнання та якi можна прямо вiднести до
створення, виробництва та пiдготовки активу до використання - витрати на матерiали, роботи та
послуги, використанi чи спожитi пiд час генерування нематерiального активу; витрати на виплати
працiвникам та iншi.
Оцiнка нематерiальних активiв пiсля визнання
Бiржа обирає модель собiвартостi для нематерiальних активiв, що придбаваються та модель
переоцiнки для внутрiшньо генерованих нематерiальних активiв.
Модель собiвартостi - пiсля первiсного визнання нематерiальний актив вiдображається за його
собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених
збиткiв вiд зменшення корисностi.
Модель переоцiнки - пiсля первiсного визнання нематерiальний актив слiд вiдображати за
переоцiненою сумою, яка є його справедливою вартiстю на дату переоцiнки, за вирахуванням
будь-якої подальшої накопиченої амортизацiї та будь-яких подальших накопичених збиткiв вiд
зменшення корисностi.
Модель переоцiнки застосовується пiсля того, як актив було первiсно визнано за собiвартiстю.
Для переоцiнки справедлива вартiсть оцiнюється з посиланням на активний ринок.
Переоцiнювання проводиться раз на рiк у разi, якщо справедлива вартiсть нематерiальних активiв
зазнає суттєвих змiн з урахуванням вхiдних даних 1-го, 2-го або третього рiвнiв. До даних 1-го
рiвня вiдносяться цiни на активних ринках на iдентичнi нематерiальнi активи. Вхiднi данi 2-го
рiвня - це вхiднi данi, якi можна спостерiгати для нематерiального активу прямо або

опосередковано. Данi третього рiвня iєрархiї застосовуються у разi вiдсутностi даних щодо
вартостi аналогiчних нематерiальних активiв у вiдкритому доступi. В такому випадку данi
отримуються шляхом отримання пропозицiй (закритих вхiдних даних) на аналогiчний актив. Це
можливо в ситуацiях, коли дiяльнiсть ринку для активу або зобов'язання на дату оцiнки незначна,
або її взагалi немає. Закритi вхiднi данi мають вiдображати припущення, якi використовували б
учасники ринку, встановлюючи цiну на актив або зобов'язання.
При переоцiнцi вартiсть такого активу коригується до переоцiненої величини. На дату переоцiнки
накопичену амортизацiю вилучають з валової балансової вартостi активу. Якщо нематерiальний
актив у складi класу переоцiнених нематерiальних активiв не можна переоцiнити у звязку з
вiдсутнiстю пропозицiй на активного ринку, цей актив вiдображається за його собiвартiстю за
вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi (у разi їх
наявностi). Якщо справедливу вартiсть переоцiненого нематерiального активу бiльше не можна
визначити посиланням на активний ринок, то балансовою вартiстю активу вважається його
переоцiнена вартiсть на дату останньої переоцiнки з посиланням на активний ринок за
вирахуванням будь-якої подальшої накопиченої амортизацiї та будь-яких подальших накопичених
збиткiв вiд зменшення корисностi.
Якщо балансова вартiсть активу збiльшилася в результатi переоцiнки, така дооцiнка визнається в
iншому сукупному прибутку та наводиться у складi власного капiталу. Збiльшення має
визнаватися як прибуток чи збиток тiєю мiрою, якою воно сторнує уцiнку того самого активу,
ранiше визнану у прибутку чи збитку. Якщо балансова вартiсть активу зменшилася в результатi
переоцiнки, зменшення має визнаватися у прибутку чи збитку та в iншому сукупному прибутку в
межах будь-якого кредитового залишку в дооцiнцi, що вiдноситься до цього активу.
Дооцiнка, що входить до складу власного капiталу, переноситься до складу нерозподiленого
прибутку у разi її реалiзацiї при лiквiдацiї або продажу активу. Пiд час використання
нематерiального активу, що облiковується за переоцiненою вартiстю, при нарахуваннi амортизацiї
проводиться реалiзацiя частини дооцiнки. У цьому випадку сума реалiзованої дооцiнки є рiзницею
мiж амортизацiєю, що базується на переоцiненiй балансовiй вартостi активу, та амортизацiєю, яка
була би визнана на основi iсторичної собiвартостi активу. Перенесення з дооцiнки до
нерозподiленого прибутку не вiдображається як прибуток або збиток.
Термiн корисного використання. Перiоди та методи амортизацiї. Лiквiдацiя та вибуття
Облiк нематерiального активу пов'язаний з термiном його корисної експлуатацiї. При визначеннi
строку корисної експлуатацiї нематерiального активу до уваги беруться такi чинники: очiкуване
використання активу; його життєвий цикл, технiчний та комерцiйний види зносу; перiод контролю
над активом тощо.
Амортизацiя починається, коли актив стає придатним до використання, тобто коли вiн приведений
у стан, у якому вiн придатний до експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським персоналом.
Амортизацiя припиняється на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив
класифiкується як утримуваний для продажу (або включається до лiквiдацiйної групи), або на
дату, з якої припиняється визнання цього активу.
Бiржа застосовує прямолiнiйний метод амортизацiї нематерiальних активiв. Амортизацiйнi
нарахування за кожний перiод визнаються у прибутку чи збитку. При нарахуваннi амортизацiї
нематерiального активу, що облiковується за переоцiненою вартiстю, амортизацiя суми
переоцiнки вiдображається як реалiзацiя частини дооцiнки. У цьому випадку сума реалiзованої
дооцiнки є рiзницею мiж амортизацiєю, що базується на переоцiненiй балансовiй вартостi активу,
та амортизацiєю, яка була би визнана на основi iсторичної собiвартостi активу. Лiквiдацiйна
вартiсть нематерiального активу з визначеним строком корисної експлуатацiї приймається за нуль.
Визнання нематерiального активу слiд припиняти: в разi його вибуття, або якщо вiд його
використання або вибуття не очiкуються майбутнi економiчнi вигоди. Прибуток або збиток, що
виникає вiд припинення визнання нематерiального активу, визначається як рiзниця мiж чистими
надходженнями вiд вибуття (якщо вони є) та балансовою вартiстю активу та вiдображаються у
складi прибутку або збитку. Для НМА, що облiковуються за моделлю переоцiнки,
незамортизована сума дооцiнки списується за рахунок нерозподiленого прибутку.
Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв.

На кожну звiтну рiчну дату Бiржа оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може
зменшитися. Бiржа зменшує балансову вартiсть активiв, що облiковуються за iсторичною
вартiстю, до суми їх очiкуваного вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного
вiдшкодування активу менша вiд його балансової вартостi.
Враховуючи те, що справедливу вартiсть необоротних активiв Бiржi , зважаючи на їх
специфiчнiсть (закупiвля та створення виключно пiд конкретнi вимоги органiзатора торгiв),
встановити неможливо, сумою очiкуваного вiдшкодування вважається експлуатацiйна цiннiсть
активiв. Вона розраховується виходячи з їх поточної дисконтованої вартостi, що вiдображає
очiкувану поточну дисконтовану вартiсть майбутнiх грошових потокiв протягом наступних 5
рокiв.
Генеруючою одиницею для Бiржi є сукупнiсть всiх основних засобiв та МНА, тому що нiяка
послуга Бiржi, як органiзатора торгiв, не може бути надана без того, щоб не задiяти комплексно всi
ОЗ та НМА.
У разi якщо є перевищення балансової вартостi активiв (генеруючої одиницi) над сумою їх
очiкуваного вiдшкодування (експлуатацiйної цiнностi), Бiржа зменшує балансову вартiсть активiв
до суми такого вiдшкодування та визнає таке зменшення у звiтi про прибутки та збитки. Якщо
балансова вартiсть активiв є меншою нiж сума їх очiкуваного вiдшкодування, обезцiнення не
проводиться. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активiв у попереднiх перiодах.
Бiржа сторнує у разi, якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми
очiкуваного вiдшкодування.
Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя необоротних активiв коригується у
майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої балансової вартостi необоротного активу
на систематичнiй основi протягом строку їх корисного використання.
Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов‟язання вiдображаються в облiку, коли Бiржа стає стороною за
договором по вiдношенню до вiдповiдного фiнансового iнструменту.
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов‟язання первiсно визнаються за їх справедливою вартiстю.
Для фiнансових iнструментiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням
переоцiнки у прибутку або збитку, витрати на операцiю не включаються до первiсної вартостi.
Фiнансовi активи пiсля їх первiсного визнання класифiкуються в такi категорiї: що
переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток; що утримуються до
погашення; що доступнi для продажу; а також позики та дебiторська заборгованiсть.
Iєрархiя справедливої вартостi для фiнансових активiв наступна:1-й рiвень, 2-й та 3-й рiвнi.
Вхiднi данi 1-го рiвня мають найвищий прiоритет. До таких даних вiдносяться цiни (не
скоригованi) на активних ринках на iдентичнi активи або зобов'язання. Важливим є визначення
основного ринку для фiнансового iнструменту або, за вiдсутностi основного ринку, найсприятливiшого ринку. Також необхiдно мати впевненiсть, що суб'єкт господарювання може
здiйснити операцiю для конкретного активу або зобов'язання саме за такою цiною на такому ринку
на дату оцiнки.
Вхiднi данi 2-го рiвня - це вхiднi данi (крiм цiн котирування, вiднесених до 1-го рiвня), якi можна
спостерiгати для активу прямо або опосередковано.
Якщо актив має визначений (контрактний) строк, то вхiднi данi 2-го рiвня повиннi бути
вiдкритими протягом практично всього контрактного строку цього фiнансового iнструменту. До
вхiдних даних 2-го рiвня належать, перш за все, цiни котирування на подiбнi активи чи
зобов'язання на активних ринках та цiни котирування на iдентичнi або подiбнi активи чи
зобов'язання на ринках, якi не є активними.
Вхiднi данi 3-го рiвня мають найнижчий прiоритет. Це вхiднi данi для активу, яких немає у
вiдкритому доступi. Закритi вхiднi данi слiд використовувати для оцiнки справедливої вартостi,
якщо вiдповiдних вiдкритих даних немає, що можливо в ситуацiях, коли дiяльнiсть ринку для
активу або зобов'язання на дату оцiнки незначна, або її взагалi немає. Закритi вхiднi данi мають
вiдображати припущення, якi використовували б учасники ринку, встановлюючи цiну на актив або
зобов'язання, в тому числi припущення про ризик.
Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки або збитки

Фiнансовий актив класифiкується, як такий, що оцiнюється за справедливою вартiстю через
прибутки або збитки , якщо вiн класифiкується як призначений для продажу.
Фiнансовий актив класифiкується, як такий, що призначений для продажу, якщо вiн:
- придбавається з основною метою продажу або зворотного викупу в близькому майбутньому;
- при первинному визнаннi є частиною портфелю iдентифiкованих фiнансових iнструментiв, що
управляються Бiржею як єдиний портфель, за яким є недавня iсторiя короткострокових купiвель та
продажiв;
- 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 за результатами
переоцiнки у складi прибутку або збитку.
До таких фiнансових активiв Бiржа вiдносить iнвестицiї в акцiї та облiгацiї, щодо яких iснують
плани продажу протягом операцiйного циклу. При цьому кращим свiдченням справедливої
вартостi активiв, що призначенi для продажу, є цiни котирування на активному ринку. ПАТ
«Українська бiржа», ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» та ПАТ «Фондова Бiржа «Перспектива»
вважаються бiржами, що формують головний та найсприятливiший ринок фiнансових
iнструментiв. Справедлива вартiсть цiнних паперiв, якi внесенi до бiржового списку бiрж,
оцiнюється за мiнiмальним бiржовим курсом серед трьох бiрж на останнiй робочий день звiтного
перiоду. У разi вiдсутностi визначеного бiржового курсу на всiх бiржах для розрахунку
справедливої вартостi береться максимальне котирування купiвлi (з НКД) за останнiй день
звiтного перiоду серед трьох бiрж (last best bid або остання офiцiйне котирування). У разi
неможливостi отримання iнформацiї за останнiй робочий день звiтного перiоду в такiй же
послiдовностi розглядається торгова iнформацiя кожного попереднього робочого дня (починаючи
з оцiнки за бiржовим курсом). Значення бiржового курсу та котирувань , якi використовуються для
цiлей оцiнювання активiв, округлюються до двох знакiв пiсля коми.
Якщо ринок для фiнансового iнструменту не є активним, Бiржа визначає справедливу вартiсть,
застосовуючи метод оцiнювання та встановлює якою була б цiна операцiї на дату оцiнки в обмiнi
мiж незалежними сторонами в звичайнiй бiзнес-операцiї з максимальним використанням ринкових
показникiв. Можливе застосування останнiх ринкових операцiй мiж обiзнаними, зацiкавленими та
незалежними сторонами (якщо це доступне) або посилання на поточну справедливу вартiсть
iншого iнструмента, який в основному є подiбним. У разi, коли наявної останньої iнформацiї
недостатньо,щоб визначити справедливу вартiсть, або коли iснує широкий дiапазон можливих
оцiнок справедливої вартостi, найкращою оцiнкою справедливої вартостi у цьому дiапазонi
вважається собiвартiсть.
Iнвестицiї, що утримуються до погашення
Непохiднi фiнансовi активи з фiксованими платежами та строком погашення, якi Бiржа 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.
Фiнансовий актив оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, якщо вiн придбавається з метою
генерування грошових потокiв та передбачає погашення основної суми та вiдсоткiв.
Для вiднесення активу до складу iнвестицiй, що утримуються для погашення, мають виконуватися
обидвi такi умови:
а) актив утримується задля збирання контрактних грошових потокiв;
б) контрактнi умови фiнансового активу передбачають у певнi дати надходження грошових
потокiв, якi є лише погашенням основної суми та сплатою вiдсоткiв (купонного доходу) на
непогашену основну суму.
Первiсна оцiнка iнвестицiй, що утримуються до погашення, вiдбувається за їх справедливою
вартiстю (вартiсть на активному ринку) з урахуванням всiх витрат за операцiєю , якi прямо
вiдносяться до придбання фiнансового активу.
Пiд витратами маються на увазi такi витрати, яких би не було у разi не придбання такого

фiнансового iнструменту.
Амортизована собiвартiсть фiнансового активу - це сума, за якою фiнансовий актив оцiнюється
при первiсному визнаннi, плюс (або мiнус) накопичена амортизацiя будь-якої рiзницi (дисконту
або премiї) мiж цiєю первiсною сумою та сумою погашення iз застосуванням методу ефективного
вiдсотка та мiнус будь-яке зменшення (прямо чи через застосування рахунку резервiв) унаслiдок
зменшення корисностi або неможливостi отримання.
Метод ефективного вiдсотка - це метод обчислення амортизованої собiвартостi фiнансового
активу або групи фiнансових активiв та розподiлу доходу чи витрат вiд вiдсоткiв на вiдповiдний
перiод.
Ефективна ставка вiдсотка - це ставка, яка точно дисконтує попередньо оцiненi надходження
грошових коштiв протягом очiкуваного строку дiї фiнансового iнструмента та, якщо доцiльно,
протягом коротшого перiоду до чистої балансової вартостi фiнансового активу з урахуванням всiх
умов контракту про фiнансовий iнструмент. Обчислення включає всi додатковi комiсiйнi збори,
витрати на операцiї та всi iншi премiї чи дисконти. При цьому є припущення, що грошовi потоки
та очiкуваний строк дiї групи подiбних фiнансових iнструментiв можна достовiрно оцiнити. Коли
неможливо достовiрно оцiнити грошовi потоки або очiкуваний строк дiї фiнансового iнструмента
(або групи фiнансових iнструментiв), Бiржа використовує контрактнi грошовi потоки за весь
контрактний строк фiнансового iнструмента (або групи фiнансових iнструментiв).
При придбаннi фiнансового iнструменту пiд дисконтом розумiється сума перевищення вартостi
погашення фiнансового iнструменту над їх собiвартiстю, пiд премiєю – сума перевищення
собiвартостi такого iнструменту над вартiстю його погашення.
Вiдсотки визнаються iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка. При цьому коли на
момент придбання фiнансової iнвестицiї iснували невиплаченi вiдсотки (тобто нарахованi до
придбання iнвестицiї, яка приносить вiдсотки), такi вiдсотки, отриманi пiсля цього,
розподiляються на перiод до придбання i перiод пiсля придбання; але тiльки частка пiсля
придбання визнається як дохiд.
Дохiд за вiдсотками визнається, тiльки коли iснує ймовiрнiсть надходження до суб'єкта
господарювання економiчних вигiд, пов'язаних з операцiєю. Проте, коли виникає невизначенiсть
щодо отримання суми, яку вже включено до суми доходу, не отримана сума (або сума, щодо якої
перестає iснувати ймовiрнiсть вiдшкодування) визнається як витрати, а не як коригування суми
первiсно визнаного доходу.
Сума амортизацiї премiї розраховується на нетто-основi на пiдставi даних щодо номiнальної суми
вiдсотка та суми вiдсотка за ефективною ставкою. При цьому якщо фiнансова iнвестицiя
придбавалась в перiод мiж датами виплати купонного доходу, в облiку на момент придбання у
складi вартостi iнвестицiї фiксується нарахована на дату придбання сума купонного доходу. У
перiод пiсля придбання до дати виплати купонного доходу така його частка визнається як дохiд.
Сума амортизацiї дисконту або премiї нараховується на нетто-основi одночасно з нарахуванням
доходу за вiдсотками на кожну дату балансу або дату виплати купонного доходу. Позитивна
рiзниця мiж номiнальною сумою вiдсотку та сумою вiдсотку за ефективною ставкою
вiдображається у складi iнших операцiйних доходiв, вiд‟ємна - у складi iнших операцiйних витрат.
Якщо Бiржа продасть або перекласифiкує iнвестицiї, що утримуються до погашення, бiльш нiж на
незначну суму до строку погашення, вся категорiя повинна бути переведена до складу iнвестицiй,
що передбаченi для продажу та переоцiнена за справедливою вартiстю. Незначною сумою є сума,
що не перевищує 10% вiд загальної суми iнвестицiй до погашення.
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть – це договiрнi вимоги, пред‟явленi покупцям та iншим особам на
отримання грошових коштiв, товарiв або послуг.
Для цiлей фiнансової звiтностi дебiторська заборгованiсть класифiкується як поточна (у разi, коли
отримання очiкується протягом поточного року або операцiйного циклу) або як не поточна (якщо
вона не може бути класифiкована як поточна).
Первiсна оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за собiвартiстю, яка дорiвнює вартостi
контракту. Пiсля первiсного визнання оцiнка не поточної заборгованостi здiйснюється за
амортизованою собiвартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка. Дебiторська поточна

заборгованiсть за послуги (роботи) вiдображається в балансi за чистою реалiзацiйною вартiстю
(тобто пiсля вирахування iз первiсної вартостi резерву сумнiвних боргiв).
Фiнансовi активи, що є доступними для продажу
Фiнансовi активи, що є доступними 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 Бiржi, що є доступними для продажу, первiсно оцiнюються за їх справедливою вартiстю
з урахуванням витрат на їх придбання. В подальшому такi iнвестицiї оцiнюються згiдно даних
iєрархiї вiдповiдного рiвня.
Прибуток або збиток вiд доступного для продажу фiнансового активу визнається в iншому
сукупному прибутку за винятком збиткiв вiд зменшення корисностi i прибуткiв та збиткiв вiд
iноземної валюти, доки визнання фiнансового активу не буде припинено. При вибуттi або
знецiненнi iнвестицiї накопиченi сукупнi прибутки або збитки, що ранiше визнавалися у складi
власного капiталу, перекласифiкуються до складу прибутку або збитку.
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 збитку за перiод, оцiнюється на предмет наявностi об‟єктивних свiдчень його
можливого знецiнення.
Фiнансовий актив вважається знецiненим, якщо iснують об‟єктивнi свiдчення того, що пiсля
первинного визнання активу 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 достовiрно оцiнити.
До об‟єктивних свiдчень знецiнення фiнансових активiв можуть вiдноситись неплатежi або iнше
невиконання боржниками своїх обов‟язкiв, реструктуризацiя заборгованостi перед Бiржею на
умовах, якi в iнших випадках 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 ефективною ставкою проценту
такого активу.
Бiржа 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 об‟єктивнi пiдстави вважати, що боржник не
погасить таку заборгованiсть. Сумнiвною заборгованiстю вважається така заборгованiсть, в
погашеннi якої у Бiржi є сумнiви. Балансова вартiсть цих видiв заборгованостi має бути списана
(безнадiйна заборгованiсть), або зменшена (сумнiвна заборгованiсть) за рахунок створення резерву
сумнiвних боргiв. 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.
Збитки вiд знецiнення iнвестицiйних цiнних паперiв, класифiкованих за категорiєю тих, що є
доступними 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 за перiод, то
сума, що була вiднесена до збитку, вiдновлюється, при цьому вона визнається у складi прибутку 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.
Облiк фiнансових зобов‟язань
До складу фiнансових зобов‟язань вiдносяться кредиторська заборгованiсть за торгiвельними
операцiями, позики отриманi та зобов‟язання з фiнансової оренди.
На кожну наступну пiсля визнання дату балансу фiнансовi зобов‟язання оцiнюються за
амортизованою собiвартiстю, крiм фiнансових зобов‟язань, призначених для перепродажу, i
фiнансових зобов‟язань за похiдними фiнансовими iнструментами.
Фiнансове зобов‟язання, призначене для перепродажу – фiнансове зобов‟язання, що виникає
внаслiдок випуску фiнансового iнструмента з метою подальшого продажу для отримання
прибутку вiд короткотермiнових коливань його цiни та/або винагороди посередника.
Облiк фiнансових зобов‟язань, оцiнених за амортизованою собiвартiстю, аналогiчний облiку
фiнансових активiв, оцiнених за амортизованою собiвартiстю. Як i для фiнансових активiв, до
фiнансових зобов‟язань, оцiнених за амортизованою собiвартiстю, вiдносяться фiнансовi
зобов‟язання, що утримуються до погашення. Вiдмiннiсть лише в тому, що при первiсному
визнаннi фiнансових зобов‟язань, оцiнених за амортизованою собiвартiстю, iз суми їх
справедливої вартостi вираховуються прямi витрати, пов‟язанi з виникненням таких фiнансових
зобов‟язань.
Фiнансовi зобов‟язання, оцiненi за справедливою вартiстю iз вiдображенням результатiв
переоцiнки як прибутку або збитку включають зобов‟язання, вiднесенi до даної категорiї при
первинному визнаннi та зобов‟язання, що визначенi для продажу.
Кредиторська заборгованiсть Бiржi класифiкуються як не поточна (iз строком погашення бiльше
12 мiсяцiв) та поточна (iз строком погашення до 12 мiсяцiв).
Довгостроковi зобов‟язання (крiм зобов‟язань по вiдстроченому податку на прибуток)
облiковуються за амортизованою собiвартiстю.
Поточна кредиторська заборгованiсть облiковується та вiдображається в балансi по первiснiй
вартостi, яка прирiвнюється до справедливої вартостi отриманих активiв та послуг.
Припинення визнання фiнансових активiв та фiнансових зобов‟язань
Бiржа припиняє визнання фiнансового активу в той момент, коли:
- строк дiї контрактних прав на грошовi потоки вiд фiнансового активу закiнчується;
- вона передає контрактнi права на одержання грошових потокiв вiд фiнансового активу або
зберiгає такi права, але має контрактне зобов‟язання сплатити грошовi потоки одному чи кiльком
одержувачам.
У разi передачi контрактних прав оцiнюється межа, в якiй Бiржа зберiгає всi ризики та винагороди
вiд володiння фiнансовим активом. Якщо Бiржа передає в основному всi ризики та винагороди вiд
володiння фiнансовим активом, то його визнання припиняється.
Якщо Бiржа зберiгає в основному всi ризики та винагороди вiд володiння фiнансовим активом,
вона продовжує його визнавати.
Будь - яка участь у переданих фiнансових активах, сформована Бiржею або що збереглася за нею,
визнається в якостi окремого активу або зобов‟язання.
У разi, якщо Бiржа нi передає, нi зберiгає в основному всi ризики та винагороди вiд володiння
фiнансовим активом, слiд визначити, чи зберiгається контроль за таким активом. Якщо контроль
вiдсутнiй, визнання фiнансового активу припиняється, але визнаються окремо будь-якi права та
зобов‟язання, створенi або збереженi при передачi. Критерiєм вiдсутностi контролю є можливiсть
сторони, якiй передається актив, продати його непов‟язанiй третiй сторонi i спроможнiсть
здiйснити цю можливiсть односторонньо i без необхiдностi висувати додатковi обмеження щодо

такої передачi.
Фiнансове зобов'язання (або частина фiнансового зобов'язання) виключається iз звiту про
фiнансовий стан у разi його погашення, тобто коли заборгованiсть, визначену в контрактi,
погашено, анульовано або строк її дiї закiнчується.
Рiзниця мiж балансовою вартiстю фiнансового зобов'язання (або частини фiнансового
зобов'язання), погашеного або переданого iншiй сторонi, та сплаченою компенсацiєю (включаючи
будь-якi переданi негрошовi активи та прийнятi зобов'язання) визнається у складi прибутку або
збитку.
Фiнансовi активи та зобов'язання можуть взаємозалiковуватись та вiдображатись в звiтi про
фiнансовий стан на нетто-основi тiльки тодi, коли Бiржа 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.

Облiк операцiй РЕПО
Договiр РЕПО виступає як основа для здiйснення операцiї РЕПО та є iнструментом,що регулює
вiдносини мiж учасниками такої операцiї.
Операцiя РЕПО - операцiя купiвлi (продажу) цiнних паперiв iз зобов‟язанням зворотного їх
продажу (купiвлi) через визначений строк за заздалегiдь обумовленою цiною, що здiйснюється на
пiдставi єдиного договору РЕПО. Строк мiж датами виконання першої та другої частин Договору
РЕПО не має перевищувати один рiк.
При прийняттi рiшення про визнання та класифiкацiю фiнансових активiв за операцiєю РЕПО iз
фiнансовим зобов‟язанням їх повернути через визначений термiн за фiксованою цiною
проводиться оцiнка ризикiв та винагород вiд володiння такими активами, а також наявнiсть
контролю за ними. У разi якщо договiр РЕПО за його економiчною суттю можна розглядати як
операцiю купiвлi та зворотного продажу продавцю, Бiржа може визнавати юридичне право
власностi на активи. Визнання фiнансових активiв при цьому вiдбувається за умови наявностi
контролю за активом (можливiстю односторонньо i без застосування додаткових обмежень його
продати на активному ринку третiй сторонi у будь-який час та повторно придбати у разi потреби
повернути актив). При цьому визнається зобов‟язання повернути актив в обумовлений договором
РЕПО строк та зобов‟язання другої сторони по поверненню грошових коштiв за такою операцiєю
згiдно умов договору РЕПО.
На звiтну дату визнанi активи в операцiях РЕПО оцiнюються за їх справедливою вартiстю через
прибутки або збитки згiдно порядку, що наведено у роздiлi «Визнання та оцiнка фiнансових
iнструментiв», а справедливою вартiстю фiнансового зобов‟язання (кредиторської заборгованостi)
вважається цiна другої частини договору РЕПО, оскiльки вона зафiксована умовами договору.
Резерви та забезпечення
Резерв вiдображається у звiтi про фiнансовий стан в тому випадку, коли у Бiржi виникає юридичне
або обґрунтоване 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.
Бiржа станом на кiнець кожного звiтного кварталу створює резерв сумнiвних боргiв по
дебiторськiй заборгованостi, яка одночасно вiдповiдає двом 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 кiнець 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 заборгованостi 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 на
пiдставi Протоколу засiдання Правлiння.
Забезпечення визнаються, коли Бiржа має теперiшню заборгованiсть та iснує ймовiрнiсть, що
погашення зобов‟язання вимагатиме вибуття ресурсiв, що втiлюють в собi економiчнi вигоди i
можна достовiрно оцiнити суму такого зобов‟язання.
Бiржа також створює резерв витрат на оплату щорiчних (основних та додаткових)
вiдпусток.Розрахунок такого резерву здiйснюється на пiдставi правил Облiкової полiтики Бiржi.
Розмiр створеного резерву оплати вiдпусток пiдлягає iнвентаризацiї на кiнець року. Розмiр
вiдрахувань до резерву вiдпусток, включаючи вiдрахування на соцiальне страхування з цих сум,
розраховуються виходячи з кiлькостi днiв фактично невикористаної працiвниками вiдпустки та
їхнього середньоденного заробiтку на момент проведення такого розрахунку. Також можуть
враховуватися iншi об‟єктивнi фактори, що впливають на розрахунок цього показника. У разi
необхiдностi робиться коригуюча проводка в бухгалтерському облiку згiдно даних iнвентаризацiї
резерву вiдпусток.
Акцiонерний капiтал та дивiденди
Звичайнi акцiї вiдображаються у складi зареєстрованого (пайового) капiталу. Додатковi витрати,
безпосередньо пов‟язанi з випуском звичайних акцiй та опцiонiв на акцiї визнаються з
урахуванням оподаткування як зменшення власних коштiв.
Згiдно з законодавством прибуток фондової бiржi спрямовується на її розвиток та не пiдлягає
розподiлу мiж її засновниками (учасниками). Можливостi оголошувати та виплачувати дивiденди
Бiржа не має, прибуток на акцiю не розраховується.
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 виходячи 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 сум податку на
прибуток за попереднi звiтнi перiоди.
З урахуванням вимог п.134.1.1 ПКУ щодо обсягiв доходу за попереднiй рiк фiнансовий результат
дiяльностi не коригується на податковi рiзницi згiдно до положень ПКУ.
Виплати працiвникам
Витрати на заробiтну плату, оплачуванi щорiчнi вiдпустки, виплати за листками непрацездатностi
та премiї нараховуються в тому перiодi, у якому працiвниками надавалися вiдповiднi послуги.
В складi витрат на утримання персоналу вiдображаються витрати на формування резервiв на
оплату вiдпусток та виплату премiй. Бiржа не має жодних iнших зобов‟язань за виплатами пiсля
звiльнення працiвникiв.
При визначеннi розмiру зобов‟язань у вiдношеннi короткострокових винагород спiвробiтникiв
дисконтування не застосовується, вiдповiднi витрати визнаються за мiрою виконання
спiвробiтниками своїх робочих зобов‟язань.
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 цьому порiвняльної iнформацiї, є перевищення межi суттєвостi яка
визначається для кожної помилки за вiдповiдний перiод. Таким критерiєм вважається
перевищення суми помилки 1% валюти балансу.
Розкриття iнформацiї про пов‟язанi сторони
Фiзична особа є зв‟язаною стороною з Бiржею, якщо така особа:
• Прямо або непрямо, через одного або кiлькох посередникiв контролює Бiржу або має спiльний
контроль над нею;
• має суттєвий (вирiшальний) вплив на управлiння Бiржею або її або господарську дiяльнiсть;
• є членом провiдного управлiнського персоналу Бiржi;
• є близьким родичем вищезазначених осiб.
Провiдним персоналом Бiржа вважає осiб, що прямо або непрямо мають повноваження та є
вiдповiдальними за планування, керiвництво та контроль дiяльностi Бiржi.
До складу пов‟язаних сторiн Бiржа вiдносить ключовий управлiнський персонал (членiв
Правлiння Бiржi). Бiржа розкриває iнформацiю щодо заробiтної плати управлiнському персоналу
(загальною сумою) за звiтний рiк. Бiржа не проводить виплат по закiнченнi трудової дiяльностi
(крiм компенсацiй за невикористанi вiдпустки) та iнших виплат.
Суб‟єкт господарювання є зв‟язаною стороною з Бiржею, якщо виконується будь-яка з таких умов:
• якщо вiн є членом однiєї групи з Бiржею (материнським пiдприємством, дочiрнiм пiдприємство
або дочiрнiм пiдприємством пiд спiльним контролем);
• суб‟єкт господарювання перебуває пiд контролем або спiльним контролем однiєї з названих
вище осiб;
• якщо Бiржа та суб‟єкт господарювання прямо чи опосередковано є асоцiйованими або
спiльними;
• якщо суб‟єкт господарювання прямо або непрямо, через одного або кiлькох посередникiв має
частку в участi в статутному капiталi Бiржi, що надає йому змогу суттєво впливати на Бiржу.
Бiржа вважає зв‟язаними сторонами суб‟єктiв господарювання, що прямо або непрямо мають
частку в статутному капiталi бiльшу, нiж 20% та розкриває iнформацiю щодо отриманих та
наданих послуг (загальною сумою за рiк) та стан дебiторської та кредиторської заборгованостi на
кiнець звiтного перiоду.
При розглядi кожного можливого випадку вiдносин з пов‟язаними сторонами до уваги береться
суть цих вiдносин, а не лише юридична форма.
Оцiнка ризикiв дiяльностi на фондовому ринку
Управлiння ризиками має першочергове значення для ведення бiзнесу Бiржi i є важливим
елементом її дiяльностi. Програма управлiння ризиками сконцентрована на непередбачуваностi
фiнансових ринкiв i нацiлена на мiнiмiзацiю потенцiйного негативного впливу на фiнансовi
показники Бiржi. Оперативний i юридичний контроль має на метi забезпечувати належне
функцiонування внутрiшньої полiтики та процедур з метою мiнiмiзацiї операцiйних i юридичних
ризикiв. Дiяльнiсть Бiржi пов‟язана з рiзними фiнансовими ризиками: операцiйним ризиком,
ринковим ризиком, кредитний ризиком i ризиком лiквiдностi.
Полiтика з управлiння ризиками орiєнтована на визначення, аналiз i управлiння ризиками, з якими
стикається Бiржа, на встановлення контролю за ризиками, а також постiйний монiторинг за рiвнем
ризикiв, дотриманням встановлених обмежень та полiтики управлiння ризиками.
Бiржа згiдно Положення № 1597 вiд 01.10.2015 р. щомiсяця надає НКЦПФР iнформацiю щодо
вiдповiдностi пруденцiйних показникiв Бiржi, як органiзатора торгiв, нормативним показникам та
виконання нею вимог до системи управлiння ризиками.
На Бiржi створена Служба внутрiшнього аудиту (контролю), дiяльнiсть якої здiйснюється
вiдповiдно до Положення про таку службу.
Операцiйний ризик
Операцiйний ризик - це ризик, пов'язаний з прямими або непрямими витратами Бiржi. Вiн
пов'язаний з рiзними причинами, що стосуються операцiйних процесiв, 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.
Управлiння операцiйним ризиком забезпечується дотримання внутрiшнiх полiтик i процедур, якi
призначенi для пом'якшення зовнiшнiх i внутрiшнiх факторiв ризику.
Рiшення про вчинення значних правочинiв приймаються вiдповiдно до норм Статуту Бiржi.
Мета управлiння операцiйними ризиками полягає у тому, щоб уникнути фiнансових втрат i
збиткiв для репутацiї, пiдвищити загальну фiнансову ефективнiсть та запровадити таку процедуру
контролю, що не обмежить iнiцiативу спiвробiтникiв Бiржi.
Бiржа проводить виважену полiтику пiдбору квалiфiкованих кадрiв, постiйно проводить навчання
та пiдвищення квалiфiкацiї персоналу. Всi повноваження персоналу є чiтко регламентованими та
контрольованими. Бiржа використовує надiйнi технiчнi та програмнi системи, забезпечує
безперебiйне їх функцiонування, дублювання та архiвування iнформацiї. Юридичний Департамент
Бiржi вживає всiх необхiдних заходiв для упередження порушень Бiржею вимог законодавства.
Бiржа здiйснює професiйну дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства України, Правил Бiржi,
невiд‟ємною частиною яких є «Положення про систему заходiв щодо зниження ризикiв
невиконання зобов‟язань за строковими контрактами», що укладаються на Бiржi.
Ринковий ризик
Ринковий ризик включає валютний ризик, вiдсотковий ризик та iнший цiновий ризик.
Валютний ризик пов'язаний iз коливаннями валютних курсiв та їх впливом на фiнансовий
результат Бiржi. Бiржа має зовнiшньоекономiчнi договори з нерезидентами, цiна яких зафiксована
в доларах США та кошти на банкiвських рахунках в iноземнiй валютi.
Для мiнiмiзацiї та контролю за валютними ризиками Бiржа контролює частку активiв,
номiнованих в iноземнiй валютi, у загальному обсязi активiв. Керiвництво Бiржi вiдстежує
коливання курсiв валют на постiйнiй основi та приймає оперативнi рiшення щодо змiни структури
активiв у разi необхiдностi.
Вiдсотковий ризик пов'язаний з коливанням вiдсоткових ставок за розмiщеними в банках
тимчасово вiльних грошових коштiв. Перелiк банкiв, в яких розмiщуються кошти, затверджується
рiшенням Бiржової Ради.
Цiновий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд
реалiзацiї фiнансових iнструментiв коливатимуться внаслiдок змiни ринкових цiн.
Кредитний ризик
Кредитний ризик - це ризик того, що Бiржа понесе фiнансовi збитки, оскiльки контрагенти не
виконають свої зобов'язання за фiнансовими iнструментами або клiєнтськими договорами.
Кредитний ризик притаманний таким iнструментам, як поточнi та депозитнi рахунки в банках,
ОВДП та дебiторська заборгованiсть.
Основним методом оцiнки кредитних ризикiв керiвництвом Бiржi є оцiнка кредитоспроможностi
контрагентiв, для чого використовується доступна iнформацiя щодо їх спроможностi виконувати
борговi зобов‟язання.
Бiржа контролює на постiйнiй основi стан дебiторської заборгованостi, юридичний Департамент
здiйснює претензiйну роботу щодо стягнення заборгованостi.
Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi являє собою ризик, з яким Бiржа може зiткнутися при залученнi коштiв для
виконання своїх зобов‟язань.
Мета Бiржi по управлiнню лiквiднiстю передбачає пiдтримку достатнього обсягу грошових коштiв
та лiквiдних активiв, наявнiсть максимального забезпечення, що є достатнiм для виконання своїх
зобов'язань у строк без виникнення неприйнятних збиткiв або репутацiйного ризику.
Управлiння капiталом
Бiржа розглядає управлiння капiталом Бiржi як систему принципiв та методiв розробки i реалiзацiї
управлiнських рiшень, пов'язаних з оптимальним формуванням капiталу з рiзноманiтних джерел, а
також забезпеченням ефективного його використання у дiяльностi Бiржi. Ключовi питання, що
впливають на обсяг i структуру капiталу, а також джерела його формування, розглядаються
Бiржовою Радою, поточнi рiшення щодо управлiння капiталом приймаються Правлiнням Бiржi.
Механiзм управлiння капiталом передбачає чiтку постановку цiлей i завдань управлiння

капiталом, а також контроль за їх дотриманням у звiтному перiодi; удосконалення методики
визначення й аналiзу використання усiх видiв капiталу; розроблення загальної стратегiї
управлiння капiталом.
Правлiння Бiржi здiйснює огляд структури капiталу на кiнець кожного звiтного перiоду. При
цьому проводиться аналiз вартостi капiталу, його структура та можливi ризики. На основi
отриманих висновкiв Правлiння iнформує Бiржову Раду про такий огляд. Бiржа може здiйснювати
регулювання капiталу шляхом залучення додаткового капiталу та змiни структури капiталу.
Система управлiння капiталом може коригуватись з урахуванням змiн в операцiйному середовищi,
тенденцiях ринку або стратегiї розвитку.
За результатами дiяльностi Бiржа у звiтному перiодi отримала збиток. Бiржа усвiдомлює ризики,
що виникають у зв‟язку з цим та чiтко планує свої подальшi дiї. Разом з тим поточна позитивна
лiквiднiсть та можливiсть Бiржi виконати всi свої зобов‟язання перед клiєнтами є гарантiєю
можливостi безперервної роботи Бiржi протягом наступного звiтного перiоду в звичайному
режимi.
На поточний момент зовнiшнi джерела фiнансування Бiржi вiдсутнi, кредитнi кошти не
залучались.
Подiї пiсля звiтного перiоду
Пiсля звiтного перiоду Бiржа проводила свою звичайну операцiйну дiяльнiсть. Проводиться
робота з пiдготовки рiчних загальних зборiв акцiонерiв за результатами роботи в 2017 роцi.Аналiз
подiй пiсля звiтної дати, проведений при пiдготовцi фiнансової звiтностi, показав, що суттєвi подiї
пiсля звiтної дати, якi могли б спричинити змiни в показниках фiнансової звiтностi, були вiдсутнi
або несуттєвi та не могли вплинути на економiчнi рiшення користувачiв, прийнятi на основi
фiнансової звiтностi.
Наказом Голови Правлiння Бiржi рiчна фiнансова звiтнiсть затверджується до випуску шляхом її
пiдписання Головою Правлiння та головним бухгалтером Бiржi 5 лютого 2018 р.
Нижче надається розкриття iнформацiї щодо суттєвих статей звiтностi.
Додаткове розкриття найбiльш суттєвих статей Звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2017 року:
Основнi засоби та нематерiальнi активи
Нижче наводяться данi про рух основних засобiв та нематерiальних активiв з 1 сiчня 2017 року по
31 грудня 2017 року в порiвняннi з аналогiчним перiодом попереднього року.
Первiсна вартiсть Обладнання Нематерiальнi активи Разом
Станом на 01 сiчня 2017 року 5 849 2 277 8 126
Прихiд 65 3 275 3 340
Вибуття (в т.ч.сторно) (7) (53) (60)
Дооцiнка 1255 1 255
Станом на 31 грудня 2017 року 5 907 6 754 12 661
Накопичена амортизацiя та знецiнення Обладнання Нематерiальнi активи Разом
Станом на 01 сiчня 2017 року 4 249 1 438 5 687
Амортизацiйнi вiдрахування за рiк 557 262 819
Вибуття(в т.ч.сторно) (7) (53) (60)
Станом на 31 грудня 2017 року 4 799 1647 6 446
Залишкова вартiсть на 31 грудня 2017 1 108 5 107 6 215
Рух основних засобiв та нематерiальних активiв з 1 сiчня 2016 року по 31 грудня 2016 року:
Первiсна вартiсть Обладнання Нематерiальнi активи Разом
Станом на 01 сiчня 2016 року 5 866 2 277 8 143
Прихiд 22 22
Вибуття (39) (39)
Станом на 31 грудня 2016 року 5 849 2 277 8 126
Накопичена амортизацiя та знецiнення Обладнання Нематерiальнi активи Разом
Станом на 01 сiчня 2016 року 3 717 1 215 4 932
Амортизацiйнi вiдрахування за рiк 571 223 794
Вибуття (39) (39)

Станом на 31 грудня 2016 року 4 249 1438 5 687
Залишкова вартiсть на 31 грудня 2016 1 600 839 2 439
.
Протягом 2017 року Бiржею було здiйснено капiталiзацiю витрат для створення програмного
комплексу UX-FIX на базi адаптованої специфiкацiї протоколу FIX 4.2 до технiчних можливостей
Бiржi.
Даний протокол дозволяє використовувати iнтерфейс на базi протоколу FIX 4.2 та суттєво
скорочує витрати на обмiн iнформацiєю мiж бiржами, брокерами, iнституцiйними iнвесторами та
iншими учасниками фiнансових ринкiв.
Програмний комплекс UX-FIX було введено в експлуатацiю 15 листопада 2017 р.Згiдно облiкової
полiтики Бiржа обрала модель переоцiнки для внутрiшньо генерованих нематерiальних активiв.
Первiсна собiвартiсть згенерованого власними силами Бiржi ПК UX-FIX склала 3 274 945.22 грн.
Строк корисного використання - 10 рокiв-120 мiсяцiв.
На кiнець звiтного перiоду (31.12.2017 р.) для визначення справедливої вартостi активу зроблено
його переоцiнку згiдно ринкових пропозицiй (третiй рiвень iєрархiї). Сума переоцiнки склала 1
254 711.66 грн.
Iнвестицiї
2017 2016
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї
Iншi поточнi фiнансовi iнвестицiї 1 315
- 1 315
6 756
На балансi Бiржi станом на 31 грудня 2017 р. знаходиться 1 312 акцiй ПАТ «Розрахунковий центр
по обслуговуванню договорiв на фiнансових ринках» номiнальною вартiстю 1000 грн. кожна, що
вiдповiдає частцi 0,63% вiд їх загальної кiлькостi. Облiк iнвестицiй, що є доступними для продажу,
ведеться за справедливою вартiстю. Оцiнка акцiй за справедливою вартiстю проведена згiдно
даних третього рiвня iєрархiї. Оцiнка фiнансових iнвестицiй за умови вiдсутностi вiдкритої
iнформацiї про справедливу вартiсть передбачає можливiсть використання моделi оцiнки з
урахуванням змiни власного капiталу об‟єкта iнвестування. Бiржею був проведений аналiз
промiжної скороченої консолiдованої звiтностi ПАТ «РЦ» за 9 мiс.2017 р. (за 2017р. iнформацiя
поки не є доступною). В результатi аналiзу було зроблено висновок, що вартiсть акцiй ПАТ «РЦ»
може збiльшитись несуттєво. Враховуючи те, що невiдома iнформацiя змiни капiталу ПАТ «РЦ»
на звiтну дату Бiржею було прийняте рiшення не проводити дооцiнку акцiй ПАТ «РЦ»,
опираючись на принцип обачностi при пiдготовцi фiнансової звiтностi.
В 2017 р. вiдбулось погашення ОВДП, що були на балансi Бiржi станом на 31.12.2016 р.
Резерв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi
На початок року Нараховано Використано На кiнець року
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Резерв сумнiвних боргiв 73 78 17 22 12 47 78 53
Зменшення резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi пояснюється проведеною роботою
з боржниками щодо погашення такої заборгованостi.
Дебiторська заборгованiсть
2017 2016
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за роботи та послуги, що надає Бiржа 323 313
Резерв сумнiвних боргiв (53) (78)
Всього дебiторська заборгованiсть за послуги 270 235
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами в т.ч. за:
-операцiйну оренду та обслуговування примiщень
- професiйнi послуги
- послуги зв‟язку
- iнформацiйнi послуги
- iншi послуги 417
340

51
14
3
9 309
232
63
6
4
4
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 173 454
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв – банкiвських % за депозитами
128 264
Всього дебiторська заборгованiсть 988 1262
Грошовi кошти та їх еквiваленти
2017 2016
Грошовi кошти на поточних рахунках в банках
Власнi кошти Бiржi в українських державних банках 904 655
Власнi кошти Бiржi в iнших банках та на рахунках небанкiвських (депозитарних) фiнансових
установ 4 077 1
Кошти учасникiв строкового ринку в українських державних банках 1 045 42
Кошти гарантiйного забезпечення, перерахованi учасниками аукцiонiв ФДМУ та ФГВФЗ. 23
Всього грошових коштiв на поточних рахунках в банках 6049 698
Короткостроковi депозити та депозити з можливiстю дострокового розiрвання
Власнi кошти в українських державних банках 15 837 17 465
Кошти учасникiв строкового ринку в українських державних банках 16 500 8 700
Всього короткострокових депозитiв та депозитiв з можливiстю дострокового розiрвання 32 337 26
165
Всього грошовi кошти та їх еквiваленти 38 386 26 863
Власний капiтал
Власний капiтал 2017 2016
Зареєстрований капiтал 25 000 25 000
Резервний капiтал 389 389
Капiтал у дооцiнках 1 255
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток 748 3483
Разом 27 392 28 872
Власний капiтал Бiржi вiдповiдає вимогам ст. 155 Цивiльного Кодексу України та вимогам
Лiцензiйних умов.
В 2017 роцi резервний капiтал не нараховувався, оскiльки дiяльнiсть в 2016 роцi була збитковою.
Поточнi зобов‟язання та забезпечення
2017 2016
Кредиторська заборгованiсть за отриманi послуги
1 287
в т.ч. професiйнi 620 тис.грн.
платежi роялтi 196 тис.грн.
операцiйну оренду 56 тис.грн.
платежi маркетмейкерам 262 тис.грн.
технiчна пiдтримка 71 тис.грн.
iншi 82 тис.грн. 388
в т.ч. професiйнi 61 тис.грн.
платежi роялтi 190 тис.грн.
операцiйну оренду 54 тис.грн.

платежi маркетмейкерам 83 тис.грн.
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 70 16
Кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 38 59
Поточнi забезпечення (резерв вiдпусток) 652 623
Iншi поточнi зобов‟язання
(зобов‟язання щодо повернення коштiв гарантiйного забезпечення учасникам строкового ринку)
17 492 8 723
Всього поточних зобов‟язань та забезпечень 19 539 9 809
Додаткове розкриття найбiльш суттєвих статей Звiту про фiнансовi результати за 2017 рiк:
Доходи
2017 2016
Доходи на фондовому ринку 1 568 117
Доходи на строковому ринку 301 213
Доходи вiд продажу бiржової iнформацiї 2 642 2 548
Технiчна та iнформацiйна пiдтримка 1 095 1 230
Iншi доходи на фондовому ринку 163 61
Всього чистий дохiд вiд реалiзацiї робiт та послуг 5 769 4 169
До складу чистих доходiв вiд реалiзацiї робiт та послуг вiдносяться доходи, що отримуються
Бiржею як органiзатором торгiв: бiржовий збiр на фондовому та строковому ринках, послуги
пiдключення до ЕТС та iнформацiйно-технiчне супроводження, iншi послуги (що наявнi в
прейскурантi тарифiв бiржi), а також поставка бiржової iнформацiї iншим юридичним особам на
пiдставi договорiв.

2017 2016
Доходи за депозитами в банках 2 280 4 533
Доходи вiд курсової рiзницi 656 1 699
Iншi операцiйнi доходи 139
Всього iнших операцiйних доходiв 3 075 6 232
Iншi доходи 7 406
До складу iнших операцiйних доходiв вiдносяться курсовi рiзницi на нетто-основi, банкiвськi
проценти до отримання, доходи вiд продажу iноземної валюти, штрафи та пенi, що отриманi
внаслiдок невиконання контрагентами умов договорiв, доходи вiд роялтi, фiнансовий результат за
операцiями РЕПО, доходи за ОВДП.
До складу iнших доходiв вiдносяться доходи вiд реалiзацiї необоротних активiв, безповоротна
фiнансова допомога, переоцiнка цiнних паперiв до їх справедливої вартостi та iншi доходи, що не
можна вiднести до операцiйних.
Бiржа вважає за потрiбне бiльш детально розкрити складовi адмiнiстративних витрат та iнших
операцiйних витрат Звiту про фiнансовi результати за 2017 р., сума яких за звiтний перiод
вiдповiдає сумi рядка «Разом» роздiлу III «Елементи операцiйних витрат» - 11 586 тис. грн.
Витрати
Операцiйнi витрати 2017 2016
Витрати на утримання персоналу 4 878 6 616
Операцiйна оренда:
-орендна плата за офiсне примiщення
-оренда обладнання 733
215 1 306
263
Амортизацiйнi вiдрахування 819 795
Розвиток бiзнесу 1 599 1 099
Професiйнi, iнформацiйнi та телекомунiкацiйнi послуги

в т.ч. витрати на ЦОД 1 896
670 1 515
1 244
ПДВ, що не вiдшкодовується з бюджету, мита та iншi платежi до бюджету 390 391
Iншi адмiнiстративнi послуги 186 141
Роялтi 754 729
Iншi витрати 82 128
Всього операцiйних витрат 11 552 12 983
Iншi операцiйнi витрати 2017 2016
Вiд‟ємнi курсовi рiзницi
Створення резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi 22 16
Iншi витрати 12
Всього iнших операцiйних витрат 34 16
Разом елементiв операцiйних витрат 11 586 12 999
Вище наведено перелiк найбiльш суттєвих операцiйних витрат.
Витрати на утримання персоналу включають заробiтну плату, вiдрахування на соцiальнi заходи та
нарахування резерву вiдпусток (поточнi забезпечення).
До складу витрат на розвиток бiзнесу входять в т.ч.витрати на оплату послуг маркет-мейкерiв.
До складу професiйних витрат входять витрати на професiйнi послуги, послуги Розрахункового
центру, РКО, послуги технiчної пiдтримки.
До складу iнших витрат входять витрати на технiчну та iнформацiйну пiдтримку процесу торгiв,
обслуговування офiсного обладнання, витрати на полiпшення офiсу тощо.
До складу iнших операцiйних витрат, головним чином, включаються вiд‟ємна курсова рiзниця (на
нетто-основi), витрати на створення резерву безнадiйної дебiторської заборгованостi та iншi
витрати, якi не вiдносяться до складу основних операцiйних витрат.
Угоди Бiржi з операцiйної оренди не є невiдмовними. Непередбачуванi оренднi платежi ,
суборенднi платежi та застереження про змiннi цiни та обмеження вiдсутнi. Орендна плата за
примiщення є стандартною та не вiдрiзняється вiд орендної плати iнших орендарiв. Орендна плата
за користування обладнанням є договiрною та не зазнавала змiн останнiй перiод.
Бiржа вважає за потрiбне бiльш детально розкрити рух власного капiталу за 2017 рiк.
Стаття Зареєстрований капiтал Капiтал у дооцiнках Резервний капiтал Нерозподiлений прибуток
(непокритий збиток) ВСЬОГО
Залишок на початок 2017 року 25000 389 3483 28 872
Чистий прибуток (збиток) 2017 (2735) (2735)
Дооцiнка (уцiнка) НА 1 255 1 255
РАЗОМ змiн в капiталi 1255 (2735)
Залишок на кiнець року 25000 1255 389 748 27 392
Додаткове розкриття найбiльш суттєвих статей Звiту про рух грошових коштiв «Iншi
надходження», «Iншi витрачання», роздiлу «Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi » у
Звiтi про рух грошових коштiв за прямим методом за 2017 рiк:
Стаття Код 2017 2016
Надходження коштiв вiд учасникiв строкового ринку у якостi гарантiйного забезпечення
виконання зобов‟язань за строковими контрактами згiдно Правил бiржi 30 265 9 087
Надходження коштiв вiд учасникiв аукцiонiв у якостi гарантiйного забезпечення згiдно Правил
бiржi та Регламенту проведення аукцiонiв 12 143 Iншi надходження 59 368
Всього всiх iнших надходжень 3095 42 467 9 455
Повернення коштiв гарантiйного забезпечення учасникам строкового ринку згiдно Правил Бiржi
(21 194) (10 725)
Повернення гарантiйного забезпечення учасникам аукцiонiв згiдно Правил бiржi та Регламенту
проведення аукцiонiв (12 129)

Iншi витрачання (65) (16)
Всього всiх iнших витрачань 3190 (33 388) (10 741)
Погашення ОВДП 3200 10 331 Продаж необоротних активiв 3205 - 7
Придбання ОВДП 3255 (4 000) (6 518)
Створення НМА 3260 (3275) Витрачання на придбання обладнання 3260 (65) (54)
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi 3295 2 991 (6 565)
Розкриття операцiй з пов'язаними сторонами
До складу пов‟язаних сторiн Бiржа вiдносить ключовий управлiнський персонал (членiв
Правлiння) та осiб, що прямо та/або опосередковано володiють бiльш нiж 20% Статутного
капiталу ПАТ «Українська бiржа».
Особи, якi прямо та/або опосередковано володiють бiльш нiж 20% Статутного капiталу ПАТ
«Українська бiржа»:
Dragon Capital S.R.O. (Чехiя) володiє 5 197 шт. простих iменних акцiй ПАТ «Українська бiржа»,
що становить 20,788% Статутного капiталу (пряме володiння)
Dragon Capital S.R.O. (Чехiя) володiє 99,1% Статутного капiталу СП ТОВ «Драгон капiтал»
DRAGON CAPITAL HOLDING LIMITED (Кiпр), що володiє 100% Статутного капiталу
Dragon Capital S.R.O. (Чехiя)
CONEBOND LIMITED (Кiпр), що володiє 100% Статутного капiталу DRAGON CAPITAL
HOLDING LIMITED (Кiпр)
Фiз. особа Томаш Фiала (Чехiя), що володiє 100% Статутного капiталу CONEBOND LIMITED
(Кiпр)
Компанiя Dragon Capital S.R.O. (Чехiя) володiє 99,1% Статутного капiталу СП ТОВ «Драгон
Капiтал» (код ЄДРПОУ 30965875), який в свою чергу є учасником бiржових торгiв.
Наводимо данi щодо торгових операцiй з пов‟язаною стороною – СП ТОВ « Драгон Капiтал»
станом на 31.12.2017 р.
2017 2016
Дебiторська заборгованiсть 4 2
Кредиторська заборгованiсть 7 6
2017 2016
Виручка (дохiд вiд бiржового збору та надання технiчних послуг) 210 146
Операцiйнi витрати (оплата послуг маркет - мейкера) 85 64
Мiж Бiржею та СП ТОВ «Драгон Капiтал» укладено договори про обслуговування операцiй на
ринку цiнних паперiв та строковому ринку, а також договiр про надання послуг маркет-мейкера на
ринку цiнних паперiв.
Умови договорiв з СП ТОВ «Драгон капiтал» стандартнi та не вiдрiзняються вiд договорiв з
iншими учасниками бiржових торгiв.
Iнформацiя щодо виплат ключовому управлiнському персоналу за 2017 р.
2017 2016
Заробiтна плата 1 836 1 693
Нарахування ЄСН на фонд ЗП 318 265
Всього виплат 2 154 1958
Додаткове розкриття iнформацiї щодо управлiння ризиками
Управлiнський персонал Бiржi вважає, що вживає всi можливi заходи для пiдтримки стабiльностi
бiзнесу Бiржi в iснуючих умовах. Для того, щоб обмежити операцiйний, ринковий, кредитний
ризики та ризик лiквiдностi, управлiнський персонал Бiржi постiйно контролює платiжну
спроможнiсть контрагентiв, валютнi ризики, вибiр фiнансових iнструментiв та вiдповiднiсть
пруденцiйних показникiв Бiржi нормативним показникам (щомiсяця).
Для мiнiмiзацiї та контролю за валютними ризиками Бiржа контролює частку активiв,

номiнованих в iноземнiй валютi, у загальному обсязi активiв.
Станом на 31.12.2017 р. балансова вартiсть валютних монетарних активiв та зобов‟язань Бiржi
була представлена таким чином:
На 31.12.2017 На 31.12.2016
Активи UAH USD ( у гривневому еквiвалентi)
Курс 28.07 РАЗОМ UAH USD ( у гривневому еквiвалентi)
Курс 27.19 РАЗОМ
Грошовi кошти та їх еквiваленти 18 024 20 362 38 386 14 454 12 409 26 863
Основнi засоби та нематерiальнi активи 6 215 6 215 2 459 2 459
Довгостроковi iнвестицiї 1 315 1 315 1 315 1 315
Поточнi iнвестицiї 230 6 526 6 756
Передоплати 417 417 309 309
Дебiторська заборгованiсть 272 126 398 377 122 499
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть ( за операцiями РЕПО) - - Iншi активи(в т.ч. сплаченi авансовi внески по податку на прибуток) 200 200 480 480
Всього активiв 26 443 20 488 46 931 19 624 19 057 38 681
Зобов‟язання та забезпечення UAH USD ( у гривневому еквiвалентi)
Курс 28.07 РАЗОМ UAH USD ( у гривневому еквiвалентi)
Курс 27.19 РАЗОМ
Кредиторська заборгованiсть за отриманi послуги 964 323 1 287 143 245 388
Кредиторська заборгованiсть за отриманими авансами 38 38 59 59
Кредиторська заборгованiсть за податками 70 70 16 16
Iншi поточнi зобов‟язання (зобов‟язання щодо повернення коштiв гарантiйного забезпечення
учасникам строкового ринку) 17 492 17 492 8 723 8 723
Поточнi забезпечення 652 652 623 623
Всього зобов‟язань 19 216 323 19 539 9564 245 9809
Наступнi курси долару США до гривнi застосовувались протягом року:
2017 2016
Мiнiмум 25.44 23.27
Максимум 28.07 27.19
Враховуючи тенденцiю зростання валютного курсу долара США та прогнозу НБУ на наступний
рiк, Бiржа має можливостi погасити всi свої зобовязання, що вираженi в iноземнiй валютi
Бiржа вважає, що наступнi складовi статей балансу схильнi до кредитного ризику у зв‟язку з
можливiстю невиконання контрагентами своїх зобов‟язань, що може зменшити кiлькiсть
майбутнiх грошових потокiв вiд реалiзацiї фiнансових iнструментiв на звiтну дату:
На 31.12.2017 На 31.12.2016
Грошовi кошти та їх еквiваленти 38 386 26 863
Довгостроковi iнвестицiї 1 315 1 315
ОВДП до погашення 6 756
Дебiторська заборгованiсть за послуги 988 1 262
Загалом максимальний розмiр кредитного ризику 40 689 36 196
Бiржа проводить постiйний монiторинг та аналiз дебiторської заборгованостi, стану iнвестицiй та
розмiщує тимчасово вiльнi кошти тiльки в державних банках.
Нижче наведено узагальнену iнформацiю про договiрнi недисконтованi платежi за фiнансовими
зобов'язаннями Бiржi, погашення яких пов‟язане з ризиком лiквiдностi, в розрiзi строкiв
погашення цих зобов'язань.
Вартiсть зобов‟язань iз строком погашення до одного року дорiвнює їх балансовiй вартостi, так як
вплив дисконтування незначний.
На 31.12.2017 Кредиторська заборгованiсть : На вимогу - менше 1 мiсяця Вiд 1 до 6 мiсяцiв Вiд 6-

12 мiсяцiв Бiльше 1 року Невизначений термiн Разом
за роботами та послугами 1 287 1 287
перед бюджетом 70 70
за одержаними авансами 38 38
За поточними забезпеченнями 652 652
Всього 2 047 2 047
На 31.12.2016 Кредиторська заборгованiсть : На вимогу - менше 1 мiсяця Вiд 1 до 6 мiсяцiв Вiд 612 мiсяцiв Бiльше 1 року Невизначений термiн Разом
за роботами та послугами 388 388
перед бюджетом 16 16
за одержаними авансами 59 59
За поточними забезпеченнями 623 623
Всього 1 086 1 086
Ризики операцiй на строковому ринку Бiржi регулюються Положенням про систему заходiв щодо
зниження ризикiв невиконання зобов‟язань за строковими контрактами, укладеними на ПАТ
«Українська бiржа», що є невiд‟ємною частиною Правил Бiржi.
На 31.12.2017 На 31.12.2016
Iншi поточнi зобов‟язання
(зобов‟язання щодо повернення коштiв гарантiйного забезпечення учасникам строкового ринку)
17 492 8 723
Голова Правлiння О.В. Ткаченко
Головний бухгалтер О.I. Бажкова
Продовження тексту приміток
Продовження тексту приміток
Продовження тексту приміток

