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

Доломина Максим Петрович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)
29.04.2015

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Київська мiжнародна фондова бiржа"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
20064500
4. Місцезнаходження
м. Київ , Голосiївський р-н, 01033, м. Київ, Саксаганського, 36-В
5. Міжміський код, телефон та факс
+38 044 490-57-88 +38 044 490-57-88
6. Електронна поштова адреса
kise@kise-ua.com

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

29.04.2015
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку" 81
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Річна
інформація
розміщена на
власній сторінці

http://www.kise.com.ua/public/File/Norm_docs/kmfbrik2014.pdf
(адреса сторінки)

29.04.2015
(дата)

в мережі
Інтернет 29.04.2015
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

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

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

X

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

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
9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

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

X

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

X

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

X

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

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

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

X

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

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

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

X

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

33. Примітки

Причини вiдсутностi наступної iнформацiї:
1.Iнформацiя про органи управлiння емiтента не заповнюється, оскiльки
емiтент - акцiонерне товариство (вiдповiдно до вимог Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013
р. №2826 (iз змiнами).
4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається,
оскiльки в товариствi посада корпоративного секретаря вiдсутня.
5. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, оскiльки емiтент
рейтингову оцiнку не проводив, до рейтингового агентства не звертався.
6. Iнформацiя про фiзичних осiб - засновникiв та/або учасникiв емiтента
та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) вiдсутня, оскiльки
засновниками ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" були тiльки
юридичнi особи.
8. Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй
емiтента вiдсутня, оскiльки вiдповiдно до даних зведених облiкових
реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ "Київська мiжнародна
фондова бiржа" протягом 2014 року - власникiв акцiй, яким належить 10 i
бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй не зафiксовано.

10. Iнформацiя про дивiденди не заповнюється, тому що ПАТ "Київська
мiжнародна фондова бiржа" є неприбутковою органiзацiєю, всi прибутки
спрямовуються на розвиток товариства, тому дивiденди не нараховуються
та не сплачуються.
12.2), 12.3), 12.4) iнформацiя по даним пунктам не заповнюється, тому що
емiтент, крiм акцiй простих iменних, iнших цiнних паперiв та похiдних
цiнних паперiв не випускав.
12. 5) Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не
заповнюється, оскiльки емiтент протягом звiтного перiоду власнi акцiї не
викупав.
14.4) Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв
продукцiї не заповнюється, тому що емiтент не займається такими видами
дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або
виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за
класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
14. 5) Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не
заповнюється, оскiльки емiтент не здiйснює розрахунок собiвартостi
наданих послуг (нацiональнi стандарти бухгалтерського облiку не
зобов"язують визначати собiвартiсть для розрахунку фiнансового
результату).
15. Iнформацiя про забезпечення боргових цiнних паперiв не
заповнюється, оскiльки борговi цiннi папери емiтентом не випускались.
16. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi
папери не надається, оскiльки протягом звiтного перiоду особливої
iнформацiї у емiтента не виникало, iпотечних цiнних паперiв емiтент не
випускав.
18. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй не заповнюється, так як
емiтент не випускав iпотечних облiгацiй.
19. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття не
заповнюється, оскiльки емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних
паперiв.
20. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати
чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права
вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включенi до складу
iпотечного покриття не заповнюється, оскiльки емiтентом кредитнi
договори не укладались, борговi зобов'язання вiдсутнi.
21. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв не заповнюється,
оскiльки емiтент не випускав iпотечних сертифiкатiв.
22. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв не заповнюється, оскiльки
iпотечнi активи у емiтента вiдсутнi.
23. Iнформацiя основнi вiдомостi про ФОН не заповнюється, оскiльки
емiтент не здiйснював випуск сертифiкатiв ФОН.
24. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН не заповнюється, оскiльки
емiтент не здiйснював випуск сертифiкатiв ФОН.
25. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН не
заповнюється, оскiльки емiтент не здiйснював випуск сертифiкатiв ФОН.
26. Iнформацiя розрахунок вартостi чистих активiв ФОН не заповнюється,
оскiльки емiтент не здiйснював випуск сертифiкатiв ФОН.
27. Iнформацiя правила ФОН не заповнюється, оскiльки емiтент не
здiйснював випуск сертифiкатiв ФОН.
30. Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями
(стандартами) бухгалтерського облiку не заповнюється, тому що емiтент
складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку.

31. Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) не заповнено,
оскiльки звiт про рух грошових коштiв сформовано за прямим методом.
32. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не заповнюється, оскiльки емiтент
не здiйснював емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Київська мiжнародна фондова бiржа"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
Серiя А01 №371199
3. Дата проведення державної реєстрації
03.07.1997
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)
10
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
66.11 Управлiння фiнансовими ринками
66.12 Посередництво за договорами по цiнних паперах або товарах
66.19 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, крiм страхування та пенсiйного
забезпечення
10. Органи управління підприємства
Iнформацiя про органи управлiння емiтента не заповнюється, оскiльки емiтент - акцiонерне
товариство (вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
вiд 03.12.2013р. №2826 (iз змiнами)).
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК"
2) МФО банку
300506
3) поточний рахунок
26506001011774
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК"

5) МФО банку
300506
6) поточний рахунок
26506001011774
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

1

2

3

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з
органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

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

Державна
комiсiя з
Серiя АВ
цiнних
05.04.2011
№581146
паперiв та
фондового
ринку

5

10.08.2017

ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа"
пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї на
професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку Опис
дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому
ринку планує наступну пролонгацiю термiну дiї
лiцензiї.

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб
1) найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КЛАСИЧНА IПОТЕЧНА
КОМПАНIЯ"
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
34538151
4) місцезнаходження
04212, м. Київ, Оболонський р-н, вул. Маршала Малиновського, буд.12-А
5) опис
Форма участi - Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в
капiталi iнших пiдприємств.
Вiдсоток частки, що належить емiтенту : 4,9%.
Активи, наданi емiтентом у якостi внеску - грошовi кошти в розмiрi 318 500 грн.
Права, що належать емiтенту стосовно управлiння юридичною особою - вiдповiдно до
Статуту юридичної особи.
1) найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНЖЕНЕРНI МЕРЕЖI"
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
32273754
4) місцезнаходження
01601, м. Київ, вул. Госпiтальна, 4а
5) опис
Форма участi - Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в
капiталi iнших пiдприємств.
Вiдсоток частки статутного капiталу, що належить емiтенту: 14,9%.
Активи, наданi емiтентом у якостi внеску - грошовi кошти в розмiрi 5 297 248,00 грн.
Права, що належать емiтенту стосовно управлiння юридичною особою - вiдповiдно до
Статуту юридичної особи.
1) найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЖИТОМИР-ЕНЕРГОIНВЕСТ"
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
35627425
4) місцезнаходження
12440, Житомирська обл., Житомирський район, село Зарiчани, вул. Лiсова, будинок 65
5) опис

Форма участi - Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в
капiталi iнших пiдприємств.
Вiдсоток частки статутного капiталу, що належить емiтенту: 9,93%.
Активи, наданi емiтентом у якостi внеску - грошовi кошти в розмiрi 13 300 000,00 грн.
Права, що належать емiтенту стосовно управлiння юридичною особою - вiдповiдно до
Статуту юридичної особи.
1) найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КЛIРИНГОВИЙ ЦЕНТР"
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
32304043
4) місцезнаходження
03127, м.Київ, проспект 40-рiччя жовтня, будинок 100/2
5) опис
Форма участi - Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в
капiталi iнших пiдприємств.
Вiдсоток частки статутного капiталу, що належить емiтенту: 38,58%.
Активи, наданi емiтентом у якостi внеску - основнi засоби на суму 46 291,30 грн.
Права, що належать емiтенту стосовно управлiння юридичною особою - вiдповiдно до
Статуту юридичної особи.
1) найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНФОРМАЦIЙНОЕКСПЕДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ"
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
31960691
4) місцезнаходження
33027, Рiвненська обл., мiсто Рiвне, вул. Київська, будинок 64 А
5) опис
Форма участi - Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в
капiталi iнших пiдприємств.
Вiдсоток частки статутного капiталу, що належить емiтенту: 23,91%.
Активи, наданi емiтентом у якостi внеску - грошовi кошти в розмiрi 10 691 192,00 грн.
Права, що належать емiтенту стосовно управлiння юридичною особою - вiдповiдно до
Статуту юридичної особи.

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

Код за ЄДРПОУ
засновника
та/або учасника

Місцезнаходження

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

Акцiонерний комерцiйний
банк "Фiатбанк"

-

29013Україна м. Хмельницький
вул.Проскурiвська,буд.19

0

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Брокерська
контора "Онул"

-

25006Україна м. Кiровоград
вул.Кiрова, буд.53

0.00012

Акцiонерний комерцiйний
банк "Галицький"

-

79000Україна м. Львiв вул.
Академiка Гнатюка, буд.11

0.00012

Акцiонерне товариство
"Київський iнвестицiйний
фонд "Кiфон"

19137532

04116Україна м. Київ Ванди
Василевської,буд.24

0

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Авальсхiд"

-

02660Україна м. Київ проспект
Визволителiв, буд.3

0.00012

Акцiонерне товариство
"Iнвестицiйний фонд "Айко"

13751877

25006Україна м. Кiровоград
вул. Карла Маркса, буд.31/36

0

Всеукраїнський акцiонерний
банк "Вабанк"

2407549

01054Україна м. Київ вул.
Павлiвська, буд.4-8

0

Українська фiнансова
компанiя "Укрфiнком"

23526911

01021Україна м. Київ вул.
Грушевського,34/1, кiм.11

0.00012

Iнвестицiйна компанiя
"Дiком"

13490081

83003Україна м. Донецьк
проспект Iллiча,буд.89

0.00012

Iнвестицiйно-фiнансова
компанiя "МКД"

14370639

02068Україна м. Київ вул.
Кошиця,9, оф.96

0.00004

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ЦСПУтраст"

-

73003Україна м. Херсон вул.
Суворова, буд.1 а

0.00012

Акцiонерне товариство
"Софiя-цiннi папери"

14281801

01033Україна м. Київ вул.
Гайдара, буд.27, офiс 116

0.00012

Акцiонерне товариство
"Одеський центр цiнних
паперiв"

-

65005Україна м. Одеса вул.
Бебеля,3

0

Макiївський комерцiйний
банк "Шахтекономбанк"

09801641

86100Україна м. Макiївка
площа Радянська, буд.2

0.00012

Iнвестицiйний фонд "Сiгма"

-

61057Україна м. Харкiв вул.
Мар'яненка, буд.4а

0

Акцiонерне товариство
"Iнвестицiйно-трастова
компанiя "ХIНКО Холдинг"

21294276

73011Україна м. Херсон вул. Р.
Люксембург, буд.16

0

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Камбiо"

-

01135Україна м. Київ площа
Перемоги, буд.1, к.504

0.00012

Акцiонерне товариство
"Одеський iнвестицiйний
фонд"

19198312

65000Україна м. Одеса вул. Б.
Хмельницького, буд.24

0

Брокерська контора "Крок
МТ"

22192000

76000Україна м. IваноФранкiвськ вул. Вовчинецька,
буд.9

0

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "КомексБрок-Лтд"

14297653

03056Україна м. Київ вул.
Iндустрiальна,27, поверх 12

0

Спiльне виробничоiнвестицiйне пiдприємство,
акцiонерне товариство
"Фiанiт"

-

49000Україна м.
Днiпропетровськ вул.
Кiрова,буд.40

0

Товариство з обмеженою

13565991

11708Україна м. Новоград-

0.00012

вiдповiдальнiстю
"Iнвестицiйна компанiя
"Звягель-iнвест"

Волинський вул. Радянська,
буд.3

Акцiонерне товариство
"Тавричний iнвестицiйний
фонд"

-

95000Україна м. Сiмферополь
вул. Первомайська, буд.3, корп.
А

0

Акцiонерне товариство
"Фондова зiрка"

16459060

03110Україна м. Київ вул.
Солом'янська, буд.3, к.533

0

Акцiонерне товариство
"Iнвестицiйно-трастова
компанiя "ВIЙКО"

-

21027Україна м.Вiнниця вул.
Келецька, буд.51

0

Акцiонерне товариство
"Фаворит"

-

03057Україна м. Київ проспект
Перемоги, буд.41а

0.00012

Акцiонерне товариство
"Фонди Галичини"

20813194

79000Україна м. Львiв вул.
Новакiвського, буд.6-1а

0

Прізвище, ім"я, по батькові
фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування
органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток,
паїв), які належать
засновнику та/або
учаснику (від загальної
кількості)
0.00136

Усього

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Доломина Максим Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
--4) рік народження**
1973
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова Правлiння ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.07.2012 3 роки
9) Опис
24 квiтня 2009 року рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Київська
мiжнародна фондова бiржа" протокол №1/09 було призначено Голову Правлiння - Доломину
Максима Петровича. 02 липня 2012 року на Засiданнi Бiржової ради ПАТ "Київська

мiжнародна фондова бiржа" (протокол №5) було переобрано на посаду Голови Правлiння Доломину Максима Петровича у зв'язку iз закiнченням попереднього термiну перебування
на посадi. Обрано термiном на 3 роки. Доломина М.П. часткою в статутному капiталi
емiтента не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних Доломина М.П. не надав.
Повноваження та обов'язки Доломини М.П. визначенi Статутом ПАТ "Київська мiжнародна
фондова бiржа" та Положенням про Правлiння ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа".
Винагорода виплачується згiдно з контрактом, у виглядi заробiтної плати, вiдповiдно до
штатного розпису ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа". У Доломини М.П.
непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи
Доломини М.П. 23 роки. Доломина М.П. на ПАТ "КМФБ" працює бiльше 6,5 рокiв.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Заступник Голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мелесик Сергiй Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
--4) рік народження**
1980
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник Голови Правлiння ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.07.2012 3 роки
9) Опис
24 квiтня 2009 року рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Київська
мiжнародна фондова бiржа" протокол №1/09 було призначено Заступника Голови Правлiння
- Мелесика Сергiя Володимировича. 02 липня 2012 року на Засiданнi Бiржової ради ПАТ
"Київська мiжнародна фондова бiржа" (протокол №5) було переобрано на посаду Заступника
Голови Правлiння - Мелесика Сергiя Володимировича, у зв'язку iз закiнченням попереднього
термiну перебування на посадi. Обрано термiном на 3 роки. Мелесик С.В. володiє часткою в
статутному капiталi емiтента 0,00008 %. Згоди на розкриття паспортних даних Мелесик С.В.
не надав. Повноваження та обов'язки Мелесика С.В. визначенi Статутом ПАТ "Київська
мiжнародна фондова бiржа" та Положенням про Правлiння ПАТ "Київська мiжнародна
фондова бiржа". Винагорода, як Члену Правлiння ПАТ "Київська мiжнародна фондова
бiржа", виплачується вiдповiдно до контракту. У Мелесика С.В. непогашених судимостей за
корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи Мелесика С.В. 17 рокiв.
Мелесик С.В. на ПАТ "КМФБ" працює 11,8 рокiв.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Правлiння, Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мiрошник Ганна Михайлiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
--4) рік народження**
1965
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний бухгалтер ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.07.2012 3 роки
9) Опис
24 квiтня 2009 року рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Київська
мiжнародна фондова бiржа" протокол №1/09 було призначено Члена Правлiння - Мiрошник
Ганну Михайлiвну. 02 липня 2012 року на Засiданнi Бiржової ради ПАТ "Київська
мiжнародна фондова бiржа" (протокол №5) було переобрано на посаду Члена Правлiння Мiрошник Ганну Михайлiвну, у зв'язку iз закiнченням попереднього термiну перебування на
посадi. Обрано термiном на 3 роки. Мiрошник Г.М. часткою в статутному капiталi емiтента
не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних Мiрошник Г.М. не надала. Повноваження
та обов'язки Члена Правлiння визначенi Статутом ПАТ "Київська мiжнародна фондова
бiржа" та Положенням про Правлiння ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа". Обов'язки
Головного бухгалтера визначенi Посадовою iнструкцiєю Головного бухгалтера. Винагорода,
як Члену Правлiння, виплачується вiдповiдно до контракту. Винагорода Головному
бухгалтеру у виглядi заробiтної плати, вiдповiдно до штатного розпису ПАТ "Киїська
мiжнародна фондова бiржа". У Мiрошник Г.М. непогашених судимостей за корисливi та
посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи Мiрошник Г.М. бiльше 30 рокiв. Мiрошник
Г.М. на ПАТ "КМФБ" працює бiльше 6,5 рокiв на посадi Головного бухгалтера.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Глазов Олександр Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
---

4) рік народження**
1985
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Правління ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.07.2012 3 роки
9) Опис
24 квiтня 2009 року рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Київська
мiжнародна фондова бiржа" протокол №1/09 було призначено Члена Правлiння - Глазова
Олександра Олександровича. 02 липня 2012 року на Засiданнi Бiржової ради ПАТ "Київська
мiжнародна фондова бiржа" (протокол №5) було переобрано на посаду Члена Правлiння Глазова Олександра Олександровича, у зв'язку iз закiнченням попереднього термiну
перебування на посадi. Обрано термiном на 3 роки. Глазов О.О. часткою в статутному
капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних Глазов О.О. не надав.
Повноваження та обов'язки Члена Правлiння визначенi Статутом ПАТ "Київська мiжнародна
фондова бiржа" та Положенням про Правлiння ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа".
Винагорода, як Члену Правлiння, виплачується вiдповiдно до контракту. У Глазова О.О.
непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Глазов О.О. на ПАТ
"КМФБ" працює 7 рокiв, перебував на посадi Адмiнiстратора системи, головного спецiалiста
вiддiлу торгових операцiй ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа", з 05.04.2013 р.
переведено на посаду Начальника вiддiлу iнформацiйно-технiчного забезпечення ПАТ
"Київська мiжнародна фондова бiржа". Загальний стаж роботи - 7 рокiв.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бобриньов Олег Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
--4) рік народження**
1973
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Голова ревiзiйної комiсiї ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.03.2012 3 роки
9) Опис
23 березня 2012 року рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київська
мiжнародна фондова бiржа" (протокол №1) та рiшенням Ревiзiйної комiсiї (протокол №1)
було призначено Голову Ревiзiйної комiсiї - Бобриньова Олега Володимировича. Володiє
часткою в статутному капiталi емiтента 0,00004%. Ревiзiйна комiсiя обирається строком на 3
роки. Згоди на розкриття паспортних даних Бобриньов О.В. не надав. Повноваження та
обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПАТ "Київська мiжнародна фондова
бiржа" та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа".
Винагороду, в тому числi у натуральнiй формi, посадова особа не отримує. У Бобриньова
О.В. непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж
роботи Бобриньова О.В. бiльше 20 рокiв. Бобриньов О.В. обiймає посаду Генерального
директора ПАТ "Українська iновацiйно-фiнансова компанiя" (мiсцезнаходження: 04212,
м.Київ, Оболонський р-н., вул. Маршала Малиновського,12-А).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Бiржової ради (Президент Бiржi)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Глазова Ольга Валерiанiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
--4) рік народження**
1956
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
40
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова Біржової ради ПАТ «Київська міжнародна фондова біржа»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.03.2012 3 роки
9) Опис
23 березня 2012 року рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київська
мiжнародна фондова бiржа" (протокол №1) та рiшенням Бiржової ради (протокол №1) було
призначено Голову Бiржової ради (Президента Бiржi) - Глазову Ольгу Валерiанiвну. Бiржова
рада обирається строком на 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента
0,00004%. Згоди на розкриття паспортних даних Глазова О.В. не надала. Повноваження та
обов'язки Голови Бiржової ради (Президента Бiржi) визначенi Статутом ПАТ "Київська
мiжнародна фондова бiржа" та Положенням про Бiржову раду ПАТ "Київська мiжнародна

фондова бiржа". Винагороду, в тому числi у натуральнiй формi, посадова особа не отримує.
У Глазової О.В. непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний
стаж роботи Глазової О.В. бiльше 40 рокiв. Глазова О. В. обiймає посаду Директора
департаменту корпоративних вiдносин ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна"
(мiсцезнаходження: Україна, 01004, м. Київ, Шевченкiвський р-н, бульв. Т. Шевченка/вул.
Пушкiнська, буд. 5-7/29).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Бiржової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Куєвда Микола Валерiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
--4) рік народження**
1963
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Бiржової ради ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.03.2012 3 роки
9) Опис
23 березня 2012 року рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київська
мiжнародна фондова бiржа" (протокол №1) було призначено Члена Бiржової ради - Куєвду
Миколу Валерiйовича. Бiржова рада обирається строком на 3 роки. Куєвда М.В. володiє
часткою в статутному капiталi емiтента 0,00004%. Згоди на розкриття паспортних даних
Куєвда М.В. не надав. Повноваження та обов'язки Члена Бiржової ради визначенi Статутом
ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" та Положенням про Бiржову раду ПАТ "Київська
мiжнародна фондова бiржа". Винагороду, в тому числi у натуральнiй формi, посадова особа
не отримує. У Куєвди М.В. непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи Куєвди М.В. бiльше 28 рокiв. Куєвда М. В. обiймає посаду Старшого
Вiце-Президента ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна" (мiсцезнаходження:
Україна, 01004, м. Київ, Шевченкiвський р-н, бульв. Т. Шевченка/вул. Пушкiнська, буд. 57/29).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА IНОВАЦIЙНО-ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
- 25198262 4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.03.2012 3 роки
9) Опис
23 березня 2012 року рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київська
мiжнародна фондова бiржа" (протокол №1) та рiшенням Бiржової ради ПАТ "Київська
мiжнародна фондова бiржа" (протокол №1) було призначено членом Бiржової ради
(Секретарем Бiржової ради) - ПАТ "Українська iновацiйно-фiнансова компанiя", юридична
особа, Код ЄДРПОУ 25198262. Мiсцезнаходження: 04212, м. Київ, Оболонський р-н, вул.
Маршала Малиновського,12-А. ПАТ "Українська iновацiйно-фiнансова компанiя" володiє
часткою в статутному капiталi 5,6598%. Повноваження та обов'язки Члена Бiржової ради
визначенi Статутом ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" та Положенням про Бiржову
раду ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа". Бiржова рада обирається строком на 3
роки. Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримується.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї, посадова особа служби внутрiшнього аудиту (контролю)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Михалюк Вiкторiя Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
--4) рік народження**
1983
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
12

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Економiст вiддiлу податкового планування ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.03.2012 3 роки
9) Опис
23 березня 2012 року рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київська
мiжнародна фондова бiржа" (протокол №1) та рiшенням Ревiзiйної комiсiї (протокол №1)
було призначено Члена Ревiзiйної комiсiї - Михалюк Вiкторiю Олександрiвну. Часткою в
статутному капiталi пiдприємства не володiє. Ревiзiйна комiсiя обирається строком на 3
роки. Згоди на розкриття паспортних даних Михалюк В.О. не надала. Повноваження та
обов'язки Члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПАТ "Київська мiжнародна фондова
бiржа" та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа".
Винагороду, в тому числi у натуральнiй формi, посадова особа не отримує. У Михалюк В.О.
непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. 08.01.2013 року Рiшенням
Бiржової ради ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" було призначено посадову особу
внутрiшнього аудиту (контролю) ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" - Члена
Ревiзiйної комiсiї Михалюк В.О. Повноваження та обов'язки посадової особи служби
внутрiшнього аудиту визначенi Положенням про службу внутрiшнього аудиту (контролю)
ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа". Загальний стаж роботи бiльше 12 рокiв .
Михалюк В.О.також займає посаду економiста вiддiлу податкового планування ТОВ "ВС
Енерджi Iнтернейшнл Україна" (мiсцезнаходження: Україна, 01004, м. Київ, Шевченкiвський
р-н, бульв. Т. Шевченка/вул. Пушкiнська, буд. 5-7/29).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Маслова-Левченко Марина Анатолiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1984
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Провiдний фахiвець департаменту корпоративних вiдносин ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл
Україна»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.03.2012 3 роки
9) Опис

23 березня 2012 року рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київська
мiжнародна фондова бiржа" (протокол №1) та рiшенням Ревiзiйної комiсiї (протокол №1)
було призначено Члена Ревiзiйної комiсiї - Маслову Марину Анатолiївну. Часткою в
статутному капiталi пiдприємства не володiє. Ревiзiйна комiсiя обирається строком на 3
роки. Згоди на розкриття паспортних даних Маслова- Левченко М.А. не надала.
Повноваження та обов'язки Члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПАТ "Київська
мiжнародна фондова бiржа" та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "Київська
мiжнародна фондова бiржа". Винагороду, в тому числi у натуральнiй формi, посадова особа
не отримує. У Маслової-Левченко М.А. непогашених судимостей за корисливi та посадовi
злочини немає. Загальний стаж роботи бiльше 13 рокiв. Маслова-Левченко М.А. також
займає посаду провiдного фахiвця вiддiлу корпоративних вiдносин ТОВ "ВС Енерджi
Iнтернейшнл Україна" (мiсцезнаходження: Україна, 01004, м. Київ, Шевченкiвський р-н,
бульв. Т. Шевченка/вул. Пушкiнська, буд. 5-7/29).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
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ні на
ні іменні
ка
пред'явника

3

4

5

6

7

8

9

Заступник
Мелесик
Голови
Сергiй
Правлiнн Володимиров
я
ич

---

2

0.00008

2

0

0

0

Голова
Бiржової
Глазова Ольга
ради
Валерiанiвна
(Президен
т Бiржi)

---

1

0.00004

1

0

0

0

Член
Бiржової
ради

Куєвда
Микола
Валерiйович

---

1

0.00004

1

0

0

0

Член
Бiржової
ради
(Секретар
Бiржової
ради)

Публiчне
акцiонерне
товариство
"Українська
iнновацiйнофiнансова
компанiя"

25198262
-

141495

5.6598

141495

0

0

0

---

1

0.00004

1

0

0

0

141500

5.6600

14150
0

0

0

0

Бобриньов
Голова
Олег
Ревiзiйної
Володимиров
комiсiї
ич

Усього

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

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів*
чергові

позачергові

X
Дата
проведення

04.04.2014

Кворум зборів**

Опис

66.66

04 квiтня 2014 року вiдбулися черговi загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Київська мiжнародна
фондова бiржа", на яких розглядалися наступнi питання порядку денного:
1. Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КМФБ» (далi –Товариство),
припинення повноважень лiчильної комiсiї Товариства.
2. Про порядок проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
3. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства.
4. Звiт Бiржової ради Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Бiржової ради Товариства.
5. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк.
Перелiк питань до порядку денного попередньо затверджений Бiржовою радою ПАТ "Київська
мiжнародна фондова бiржа".
Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було.
Результати розгляду питань порядку денного:
1.Прийнятi рiшення по першому питанню порядку денного:
1.) Обрати лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї – Дубаневич Наталiя
Валерiївна, члени лiчильної комiсiї: Магась Катерина Олександрiвна, Борисюк Юлiя
Олександрiвна.
2.) Припинити повноваження лiчильної комiсiї у складi: Голова лiчильної комiсiї –
Дубаневич Наталiя Валерiївна, члени лiчильної комiсiї: Магась Катерина Олександрiвна,
Борисюк Юлiя Олександрiвна з моменту закриття даних Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства.
2. Прийнятi рiшення по другому питанню порядку денного:
1.) Пiдтвердити повноваження Голови Загальних зборiв – Голови Правлiння Товариства
Доломини М.П. та секретаря Загальних зборiв – представника ТОВ «НОВА
ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ», призначених Рiшенням Бiржової ради Товариства
(Протокол №12/1 вiд 07 лютого 2014 р.).
2.) Для проведення загальних зборiв акцiонерiв встановити наступний регламент:
- для доповiдi по всiм питанням порядку денного – до 10 хв.;
- всi питання до доповiдачiв надаються в письмовiй формi з зазначенням прiзвища
(найменування) акцiонера та кiлькостi належних йому акцiй;
- вiдповiдi по запитанням – до 10 хв.
3. Прийняте рiшення по третьому питанню порядку денного:
Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за
2013 рiк затвердити.
4. Прийняте рiшення по четвертому питанню порядку денного:
Звiт Бiржової ради Товариства за 2013 рiк затвердити.
5.Прийнятi рiшення по п’ятому питанню порядку денного:
Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про проведену роботу в 2013 роцi та
висновок Ревiзiйної комiсiї щодо рiчного звiту та балансу Товариства за 2013 рiк.
6. Прийняте рiшення по шостому питанню порядку денного:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2013 рiк (в т.ч. баланс, звiт про фiнансовi результати, звiт
про власний капiтал, звiт про рух грошових коштiв, примiтки до звiту).
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв у 2014 роцi не проводились.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
Повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові фізічної "ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ"
особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

31810610

Місцезнаходження

01033 Україна м. Київ Голосiївський р-н м. Київ вул.
Саксаганського,36-В

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

АЕ №263431

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) 494-43-73

Факс

(044) 494-43-73

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна
дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" користується
послугами ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ"
щодо депозитарної дiяльностi депозитарної установи, з якою ПАТ
"Київська мiжнародна фондова бiржа" було укладено Договiр на
надання послуг щодо вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних
паперах власникам простих iменних акцiй.

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська
Повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові фізічної компанiя "Свiт"
особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

23527046

Місцезнаходження

01133 Україна м. Київ Печерський р-н м. Київ вул. Кутузова, 13

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

Св-цтво №2158

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

22.06.2001

Міжміський код та телефон

(067) 355-66-77

Факс

д/н

Вид діяльності

Аудиторська дiяльнiсть

Опис

ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" користувалося у 2014
роцi послугами ТОВ "Аудиторська компанiя "СВIТ" щодо
проведення аудиторської перевiрки ПАТ "КМФБ" за 2013 рiк.

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй
Повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові фізічної України"
особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна м. Київ Подiльський р-н м. Київ вул. Нижнiй Вал
буд. 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

№2092

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) 591-04-34

Факс

(044) 482-52-01

Вид діяльності

дiяльнiсть Центрального депозитарiю цiнних паперiв

Опис

ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" користується
послугами ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" як
Центрального депозитарiю цiнних паперiв, щодо обслуговування
емiсiї акцiй простих iменних ПАТ "КМФБ" на пiдставi Договору
про обслуговування випускiв цiнних паперiв.

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

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

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

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

АЕ №263463

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

13.10.2013

Міжміський код та телефон

+380 44 585 42 42

Факс

+380 44 481 00 99

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - клiрингова
дiяльнiсть

Опис

ПАТ «Розрахунковий центр» здiйснює клiрингову дiяльнiсть,
виконує функцiї центрального контрагента та забезпечує
здiйснення грошових розрахункiв за правочинами щодо цiнних
паперiв, укладених на ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа",
на пiдставi договорiв укладених мiж ПАТ "Київська мiжнарона
фондова бiржа" та ПАТ "Розрахунковий центр".

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю " Аудиторська фiрма
Повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові фізічної "Венгер i Парнери"
особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

36852079

Місцезнаходження

03062 Україна м. Київ Святошинський м. Київ вул. Чистякiвська,
буд.2, офiс 118

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

Свiдоцтво №4363

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

14.07.2008

Міжміський код та телефон

(067)233-93-14

Факс

(044)223-78-10

Вид діяльності

Здiйснення аудиторських перевiрок фiнансових установ

Опис

ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" користувалося у 2015
роцi послугами ТОВ "Аудиторська фiрма "Венгер i Парнери"
щодо проведення аудиторської перевiрки ПАТ "КМФБ" за 2014
рiк.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Номер
Найменув
Дата свідоцт
ання
Міжнародни
реєстр ва про
органу,
й
ації
реєстра
що
ідентифікаці
випуск
цію
зареєструв йний номер
у
випуск
ав випуск
у
1

2

09.10.1
995

416/95

Опис

3

4

Тип
цінного
паперу

5

Частка
Загальн
у
Номінал
Форма
Кількі
а
статутн
ьна
існування
сть номінал
ому
вартість
та форма
акцій
ьна
капітал
акцій
випуску
(штук) вартіст
і (у
(грн)
ь (грн) відсотк
ах)
6

Акція
Мiнiстерст
UA10164611
проста
Документар
во фiнансiв
05
документар ні іменні
України
на іменна

17.03.1
999

89/1/99

Опис

02.10.2
469/1/03
003

9

10

10

103

1030

100

10

10726

107260

100

Другий випуск акцiй зареєстрований Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку 14.08.1997 р. на загальну номiнальну вартiсть 106 230 грн. Пiсля випуску акцiй
статутний капiтал склав 107260 грн. Форма iснування - документарна.

Державна
комiсiя з
Акція
04.12.1
цiнних
UA10164611
проста
Документар
977/1/97
997
паперiв та
05
документар ні іменні
фондового
на іменна
ринку

Опис

8

За результатами першої емiсiї Мiнiстерством фiнансiв України зареєстровано випуск акцiй
обсягом 103 шт. номiнальною вартiстю 10 грн. на загальну суму 1030 грн., видане свiдоцтво
№416/1/95 вiд 09.10.1995 р.

Державна
комiсiя з
Акція
14.08.1
цiнних
UA10164611
проста
Документар
677/1/97
997
паперiв та
05
документар ні іменні
фондового
на іменна
ринку
Опис

7

10

17026

170260

100

Третiй випуск акцiй зареєстрований Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку на загальну номiнальну вартiсть 63000 грн. Кiлькiсть випущених акцiй -6300 акцiй.
Пiсля випуску акцiй статутний капiтал склав 170 260 грн. Форма iснування акцiй документарна.

Державна
комiсiя з
Акція
цiнних
UA10164611
проста
Документар
паперiв та
05
документар ні іменні
фондового
на іменна
ринку

10

34000

340000

100

Четвертий випуск акцiй зареєстрований Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку на загальну номiнально вартiсть 169740 грн. Пiсля випуску статутний капiтал склав
340000 грн. Форма iснування документарна.

Державна
комiсiя з
цiнних
паперiв та

Акція
UA10164611
проста
Документар
05
документар ні іменні
на іменна

10

102000 1020000

100

фондового
ринку
Опис

За результатами п'ятої емiсiї акцiй додатково розмiщено 68 000 шт. акцiй на суму 680 000
грн. Попередньо виданi свiдоцтва були анульованi та 02.10.2003 року видано свiдоцтво на
102000 шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 10 грн. на суму 1 020 000 грн.

Державна
комiсiя з
Акція
08.04.2
цiнних
UA10164611
проста
Документар
184/1/04
004
паперiв та
05
документар ні іменні
фондового
на іменна
ринку

Опис

26.04.2
216/1/11
011

10

300000 3000000

100

10

300000 3000000

100

У 2010 р. емiтент здiйснив дематерiалiзацiю цiнних паперiв на виконання вимог чинного
законодавства. Пiсля здiйснення процедури дематерiалiзацiї акцiй, видано нове Свiдоцтво
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Зареєстрований статутний капiтал 3 000 000 грн. Форма iснування акцiй - бездокументрана.

Державна
Акція
комiсiя з
проста
15.07.2
цiнних
UA40000770
Бездокумен
539/1/10
бездокумен
010
паперiв та
10
тарні іменні
тарна
фондового
іменна
ринку

Опис

100

Сьомий випуск акцiй зареєстрований Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку в 2007 роцi на загальну номiнальну вартiсть 1 500 000 грн. Кiлькiсть випущених акцiй
- 150 000 шт. Пiсля випуску акцiй статутний капiтал склав 3 000 000 грн. Форма iснування
акцiй -документрана. Додаткову емiсiю було здiйснено на виконання вимог чинного
законодавства.
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Шоста емiсiя акцiй вiдбулася згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №03/03
вiд 03.10.2003 р.). Статутний фонд було вирiшено збiльшити до 1 500 000 грн. шляхом
додаткової емiсiї на суму 480 000 грн., подiлених на 48 000 шт. простих iменних акцiй
номiнальною вартiстю 10 грн. Попередньо видане свiдоцтво було анульоване та 08.04.2004 р.
видано свiдоцтво про рнеєстрацiю випуску акцiй на 150000 простих iменних акцiй
номiнальною вартiстю 10 грн. на загальну суму 1500000 грн.
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Нове свiдоцтво видано Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 28.04.2011
року, переоформлялось у зв'язку зi змiною офiцiйного найменування емiтента з Вiдкритого
акцiонерного товариства "Київська мiжнародна фондова бiржа" на Публiчне акцiонерне
товариство "Київська мiжнародна фондова бiржа".
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Нове свiдоцтво видано Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 09.08.2011
року. Додаткова емiсiя була здiйсненна на виконання вимог чинного законодавства України,
а саме на виконання Закону України вiд 01.07.2010р. № 2393-VI "Про внесення змiн до
деяких законiв України щодо пiдвищення вимог до професiйних учасникiв фондового
ринку", яким передбаченi вимоги до розмiру статутного капiталу фондових бiрж. Так як
статутний капiтал емiтента не вiдповiдав таким вимогам, виникла необхiднiсть у збiльшеннi
статутного капiталу. Спосiб розмiщення - закрите (приватне) розмiщення акцiй. Фактiв
лiстингу/делiстингу на фондових бiржах не було. Iнформацiї про здiйснення торгiвлi акцiями
простими iменними ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" на зовнiшнiх ринках емiтент
не має. Акцiї простi iменнi ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" знаходяться у
бiржовому списку (у категорiї "позалiстинговi цiннi папери") ПАТ "Київська мiжнародна
фондова бiржа".

XI. Опис бізнесу
Важливi подiї розвитку:
У 2014 роцi, на виконання вимог чинного законодавства, було внесено змiни до Правил ПАТ
"Київська мiжнародна фондова бiржа" та зареєстровано їх у Нацiональнiй комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку. На виконання вимог чинного законодавства приведено у
вiдповiднiсть деякi внутрiшнi документи ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа". 26
травня 2014 року ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" було укладено договiр про
виконання функцiй центрального контрагента з ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР",
вiдповiдно до умов цього договору ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" надає ПАТ
"РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР"
доступ до участi в торгах у бiржовiй електроннiй торговельнiй системi, згiдно Правил "ПАТ
"Київська мiжнародна фондова бiржа", а ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" бере на себе
зобов'язання брати участь в торгах для
виконання функцiй Центрального контрагента в порядку та на умовах, визначених
Правилами ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа".
10 липня 2014 року ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" було укладено договiр з ПАТ
"НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ". Договiр було укладено з метою обмiну
iнформацiєю та порядку забезпечення розрахункiв у цiнних паперах за правочинами щодо
цiнних паперiв, укладених на ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа", виконання яких
вiдповiдно до Положення про функцiонування фондових бiрж, затвердженого рiшенням
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку , може здiйснюватись без
дотримання принципу "поставка цiнних паперiв проти оплати".
Починаючи з 15 вересня 2014 року бiржовi контракти на вторинному ринку в бiржовiй
електроннiй системi ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" почали укладатися тiльки з
використанням електронного цифрового пiдпису. Електронний цифровий пiдпис
пiдтверджує авторство, цiлiснiсть та незмiннiсть заявок та бiржових контрактiв, якi
вводяться та укладаються учасниками бiржових торгiв в бiржовiй електроннiй торговельнiй
системi вiдповiдно до Правил ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа".
Злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу ПАТ "Київська мiжнародна фондова
бiржа" у звiтному роцi не було.
Органiзацiйна структура емiтента у 2014 роцi не змiнювалась. Органiзацiйну структуру ПАТ
"Київська мiжнародна фондова бiржа" затверджено 25.02.2013 року Бiржовою радою ПАТ
"Київська
мiжнародна
фондова
бiржа".
Органiзацiйна структура ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа": Загальнi збори
акцiонерiв; Бiржова рада; Ревiзiйна комiсiя; Правлiння; Голова Правлiння; Заступник Голови
Правлiння; Бухгалтерiя (Головний бухгалтер, Бухгалтер); Вiддiл iнформацiйно-технiчного
забезпечення (Начальник вiддiлу, провiдний спецiалiст); Вiддiл торгових операцiй
(Начальник вiддiлу, головний спецiалiст, головний спецiалiст, провiдний спецiалiст).
Iснуюча органiзацiйна структура оптимальна для нормальної дiяльностi емiтента.
Перспективи розвитку емiтента мають позитивну динамiку.
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв
ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" не має.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб)-10.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб)0.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осiб) -0.
Фонд оплати працi - всього (тис. грн.) - 259.
Фонд оплати працi у 2014 роцi вiдносно попереднього року збiльшився на 27 тис. грн.

Кадрова програма емiтента спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв
операцiйним потребам емiтента:
- кожнi три роки працiвники ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" проходять
сертифiкацiю осiб, що здiйснюють професiйну дiяльнiсть з цiнними паперами в Українi;
- кожнi три роки Головний бухгалтер ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" проходить
пiдвищення квалiфiкацiї, шляхом пiдготовки за типовою програмою професiйної пiдготовки
бухгалтерiв професiйних учасникiв фондового ринку;
- кожнi три роки Голова Правлiння ПАТ "Київська мiжнародна фондова
бiржа"(вiдповiдальний працiвник за проведення фiнансового монiторингу) проходить
атестацiю з питань фiнансовогомонiторингу професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв.
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
Емiтент у звiтному роцi не проводив спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями,
пiдприємствами, установами.
Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.
Основнi принципи ведення та органiзацiї бухгалтерського облiку у Товариствi в цiлому
вiдповiдають вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українi" вiд 16.07.1999 року №996-XIV (iз змiнами та доповненнями) та Мiжнародним
стандартам бухгалтерського облiку. Облiк повнiстю автоматизований. Органiзацiя
бухгалтерського облiку, аналiзу та контролю у Товариствi здiйснювалась згiдно Наказу про
облiкову полiтику вiд 28.12.2012 року №41/12/12, затвердженому керiвником пiдприємства.
У звiтному роцi змiни до Наказу про облiкову полiтику не вносились.
Ведення бухгалтерського облiку покладено на Головного бухгалтера та бухгалтера
товариства. Нарахування зносу основних засобiв в бухгалтерському облiку здiйснюється з
використанням прямолiнiйного методу. Придбанi (отриманi або виготовленi) запаси
оприбутковуються на баланс за первiсною вартiстю. Фiнансовi iнвестицiї оцiнюються по
собiвартостi. Облiк є безперервним, а вiдображення господарських операцiй станом на
31.12.2014 року згiдно чинного Плану рахункiв бухгалтерського облiку, адекватним. Згiдно
рiшення ДПI у Голосiївському районi м. Києва вiд 30.06.11р. №98/15-434 ПАТ "Київська
мiжнародна фондова бiржа" є неприбутковою та внесена до Реєстру неприбуткових установ
та органiзацiй з ознакою неприбутковостi за кодом 0011 у вiдповiдностi до статтi 157 роздiлу
III Податкового кодексу України.
Види дiяльностi ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" за КВЕД:
66.11 Управлiння фiнансовими ринками
66.12 Посередництво за договорами по цiнних паперах або товарах
66.19 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, крiм страхування та пенсiйного
забезпечення
70.22 Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування
73.20 Дослiдження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки.
Головний напрямок дiяльностi ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" - здiйснення
професiйної дiяльностi на фондовому - дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку.
На ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" проводяться аукцiони з продажу в процесi
приватизацiї пакетiв акцiй акцiонерних товариств, аукцiони з проведення первинного
розмiщення цiнних паперiв, торги на вторинному ринку цiнних паперiв та iнших фiнансових
iнструментiв. Органiзацiя торгiвлi цiнними паперами та iншими фiнансовими iнструментами
здiйснюється з використанням бiржової електронної торговельної системи та спрямована на

створення органiзацiйних, технологiчних, iнформацiйних, правових умов для збирання та
поширення iнформацiї стосовно попиту i пропозицiї на цiннi папери та iншi фiнансовi
iнструменти, проведення регулярних бiржових торгiв за встановленими Правилами ПАТ
"Київська мiжнародна фондова бiржа". Правила ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа"
мiстять заходи, якi спрямованi на запобiгання невиконанню бiржових контрактiв.
ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" надає послуги вiдповiдно до Видiв та розмiрiв
платежiв за послуги, якi надаються ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" (тарифи на
послуги), затвердженi Правлiнням ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа".
Основними засадами функцiонування ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" є:
- створення умов щодо конкурентного цiноутворення на цiннi папери та iншi фiнансовi
iнструменти шляхом зосередження попиту та пропозицiй на їх купiвлю-продаж;
- пiдтримання цiлiсностi та стабiльностi ринку цiнних паперiв шляхом запровадження
справедливих та рiвних для всiх учасникiв бiржових торгiв правил торгiвлi;
- забезпечення прозоростi ринку цiнних паперiв через оприлюднення iнформацiї, що
характеризує кон'юнктуру ринку;
- забезпечення iнформування учасникiв бiржових торгiв та iнвесторiв щодо емiтентiв та їхнiх
цiнних паперiв;
- застосування ефективних технологiй укладання та виконання бiржових контрактiв, що
вiдповiдають мiжнародним стандартам;
- забезпечення функцiонування ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" на постiйно
дiючiй основi;
- забезпечення захисту учасникiв бiржових торгiв та iнвесторiв вiд зловживань шляхом
установлення вимог щодо допуску до торгiвлi;
- протидiя манiпулюванню цiнними паперами для забезпечення прозоростi фондового ринку
України;
- застосування процедур нагляду, контролю та накладання санкцiй за порушення.
Клiєнтами ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" є:
- Члени Бiржi -торговцi цiнними паперами з рiзних регiонiв України, серед яких банки,
фондовi компанiї, iнвестицiйнi компанiї, фiнансовi компанiї.
- Емiтенти цiнних паперiв, якi є iнiцiаторами внесення цiнних паперiв до бiржового списку
ПАТ "КМФБ";
- Емiтенти цiнних паперiв, якi здiйснюють первинне розмiщення цiнних паперiв через
органiзатора торгiвлi;
- Компанiї, якi користуються iнформацiйними послугами, якi надає ПАТ "Київська
мiжнародна фондова бiржа";
- iншi.
Варто вiдзначити, що у 2014 роцi ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа", нажаль,
втратила частину клiєнтiв: як торговцiв цiнними паперами так i емiтентiв цiнних паперiв,
мiцезнаходження яких опинилося в зонi проведення антитерористичної операцiї або на
тимчасово окупованiй територiї. ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" щиро
сподiвається, що пiсля стабiлiзацiї ситуацiї в країнi вiдновить спiвпрацю з цими клiєнтами.
Основними конкурентами ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" є iншi фондовi бiржi
України.
Враховуючи новi вимоги законодавства України та потреби ПАТ "Київська мiжнародна
фондова бiржа", Правлiння провело необхiднi заходи для удосконалення дiяльностi ПАТ
"Київська мiжнародна фондова бiржа", а саме:
- для торгiвлi на вторинному ринку було кiлька разiв вдосконалено функцiї бiржової
електронної торговельної системи;
- протягом року було внесено змiни до Правил ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" та
зареєстровано їх у НКЦПФР.
Основними напрямками дiяльностi на ринку цiнних паперiв для ПАТ «Київська мiжнародна
фондова бiржа», як i у попереднi роки, залишаються:
•Забезпечення iнформацiйної пiдтримки та професiйного проведення торгiв на первинному
ринку;

•Пiдтримка високого рiвня забезпечення бiржових торгiв на вторинному ринку;
• Розвиток ринку РЕПО;
• Органiзацiя торгiвлi державними цiнними паперами (облiгацiями внутрiшньої державної
позики;
•Пiдтримка приватизацiйних процесiв та удосконалення взаємодiї з Фондом державного
майна України та органами мiсцевого самоврядування;
•Адаптацiя та впровадження програмного забезпечення Бiржової електронної торговельної
системи з урахуванням сучасних тенденцiй розвитку фондового ринку.
ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" здiйснює свою дiяльнiсть на територiї України.
За останнi п'ять рокiв основнi придбання становлять 39 тис. грн., а вiдчуження активiв
становить 54 тис. грн. Фiнансовi iнвестицiї: Часткою (38,58 %) у статутному капiталi ТОВ
"Клiринговий центр", що становить 46 291,30 грн. Iнвестицiї здiйсненi основними засобами.
Часткою (14,9 %) у статутному капiталi ТОВ "Iнженернi мережi", що становить 5 297 248,00
гривень. Iнвестицiї здiйсненi виключно грошовими коштами. Часткою (9,93%) у статутному
капiталi ТОВ "Житомир-Енергоiнвест", що становить 13 300 000,00 грн. Право власностi на
частину сплаченої частки ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" перейшло з моменту державної
реєстрацiї змiн до статуту з 20.12.2010 р. Iнвестицiї здiйсненi виключно грошовими
коштами. Часткою (23,91%) у статутному капiталi ТОВ "Iнформацiйно-Експедиторська
компанiя", що становить 10 691 192,00 грн. Iнвестицiї здiйсненнi виключно грошовими
коштами. Часткою (4,9%) у статутному капiталi ТОВ "Класична iпотечна компанiя", що
становить 318 500 грн. Iнвестицiї здiйсненнi виключно грошовими коштами. Станом на
кiнець звiтного перiоду ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" не плануло будь-яких
значних iнвестицiй або придбань, пов'язаних з господарською дiяльнiстю.
Публiчне акцiонерне товариство «Київська мiжнародна фондова бiржа», за даними зведених
облiкових реєстрiв власникiв цiнних паперiв у 2014 роцi не має акцiонерiв, якi володiють 10ма чи бiльше вiдсотками акцiй, таким чином власники iстотної участi вiдсутнi. Правочини з
членами наглядової ради або з членами виконавчого органу не укладались.
Орендованих основних засобiв не має. Активи товариства утримуються на балансi, основнi
засоби знаходяться за мiсцезнаходженням ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" 01033, м. Київ, вул. Саксаганського,36- В. Ступiнь зносу основних засобiв 93%. Виробничi
потужностi товариства у виглядi програмно-технiчних засобiв повнiстю використовуються
для забезпечення господарської дiяльностi. ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" не
здiйснює дiяльностi промислового характеру, яка б впливала на екологiчну ситуацiю. Плани
щодо капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв не
прогнозувалися.
На дiяльнiсть емiтента впливає недосконалiсть чинного законодавства, що регламентує
дiяльнiсть професiйних учасникiв фондового ринку, а також недостатня iнвестицiйна
привабливiсть України. Емiтент у 2014 роцi здiйснював свою фiнансово -господарську
дiяльнiсть в складних економiчних умовах (обсяги фiнансових потокiв, що проходять через
бiржовий сектор фондового ринку України - незначнi) та в умовах полiтичної та соцiальноекономiчної нестабiльностi в Українi. Основними проблемами пiд час провадження
професiйної дiяльностi на фондовому ринку -дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому
ринку є стан законодавства в сферi фондового ринку та оподаткування, низька
платоспроможнiсть клiєнтiв, загальне економiчне становище.
Фактiв виплати штрафних санкцiй (штраф, пеня, неустойка) i компенсацiй за порушення

законодавства не було.
Фiнансування емiтента здiйснюється за рахунок власної дiяльностi вiдповiдно до Статуту
ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа". Прибуток спрямовується на розвиток ПАТ
"Київська мiжнародна фондова бiржа". Власного капiталу достатньо для покриття поточних
потреб емiтента.
Всi договори на кiнець звiтного перiоду виконанi та закритi. Портфельних замовлень не
передбачається.
Основними напрямками дiяльностi на ринку цiнних паперiв у 2015 роцi для ПАТ «Київська
мiжнародна фондова бiржа», як i у попереднi роки, залишаються:
•Забезпечення iнформацiйної пiдтримки та професiйного проведення торгiв на первинному
ринку;
•Пiдтримка високого рiвня забезпечення бiржових торгiв на вторинному ринку;
• Розвиток ринку РЕПО;
• Органiзацiя торгiвлi державними цiнними паперами (облiгацiями внутрiшньої державної
позики;
•Пiдтримка приватизацiйних процесiв та удосконалення взаємодiї з Фондом державного
майна України та органами мiсцевого самоврядування;
•Адаптацiя та впровадження програмного забезпечення Бiржової електронної торговельної
системи з урахуванням сучасних тенденцiй розвитку фондового ринку.
ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" функцiонує в нестабiльному середовищi,
пов'язаному зi секономiчною кризою в Українi. Полiпшення економiчної ситуацiї в Українi
буде значною мiрою залежати вiд ефективностi фiскальних та iнших заходiв, що
здiйснюються урядом України. У зв'язку з вiдсутнiстю чiткого плану заходiв уряду по виходу
iз кризи, неможливо достовiрно оцiнити ефект впливу поточної економiчної ситуацiї на
фiнансовий стан ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа".
Полiтика щодо дослiджень та розробок емiтента не ведеться.
Судовi справи, стороною в яких виступає емiтент або його посадовi особи у звiтному роцi
вiдсутнi.
Розрахункова вартiсть чистих активiв на кiнець звiтного перiоду становить 29 246 тис.грн.
Заявлений статутний капiтал становить 25 000 тис.грн. Неоплаченного капiталу на кiнець
звiтного перiоду немає. Розрахункова вартiсть чистих активiв вища за суму статутного
капiталу, що вiдповiдає вимогам ст.155 Цивiльного кодексу України.

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

Найменування
основних засобів

Основні засоби, всього
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

27

19

0

0

27

19

транспортні засоби

21

11

0

0

21

11

інші

6

0

0

0

6

0

2. Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

54

30

0

0

54

30

Опис Власнi основнi засоби. 1. Виробничого призначення: машини та обладнання; транспортнi
засоби; iншi.
Машини та обладнання:
Первiсна вартiсть на кiнець звiтного року - 97 тис. грн.
Знос на кiнець звiтного року - 78 тис. грн.
Нараховано амортизацiї за рiк: 8 тис. грн.
Транспортнi засоби :
Первiсна вартiсть на кiнець звiтного року - 104 тис. грн.
Знос на кiнець звiтного року - 93 тис. грн.
Нараховано амортизацiї за рiк: 10 тис. грн.
Iншi:
Первiсна вартiсть на кiнець звiтного року - 188 тис. грн.
Знос на кiнець звiтного року - 188 тис. грн.
Нараховано амортизацiї за рiк: 6 тис. грн.
Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не було. Обмеження на використання майна
емiтента передбаченi Статутом ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа".

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

29246

28526

Статутний капітал
(тис. грн.)

25000

25000

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

25000

25000

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснюється вiдповiдно до Методичних
рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств,

схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 року №485 (з урахуванням змiн
показникiв фiнансової звiтностi). У порiвняннi з попереднiм перiодом методика
розрахунку не змiнювалась.
Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв вища за суму статутного капiталу, що вiдповiдає
вимогам ст.155 Цивiльного кодексу України. Розмiр статутного капiталу вiдповiдає
вимогам чинного законодавства.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу
(тис. грн.)

Відсоток за
користування
коштами (відсоток
річних)

Дата
погашення

X

0

X

X

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним
випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами
(за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

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

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

273

X

X

Усього зобов'язань

X

273

X

X

Види зобов'язань

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

Опис:

Емiтент не випускав забезпечених цiнних паперiв, боргових та iпотечних
цiнних паперiв, вiдсутнi зобов'язання за кредитами.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

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

ТОВ "Аудиторська
фiрма "Венгер i
Партнери"
36852079
03062, м. Київ, вул.
Чистякiвська, 2, офiс 118
4363 14.07.2010
248 П 000248 16.01.2015
до 14.07.2015
2014

Думка аудитора***

умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної
особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення
до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів**

ТОВ "Аудиторська
фiрма "Венгер i
Партнери"
36852079
03062, м. Київ, вул.
Чистякiвська, 2 , офiс
118
4363 14.07.2010
248 П 000248
16.01.2015 до
14.07.2015

Текст аудиторського висновку (звіту)
Аудиторський
висновок
(звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi
Публiчного акцiонерного товариства
“ Київська мiжнародна фондова бiржа ”
м. Київ 20 березня 2015 року
Адресовано: Акцiонерам та правлiнню ПАТ«Київська мiжнародна фондова бiржа», Нацiональнiй комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку
Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi ПАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа» станом на
31.12.2014 у складi Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на 31.12.2014 р., Звiту про фiнансовi результати
(Звiту про сукупний дохiд), Звiту про власний капiтал, Звiту про рух грошових коштiв, Примiток до рiчної
фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився на зазначену дату, з метою висловлення аудитором думки про те, чи
фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПАТ станом на 31.12.2014
р., його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Основнi вiдомостi про Товариство
Повне найменування: Публiчне акцiонерне товариство “Київська мiжнародна фондова бiржа”.
Код ЄДРПОУ: 20064500
Органiзацiйно-правова форма: акцiонерне товариство.
Данi про реєстрацiю: Зареєстроване Голосiївською районною у мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю. Дата
реєстрацiї – 03.07.1997, номер запису про державну реєстрацiю – 10681050017023911. Свiдоцтво Серiя А01
№371199.
Мiсцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд.36-В
Телефон: (380-44) 490-57-89.
Коди видiв економiчної дiяльностi:
•Управлiння фiнансовими ринками
•Посередництво за договорами по цiнних паперах або товарах
•Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, крiм страхування та пенсiйного забезпечення
•Дослiдження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки
•Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування
Публiчне акцiонерне товариство “Київська мiжнародна фондова бiржа” включено до державного реєстру
фiнансових установ, якi надають фiнансовi послуги на ринку цiнних паперiв (свiдоцтво вiд 10.02.2012р.,
реєстрацiйний
номер
№
1923).
Серiя, номер, дата видачi та термiн чинностi лiцензiї на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку
– дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку:
-Лiцензiя серiї АВ №581146 видана Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 05.04.2011р.,
строк дiї – до 10.08.2017р.
Голова правлiння Товариства: Доломина Максим Петрович, призначений Протоколом Загальних зборiв
акцiонерiв №24/08 вiд 22.12.2008, переобраний вiдповiдно до Протоколу Загальних зборiв акцiонерiв №01/09
вiд 24.04.2009 i переобраний вiдповiдно до Протоколу Бiржової Ради №5 вiд 02.07.2012р.
Головний бухгалтер Товариства: Мiрошник Ганна Михайлiвна, призначена на посаду наказом №05/08-к вiд
19.02.2008р.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) та такий внутрiшнiй контроль, який
управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не
мiстить суттєвих викривлень у наслiдок шахрайства або помилки. Також управлiнський персонал несе
вiдповiдальнiсть за стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту вiдповiдно до
Закону України «Про акцiонернi товариства»; наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю,
що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до
НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю Аудитора є висловлення думки щодо цих фiнансових звiтiв на основi результатiв
аудиторської перевiрки. Аудиторську перевiрку проведено у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту.
Цi стандарти вимагають дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки
для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Опис аудиторської перевiрки
Ми провели аудиторську перевiрку та аудиторський висновок складено у вiдповiдностi до вимог Законодавства
України в сферi господарської дiяльностi i оподаткування: Законiв України "Про господарськi товариства";
"Про цiннi папери та фондовий ринок"; "Про аудиторську дiяльнiсть"; "Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в Українi"; Податкового кодексу України; Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, а також
установленого порядку ведення бухгалтерського облiку i формування фiнансової звiтностi, мiжнародними
стандартами аудиту № 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», № 705
«Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора». Аудитор керувався законодавством України у сферi
господарської дiяльностi, а саме Законом України «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в
Українi», Законом України «Про цiннi папери та фондовий ринок», Законами України «Про аудиторську
дiяльнiсть», «Про акцiонернi товариства», Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого
надання впевненостi та супутнiх послуг.
В ходi аудиторської перевiрки аудитор використовував як загальнонауковi методичнi прийоми аудиторського
контролю (моделювання, абстрагування та iн.), так i власнi методичнi прийоми (документальнi, розрахунковоаналiтичнi, узагальнення результатiв аудиту). Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання
розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось
шляхом тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi. Також була
здiйснена оцiнка вiдповiдностi принципiв облiку, що застосовувались Товариством, нормативним вимогам
щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi.
Для проведення аудиту Товариством надано наступнi документи з бухгалтерського облiку та фiнансової
звiтностi (включаючи повний комплект фiнансової звiтностi):
-Статут та установчi документи;
-«Звiт про фiнансовий стан» станом на 31.12.2014 р.;
-«Звiт про фiнансовi результати» за 2014 р.;
-«Звiт про рух грошових коштiв» за 2014 р.;
-«Звiт про власний капiтал» за 2014 р.
-Важливi аспекти облiкової полiтики фонду знайшли розкриття у пояснювальних примiтках, якi додаються до
пакету фiнансової звiтностi.
-Регiстри бухгалтерського облiку.
-Первиннi бухгалтерськi документи.
Пiдстави для висловлення умовно–позитивної думки
Аудитор не мiг спостерiгати за щорiчною iнвентаризацiєю активiв та зобов’язань, у зв’язку з тим, що аудит був
призначений пiсля 31.12.14 р.. В ходi аудиту ми отримали зовнiшнi пiдтвердження сум дебiторської
заборгованостi та зобов'язань, вiдображених на балансi товариства станом на 31.12.2014 року, не в повному
обсязi, а вибiрково.
Названi моменти мають обмежений вплив на положення справ у цiлому та не впливають на загальний
фiнансовий стан Пiдприємства. Аудиторський висновок модифiковано вiдповiдним чином.
Умовно–позитивна думка щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Київська
мiжнародна фондова бiржа»
На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстави для висловлення умовнопозитивної думки», фiнансова звiтнiсть ПАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа» вiдображає достовiрно в
усiх суттєвих аспектах iнформацiю про фiнансовий
стан пiдприємства станом на 31.12.2014 р. та його фiнансовi результати за рiк, що закiнчився на зазначену дату
вiдповiдно до застосованої концептуальної основи фiнансової звiтностi - Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi.
Окремi питання, щодо фiнансової звiтностi, якi аудитор вважає за необхiдне висвiтлити в цьому аудиторському
висновку
Стан бухгалтерського облiку та звiтностi
Товариство веде бухгалтерський облiк вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. Основнi
принципи ведення та органiзацiї бухгалтерського облiку у Товариства, якi викладенi в Наказi №41/12/12 вiд
28.12.2012р. «Про облiкову полiтику ПАТ
«Київська мiжнародна фондова бiржа» в 2014 роцi» фактично застосовуються та загалом вiдповiдають МСФЗ.

Товариство не здiйснювало змiн облiкової полiтики за перiод, що перевiрявся.
Аудит активiв
За станом на 31.12.2014 року загальнi активи ПАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа» в порiвняннi з даними
на початок 2014 року збiльшились на 0,5% i вiдповiдно становлять 30 054 тис. грн. Розмiр активiв пiдприємства
визначений без суттєвих перекручень та
реально i вiрно вiдображений у фiнансовiй звiтностi згiдно МСФЗ. Пiд час проведення аудиту активiв аудитор
не дає абсолютну гарантiю того, що перевiрена iнформацiя вiльна вiд суттєвих помилок.
Аудит зобов'язань i забезпечень
Станом на 31.12.2014 року загальнi зобов'язання Товариства зменшились на 42% в порiвняннi з даними на
початок 2014 року та становлять 808 тис. грн. Визнання, облiк та оцiнка поточних зобов'язань здiйснювались
вiдповiдно до МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: розкриття та подання", МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти:
визнання та оцiнка", якi визначали умови визнання, оцiнки та згортання цих зобов'язань. Довгостроковi
зобов'язання, станом на 31.12.2014 року вiдсутнi. Розмiр зобов'язань пiдприємства визначений без суттєвих
перекручень та реально i вiрно вiдображений у фiнансовiй звiтностi згiдно МСФЗ. Пiд час проведення аудиту
зобов'язань аудитор не дає абсолютну гарантiю того, що перевiрена iнформацiя вiльна вiд суттєвих помилок.
Аудит власного капiталу
Остання редакцiя Статуту ПАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа» зареєстрована 18.07.2011р.(номер запису
– 10681050019023911), вiдповiдно до якої Статутний капiтал становить 25 000 000 гривень, розподiлений на 2
500 000 простих iменних акцiй номiнальною
вартiстю 10 грн. кожна. Форма випуску – бездокументарна. Таким чином, розмiр статутного капiталу
Товариства вiдповiдає вимогам п.2 Статтi 20 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок».
Формування Статутного капiталу вiдбувалося шляхом шести емiсiй, починаючи з 1995 року.
На нашу думку, iнформацiя про власний капiтал Товариства станом на 31.12.2014 року, у всiх суттєвих
аспектах, розкрита вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.
Також ми отримали достатню впевненiсть в тому, що твердження управлiнського персоналу Товариства про те,
що статутний капiтал станом на 31.12.2014 року сплачений повнiстю у встановленi законодавством термiни, є
достовiрним.
Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Чистi активи Товариства станом на 31.12.2014 становлять 29 246 тис. грн. Слiд вiдзначити, що чистi активи є
вищими за зареєстрований капiтал Товариства, який дорiвнює 25 000 тис. грн. Таким чином, вартiсть чистих
активiв Товариства вiдповiдає вимогам статтi 155 Цивiльного кодексу України.
Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансовогосподарський стан емiтента
Протягом 2014 року подiї, що можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента, та привести до
значної змiни вартостi його цiнних паперiв, що визначенi частиною першою статтi 41 Закону України «Про
цiннi папери та фондовий ринок», не вiдбувалися.
Iнша iнформацiя по окремим питанням, щодо якої аудитори висловлюють свою думку
В ходi аудиторської перевiрки ми здiйснили аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих
невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається
емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 «Iнша iнформацiя в документах, що мiстять перевiренi фiнансовi звiти».
На нашу думку, ми отримали достатню впевненiсть у вiдсутностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою
звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством та подається до
НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю.
Формування складу органiв корпоративного управлiння ПАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа»
здiйснюється вiдповiдно до Статуту Товариства статтi 9. Кiлькiсний склад сформованих органiв
корпоративного управлiння та їх функцiонування вiдповiдає вимогам Статуту.
Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України «Про акцiонернi
товариства», а саме до 30 квiтня.
Фактична перiодичнiсть засiдань Бiржової ради вiдповiдає термiнам визначеним Законом України «Про
акцiонернi товариства» та вимогам Статуту – не рiдше одного разу на квартал.
Отже, за результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння вiдповiдно до Закону
України «Про акцiонернi товариства» можна зробити висновок, що прийнята та функцiонуюча система
корпоративного управлiння у Товариствi в цiлому вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi
товариства» та вимогам Статуту. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства протягом
звiтного року здiйснювався Ревiзiйною комiсiєю. Розглянувши стан контролю ПАТ «Київська мiжнародна
фондова бiржа», ми вважаємо за необхiдне зазначити наступне. Система контролю спрямована на упередження,
виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi
облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль. Бухгалтерський контроль
забезпечує збереження активiв Товариства, достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний
(поточний) i подальший контроль. Ревiзiйна комiсiя в повнiй мiрi розумiє перспективу розвитку
внутрiшнього аудиту та його значимiсть i важливiсть.
Оцiнюючи вищенаведене, нами зроблено висновок щодо адекватностi процедур контролю у Товариствi. Дiючу
у Товариствi систему внутрiшнього контролю можна вважати задовiльною.
Керуючись принципом професiйного скептицизму та вiдповiдно до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що
стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi», ми провели аудиторськi тести, результати яких

дозволили iдентифiкувати та оцiнити ризики суттєвих
викривлень внаслiдок шахрайства. На нашу думку, ми отримали достатню впевненiсть в тому, що фiнансовi
звiти в цiлому не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок.
Показники платоспроможностi та фiнансової стабiльностi ПАТ «КИЇВСЬКА МIЖНАРОДНА ФОНДОВА
БIРЖА»
На пiдставi отриманих облiкових даних, аудитором здiйснено аналiз показникiв фiнансового стану ПАТ
«КИЇВСЬКА МIЖНАРОДНА ФОНДОВА БIРЖА» станом на 31 грудня 2014 року, а саме: коефiцiєнтiв
лiквiдностi, коефiцiєнту фiнансової стiйкостi, коефiцiєнту фiнансової незалежностi, коефiцiєнта рентабельностi
активiв.
Таблиця показникiв фiнансового стану Товариства
Назва
коефiцiєнта
На
31.12.14
На
31.12.13
Нормативне значення
1. Коефiцiєнти лiквiдностi:
1.1.
Загальний
(Коефiцiєнт
покриття)
1,1
0,9
Бiльше 1
1.2.Абсолютної
лiквiдностi:
0,5
0,7
Бiльше 0
2. Коефiцiєнти платоспроможностi
(фiнансової стiйкостi):
2.1. Коефiцiєнт платоспроможностi
(фiнансової
стiйкостi)
0,
9
0,9
Бiльше 0,5
2.2. Коефiцiєнт фiнансу¬вання
(покриття зобов’язань
власним
капiталом)
36,2
20,6
Менше 1
3.Коефiцiєнт
рентабельностi
активiв
0,03
0,01
Бiльше 0
На пiдставi наведених вище та iнших розрахованих Аудитором показникiв, а також проведеного
багатофакторного аналiзу схильностi до банкрутства Аудитором зроблено висновок, що ПАТ «Київська
мiжнародна фондова бiржа» є компанiєю фiнансово стабiльною та має високий рiвень платоспроможностi,
прийнятний рiвень рентабельностi.
Iнформацiї про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не були вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, проте
можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан Товариства не встановлено.
Аудиторами не виявлено суттєвих загроз безперервностi функцiонування пiдприємства. Проте, внаслiдок
ситуацiї, яка склалася в Українi, на дату складання даної звiтностi мають мiсце фактори економiчної
нестабiльностi. Закони та нормативнi акти, якi впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть швидко
змiнюватись. Стан економiчної нестабiльностi може тривати i надалi, i як наслiдок , iснує ймовiрнiсть того, що
активи Товариства не зможуть бути реалiзованi за їх балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi, що
вплине на результати дiяльностi.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Венгер i Партнери» зареєстроване
Святошинською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 14.12.2009 р. Код ЄДРПОУ: 36852079.
Аудиторська палата України видала ТОВ «АФ «ВIП» свiдоцтво про включення в Реєстр аудиторських фiрм та
аудиторiв № 4363 вiд 14.07.2010 р. Рiшенням АПУ вiд 14.07.2010 р. №219/3, яке чинне до 14.07.2015 р.
ТОВ «АФ«ВIП» має:
-Свiдоцтво НКЦПФР серiї П 000248 про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити
аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, строк дiї Свiдоцтва з 16.01.2015 р. по
14.07.2015 р
-Свiдоцтво Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг № 0150
про включення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки
фiнансових установ, термiн дiї Свiдоцтва з 26 лютого 2015 року по 14 липня 2015 року.
-Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0485, видане згiдно рiшення АПУ № 300/4 вiд
25.09.2014 р
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Венгер i Партнери» ТОВ «Аудиторська фiрма
«Венгер i Партнери» включене до Перелiку аудиторських фiрм, якi вiдповiдають критерiям проведення
обов’язкового аудиту.
Мiсцезнаходження: ТОВ «Аудиторська фiрма «Венгер i Партнери»: 03062, м. Київ, вул. Чистякiвська,2, офiс
118, тел.(044) 223-78-10, (067) 233-93-14, електронна адреса: TVSYDORCHUK@afvip.kiev.ua, сайт ТОВ
«Аудиторська фiрма «Венгер i Партнери» http://afvip.kiev.ua .
Перевiрка здiйснювалась аудитором Озераном Миколою Вiкторовичем (сертифiкат АПУ серiя “А” № 005690
вiд 29 квiтня 2004 року, продовжений рiшенням АПУ №200/2 вiд 26 березня 2009 року до 29 квiтня 2014 року
та рiшенням АПУ №291/2 вiд 27 березня 2014 року до 29 квiтня 2019 року).
Договiр на проведення аудиту : №36/2015-АП вiд 18 лютого 2015р.
Перiод аудиту з «18» лютого 2015 року по «20» березня 2015 року.

Генеральний Директор _________________ Т.В.Сидорчук
( Сертифiкат аудитора № 3006567 , виданий рiшенням Аудиторської Палати України вiд 23 квiтня 2009 р. №
201/2).

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

2014

1

0

2

2013

1

0

3

2012

1

0

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

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): д/н

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): д/н

Ні

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

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): У 2014 роцi позачерговi загальнi збори не проводились.

Так

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

Ні

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

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

3

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

1

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

16

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
комiтетiв не створено.

Інші (запишіть)

У складi Бiржової ради
комiтетiв не створено.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного
секретаря? (так/ні)

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
д/н

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

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): Члени Бiржової ради обираються з числа фiзичних осiб, якi
мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб акцiонерiв.

X

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

Ні

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

X

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

X

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

X

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

X

Інше (запишіть)

д/н

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

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
Не
належить
Загальні
Наглядова Виконавчий
до
збори
рада
орган
компетенції
акціонерів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Так

Так

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
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Так

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт
інтересів

Так

Ні

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)
Ні

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

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Ні

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

д/н

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

Публікується у
пресі,

Документи
надаються

Копії
Інформація
документів розміщується

на загальних
зборах

оприлюднюється
для
надаються на власній
в
ознайомлення на запит
інтернетзагальнодоступній безпосередньо акціонера
сторінці
інформаційній
в
акціонерного
базі даних
акціонерному
товариства
НКЦПФР про
товаристві
ринок цінних
паперів

Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

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

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

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

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган
Інше (запишіть)

X
д/н

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

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором

X
X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

д/н

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

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

д/н

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)

Ревiзiйна комiсiя здiйснювала
перевiрку фiнансовогосподарської дiяльностi Бiржi
за результатами фiнансового
року на виконання своїх
професiйних обов'язкiв, так як
перевiрка фiнансовогосподарської дiяльностi Бiржi
за результатами фiнансового
року є компетенцiєю Ревiзiйної
комiсiї.

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

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

Ні
X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): не визначились

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

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових
бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Так
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 23.03.2012 ; яким органом
управління прийнятий: Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Київська мiжнародна
фондова бiржа"
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином
його оприлюднено: Принципи корпоративного управлiння ПАТ "Київська мiжнародна
фондова бiржа" оприлюднено на власному веб-сайтi.
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
У звiтному роцi факти недотримання (вiдхилення) вiд принципiв корпоративного управлiння
ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" вiдсутнi.

Звіт про корпоративне управління*
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
Мета дiяльностi ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа": здiйснення професiйної
дiяльностi на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку,
створення умов щодо конкурентного цiноутворення на цiннi папери та iншi фiнансовi
iнструменти шляхом зосередження попиту та пропозицiй на їх купiвлю-продаж, пiдтримання
цiлiсностi та стабiльностi ринку цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв шляхом
запровадження справедливих та рiвних для всiх учасникiв бiржових торгiв правил поведiнки.

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.
Публiчне акцiонерне товариство «Київська мiжнародна фондова бiржа» за 2014 рiк не має
акцiонерiв, якi володiють 10-ма чи бiльше вiдсотками акцiй, таким чином власники iстотної
участi вiдсутнi.
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової
ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до
заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Протягом звiтного перiоду факти порушення членами Бiржової ради та Правлiння ПАТ
"Київська мiжнародна фондова бiржа" внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди
фiнансовiй установi або споживачам фiнансових послуг 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.
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку за результатом проведеної
перевiрки ПАТ «КМФБ» (Акт планової комплексної перевiрки вiд 26.06.2014 року)
постановила : За порушення вимог законодавства щодо цiнних паперiв застосувати у
вiдношеннi ПАТ «КМФБ» санкцiю у виглядi Попередження, Постанова №480-ЦА-УП-ФБ
про накладення санкцiї за правопорушення на ринку цiнних паперiв вiд 06 серпня 2014 року.
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її
ключові характеристики або про відсутність такої системи.
Пiдхiд керiвництва Бiржi до вирiшення проблем лiквiдностi грунтується на ефективному
здiйсненнi операцiйної дiяльностi та залучення фiнансування для покриття потреб в
оборотному капiталi. Бiржа здiйснює контроль ризику нестачi грошових коштiв шляхом
планування поточної лiквiдностi. За допомогою цього iнструменту аналiзуються термiни
платежiв, пов'язаних з фiнансовими iнвестицiями та фiнансовими активами (наприклад,
дебiторська заборгованiсть, iншi фiнансовi активи), а також прогнозованi грошовi потоки вiд
операцiйної дiяльностi. Метою Бiржi є пiдтримка балансу мiж безперервнiстю фiнансування i
гнучкiстю.
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.
Бiржова Рада ПАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа» вiдповiдно до вимог Положення
про особливостi органiзацiї та проведення внутрiшнього аудиту (контролю) в професiйних
учасниках фондового ринку, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку вiд 19.07.2012 р. №996 (iз змiнами), Закону України «Про державне
регулювання ринку цiнних паперiв в Українi», Закону України «Про фiнансовi послуги та
державне регулювання ринку фiнансових послуг», затвердила Положення про службу
внутрiшнього аудиту (контролю) ПАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа». Вiдповiдно до
Положення про службу внутрiшнього аудиту (контролю) ПАТ «Київська мiжнародна
фондова бiржа» та на виконання Рiчного плану перевiрок дiяльностi ПАТ «Київська
мiжнародна фондова бiржа» на 2014 рiк внутрiшнiм аудитором було проведено перевiрку
дiяльностi всiх структурних пiдроздiлiв ПАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа»
протягом 2014 року. Посадова особа Служби внутрiшнього аудиту (контролю) у сiчнi 2015
роцi надала Бiржовiй Радi та Головi правлiння Бiржi висновки про результати проведеної
перевiрки i пропозицiй щодо полiпшення дiючої системи внутрiшнього контролю. Об’єктами
внутрiшнього аудиторського контролю в 2014 роцi були: - правила та процедури органiзацiї

та проведення бiржових торгiв на первинному ринку i їх вiдповiднiсть чинному
законодавству України; - правила та процедури органiзацiї та проведення бiржових торгiв на
вторинному ринку i їх вiдповiднiсть чинному законодавству України; - продаж пакетiв акцiй
акцiонерних товариств, що належать державi, за участю Фонду державного майна України; рiвень органiзацiйних та технологiчних умов для проведення регулярних торгiв цiнними
паперами; - рiвень комп’ютеризацiї та стан iнформацiйно-аналiтичного забезпечення
дiяльностi Бiржi; - порядок складання адмiнiстративних даних щодо здiйснення дiяльностi
органiзаторами торгiвлi, оприлюднення iнформацiї та подання вiдповiдних документiв до
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку; - проведення фiнансового
монiторингу; - бухгалтерська i фiнансова звiтнiсть Бiржi, адекватнiсть вiдображення в нiй
банкiвської дiяльностi; - органiзацiя бухгалтерського облiку, а також їх вiдповiднiсть метi та
завданням дiяльностi Бiржi; - управлiння трудовими та матерiальними ресурсами Бiржi. Данi
примiток до фiнансової звiтностi вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського
облiку зазначенi у цьому рiчному звiтi товариства в роздiлi " Фiнансова звiтнiсть емiтента,
яка складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi".
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
Факти вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi
фiнансової установи розмiр вiдсутнi.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі,
що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Факти вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi
фiнансової установи 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.
Iнформацiя вiдсутня.
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського
висновку (звіту).
Аудиторський висновок складено у вiдповiдностi до вимог Законодавства України в сферi
господарської дiяльностi i оподаткування: Законiв України "Про господарськi товариства";
"Про цiннi папери та фондовий ринок"; "Про аудиторську дiяльнiсть"; "Про бухгалтерський
облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi"; Податкового кодексу України; Мiжнародних
стандартiв бухгалтерського облiку, а також установленого порядку ведення бухгалтерського
облiку i формування фiнансової звiтностi, мiжнародними стандартами аудиту № 700
«Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», № 705 «Модифiкацiя
думки у звiтi незалежного аудитора». Аудитор керувався законодавством України у сферi
господарської дiяльностi, а саме Законом України «Про державне регулювання ринку цiнних
паперiв в Українi», Законом України «Про цiннi папери та фондовий ринок», Законами
України «Про аудиторську дiяльнiсть», «Про акцiонернi товариства», Мiжнародних
стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг.
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)
Найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська компанiя "СВIТ"
Код ЄДРПОУ: 23527046 Мiсцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 13
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської

діяльності.
Аудитор ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" - Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю «Аудиторська компанiя «Свiт», що здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi
Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 2158 вiд 22 червня
2001 року та Свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити
аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв П № 000201 вiд
20.03.2013р. до 30.06.2016 року. Загальний стаж аудиторської дiяльностi - 13 рокiв.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає
аудиторські послуги фінансовій установі.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська компанiя «Свiт» надавало
аудиторськi послуги ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" протягом 3-х рокiв.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг,
що надавалися фінансовій установі протягом року.
Iнших аудиторських послуг ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" не надавались.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту
інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Випадки виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього
аудитора у звiтному роцi вiдсутнi.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій
установі протягом останіх п`яти років.
Аудиторський висновок про достовiрнiсть фiнансової звiтностi ВАТ "Київська мiжнародна
фондова бiржа" термiн проведення аудиту з 31 сiчня 2011 року по 07 лютого 2011 року :
Аудиторська перевiрка здiйснювалась ТОВ "Аудиторська компанiя "Свiт" (Код ЄДРПОУ
23527046), що дiяло на пiдставi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та
аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги №102 вiд 22 червня 2001 р., та
Свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки
фiнансових установ, що надають послуги на ринку цiнних паперiв АБ №001163 вiд
10.12.2010р. Аудиторський висновок про достовiрнiсть фiнансової звiтностi ПАТ "Київська
мiжнародна фондова бiржа" термiн проведення аудиту з 11 липня 2011 року по 18 липня
2011 року : Аудиторська перевiрка здiйснювалась Незалежним аудитором Лютим
Олександром Михайловичем (Iдентифiкацiйний номер 2217005398), що дiяв на пiдставi
Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають
аудиторськi послуги №3319 вiд 29.01.2004 р., та Свiдоцтва про внесення до реєстру
аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що надають
послуги на ринку цiнних паперiв АБ №000888 вiд 25.03.2009р. Аудиторський висновок (звiт
незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi ПАТ "Київська мiжнародна фондова
бiржа" за перiод дiяльностi з 01 сiчня 2011 року по 31 грудня 2011 року, станом на 31 грудня
2011 року: Аудиторська перевiрка здiйснювалась ТОВ "Аудиторська компанiя "Свiт" (Код
ЄДРПОУ 23527046), що дiяло на пiдставi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських
фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги №2158 вiд 22 червня 2001
р., та Свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi
перевiрки фiнансових установ, що надають послуги на ринку цiнних паперiв АБ №001468 вiд
09.08.2011р. Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi
ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" за перiод дiяльностi за 2012 рiк: Аудиторська
перевiрка здiйснювалась ТОВ "Аудиторська компанiя "Свiт" (Код ЄДРПОУ 23527046), що
дiяло на пiдставi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi
одноособово надають аудиторськi послуги №2158 вiд 22 червня 2001 р., та Свiдоцтва про
внесення до реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових
установ, що надають послуги на ринку цiнних паперiв АБ №001163 вiд 10.12.2010р.
Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi ПАТ

"Київська мiжнародна фондова бiржа" за перiод дiяльностi за 2013 рiк: Аудиторська
перевiрка здiйснювалась ТОВ "Аудиторська компанiя "Свiт" (Код ЄДРПОУ 23527046), що
дiяло на пiдставi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi
одноособово надають аудиторськi послуги №2158 вiд 22 червня 2001 р., та Свiдоцтва про
внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки
професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв П №000201, строк дiї Свiдоцтва з 20.03.2014 до
30.06.2016 р. Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi
ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" за перiод дiяльностi за 2014 рiк: Аудиторська
перевiрка здiйснювалась ТОВ "Аудиторська фiрма "Венгер i Парнери" (Код ЄДРПОУ
36852079), що дiяло на пiдставi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та
аудиторiв №4363 вiд 14.07. 2010 р., та Свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм,
якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв П
№000248, строк дiї Свiдоцтва з 16.01.2015 до 17.07.2015 р.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора
Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної
звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені
органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Iнформацiя вiдсутня.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність механізму розгляду скарг.
У звiтному роцi окремий механiзм захисту ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" прав
споживачiв та порядок урегулювання спiрних питань, що виникають у процесi надання ПАТ
"Київська мiжнародна фондова бiржа" послуг, вiдсутнi. Захист прав споживачiв послуг
товариства здiйснюється у встановленому законодавством порядку.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого
розглядати скарги.
Голова Правлiння Доломина Максим Петрович
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених
скарг).
У звiтному роцi скарг до ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" стосовно надання
фiнансових послуг не надходило.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою
та результати їх розгляду.
Позови до суду стосовно надання ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" послуг
вiдсутнi.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"Київська мiжнародна фондова бiржа"

Підприємство
Територія

за ЄДРПОУ

20064500

за КОАТУУ

036100000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

230
66.11

10

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса

01033, м. Київ, вул. Саксаганського,36-В

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

18

11

42

первісна вартість

1001

234

235

222

накопичена амортизація

1002

216

224

180

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

60

0

Основні засоби:

1010

54

30

88

первісна вартість

1011

412

406

378

знос

1012

358

376

290

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

I. Необоротні активи

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств

1030

29346

29653

28426

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

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

29418

29754

28556

Запаси

1100

17

15

0

Виробничі запаси

1101

7

10

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

10

5

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

0

0

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0

з бюджетом

1135

0

0

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

3

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

96

135

230

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

527

Гроші та їх еквіваленти

1165

378

150

225

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

378

150

225

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

2

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

491

300

985

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

29909

30054

29540

II. Оборотні активи

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

25000

25000

25000

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

3526

4246

3146

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

28526

29246

28146

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

860

535

1150

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

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

1531

0

0

0

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

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного
періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

860

535

1150

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:

1610

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

за довгостроковими зобов’язаннями
за товари, роботи, послуги

1615

1

1

1

за розрахунками з бюджетом

1620

0

0

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

2

0

0

за розрахунками з оплати праці

1630

5

0

0

за одержаними авансами

1635

0

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від
перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

515

272

243

Усього за розділом IІІ

1695

523

273

244

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

29909

30054

29540

Примітки

д/н

Керівник

Доломина Максим Петрович

Головний бухгалтер

Мiрошник Ганна Михайлiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"Київська мiжнародна фондова бiржа"

Підприємство

за ЄДРПОУ

20064500

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період
попереднього року

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

2000

3138

4089

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)

(1)

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

3138

4088

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

0

38

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

( 2430 )

( 2147 )

Витрати на збут

2150

(0)

(0)

Інші операційні витрати

2180

(9)

( 62 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

(0)

(0)

Стаття

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

699

1917

збиток

2195

(0)

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

21

0

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

(0)

(0)

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

( 1013 )

Інші витрати

2270

(0)

( 527 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні
статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

720

377

збиток

2295

(0)

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

720

377

збиток

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період
попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

720

377

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

43

28

Витрати на оплату праці

2505

259

232

Відрахування на соціальні заходи

2510

96

87

Амортизація

2515

32

45

Інші операційні витрати

2520

2009

1817

Разом

2550

2439

2209

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

д/н

Керівник

Доломина Максим Петрович

Головний бухгалтер

Мiрошник Ганна Михайлiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"Київська мiжнародна фондова бiржа"

Підприємство

за ЄДРПОУ

20064500

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період
попереднього року

1

2

3

4

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

3000

2957

3850

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

1

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських
винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення
позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

59

40

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 2577 )

( 1820 )

Праці

3105

( 222 )

( 197 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 107 )

( 94 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 45 )

(2)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на
прибуток

3116

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

(0)

(2)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

( 45 )

(0)

Витрачання на оплату авансів

3135

(0)

(0)

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

( 17 )

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

(7)

(6)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

58

1755

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

21

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

( 307 )

( 1615 )

необоротних активів

3260

(0)

(0)

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

286

1615

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової
оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

228

140

Залишок коштів на початок року

3405

378

238

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

150

378

Примітки

д/н

Керівник

Доломина Максим Петрович

Головний бухгалтер

Мiрошник Ганна Михайлiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 01 | 01
число)
Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство
"Київська мiжнародна фондова бiржа"

за ЄДРПОУ

20064500

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2014 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:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

(0)

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

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

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу
частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання
частки в дочірньому
підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів
за звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок
року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки

д/н

Керівник

Доломина Максим Петрович

Головний бухгалтер

Мiрошник Ганна Михайлiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"Київська мiжнародна фондова бiржа"

Підприємство

за ЄДРПОУ

20064500

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2014 р.

Стаття

1

Нерозподіле
Капіта
Код
Додатков Резервн
ний
Неоплаче Вилучен
Зареєстрова
лу
Всьо
ряд
ий
ий
прибуток
ний
ий
ний капітал дооцінк
го
ка
капітал капітал (непокритий капітал
капітал
ах
збиток)
2

3

4

5

6

7

8

9

10

4000

25000

0

0

0

3526

0

0

2852
6

Коригування
:
Зміна
4005
облікової
політики

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

Скоригован
ий залишок
на початок
року

4095

25000

0

0

0

3526

0

0

2852
6

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний
період

4100

0

0

0

0

720

0

0

720

Інший
сукупний
дохід за
звітний
період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові
різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Залишок на
початок
року

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
4205
зареєстровано
го капіталу

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування
до резервного 4210
капіталу

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
4215
відповідно до
законодавств
а

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на
створення
4220
спеціальних
(цільових)
фондів

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на
4225
матеріальне
заохочення

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованос
ті 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
4265
акцій (часток)

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених
4270
акцій (часток)

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в

0

0

0

0

0

0

0

0

4275

капіталі
Зменшення
номінальної
4280
вартості акцій

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольов
4291
аної частки в
дочірньому
підприємстві

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у
капіталі

4295

0

0

0

0

720

0

0

720

Залишок на
кінець року

4300

25000

0

0

0

4246

0

0

2924
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Примітки

д/н

Керівник

Доломина Максим Петрович

Головний бухгалтер

Мiрошник Ганна Михайлiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
ПАТ „КИЇВСЬКА МIЖНАРОДНА ФОНДОВА БIРЖА”
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА 2014 РIК.
(в тисячах українських гривень)
1.СФЕРА ДIЯЛЬНОСТI
Публiчне акцiонерне товариство "Київська мiжнародна фондова бiржа" (надалi-Бiржа) є
українським акцiонерним товариством. Бiржа є правонаступником Вiдкритого акцiонерного
товариства, яке було засноване юридичними особами, якi внесли свою частку до статутного
фонду, уклали установчий договiр i здiйснили в повному обсязi пiдготовчу роботу,
пов»язану iз створенням Бiржi, яке зосереджує попит i пропозицiю цiнних паперiв, сприяє
формуванню їх бiржового курсу та здiйснює цю дiяльнiсть вiдповiдно до Цивiльного кодексу
України, Законiв України «Про акцiонернi товариства», «Про цiннi папери та фондовий
ринок», «Про господарськi товариства», «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в
Українi», iнших актiв законодавства України, Статуту i Правил фондової бiржi.
01 березня 2011р., у зв'язку зi змiною типу акцiонерного товариства, вiдкрите акцiонерне
товариство «Київська мiжнародна фондова бiржа» змiнило найменування на Публiчне
акцiонерне товариство «Київська мiжнародна фондова бiржа», згiдно з рiшенням Загальних
зборiв акцiонерiв.
Бiржа створена без мети отримання прибутку i є органiзацiйно оформленим, постiйно
дiючим ринком, на якому здiйснюється торгiвля цiнними паперами.
Метою дiяльностi Бiржi є створення органiзацiйних, технологiчних, iнформацiйних,
правових та iнших умов для збирання та поширення iнформацiї стосовно попиту i
пропозицiй, проведення регулярних торгiв фiнансовими iнструментами за встановленими
правилами, централiзованого укладення i виконання договорiв щодо фiнансових
iнструментiв та розв»язання спорiв мiж членами Бiржi, а також для забезпечення рiвних умов
в здiйсненнi бiржової торгiвлi всiм учасникам бiржового ринку.
Бiржа отримала лiцензiю Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
(«НКЦПФР») на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку – дiяльнiсть з
органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку. Лiцензiя видана на строк до 10.08.2017р.
Бiржа включена до державного реєстру фiнансових установ, якi надають фiнансовi послуги
на ринку цiнних паперiв. Реєстрацiйний номер (номер запису в Реєстрi) №1923 вiд
10.02.2012р.
Юридична адреса Компанiї: Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36-В.
2.ОСНОВИ ПIДГОТОВКИ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Заява про вiдповiднiсть
Вiдповiдно до Закону України „Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi”
вiд 16.07.99р. №996-XIV, з 2012 року публiчнi акцiонернi товариства складають фiнансову
звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Повний комплект фiнансової звiтностi за 2014 рiк є фiнансовою звiтнiстю, у якiй Товариство
застосовує Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), що є чиними на 31.12.2014р.,
i чiтко та беззастережно стверджує про вiдповiднiсть цiєї звiтностi МСФЗ. Фiнансова
звiтнiсть пiдготовлена з урахуванням вимог щодо форм та складу звiтiв, встановлених
українським законодавством з додатковим розкриттям iнформацiї, що не мiститься
безпосередньо в фiнансових звiтах, але подання якої є обов'язковою за МСФЗ.
Фiнансова звiтнiсть за 2014 рiк мiстить:
•Баланс станом на 31.12.2014 рiк;
•Звiт про фiнансовi результати за 2014 рiк;
•Звiт про рух грошових коштiв за 2014 рiк;
•Звiт про власний капiтал за 2014 рiк;
•Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2014 р.

Функцiональна валюта та валюта звiтностi
Фiнансова звiтнiсть представлена в Українськiй гривнi, що є функцiональною валютою
Бiржi. Вся фiнансова iнформацiя, представлена в Українських гривнях, округляється до
найближчої тисячi.
Операцiї в iнших валютах розглядаються, як операцiї в iноземнiй валютi. Операцiї в
iноземнiй валютi спочатку вiдображаються у функцiональнiй валютi за курсом, що дiє на
дату здiйснення операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi,
перераховуються у функцiональну валюту за обмiнним курсом, що дiє на звiтну дату. Всi
курсовi рiзницi вiдображаються в звiтi про фiнансовi результати за перiод.
Припущення про безперервнiсть дiяльностi Бiржi
На дату затвердження звiтностi Бiржа функцiонує в нестабiльному середовищi, пов'язаному
зi свiтовою економiчною кризою. Полiпшення економiчної ситуацiї в Українi буде значною
мiрою залежати вiд ефективностi фiскальних та iнших заходiв, що здiйснюються урядом
України. У зв'язку з вiдсутнiстю чiткого плану заходiв уряду по виходу з кризи, неможливо
достовiрно оцiнити ефект впливу поточної економiчної ситуацiї на фiнансовий стан Бiржi. В
результатi виникає невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї, можливiсть
вiдшкодування вартостi активiв Бiржi та здатнiсть Бiржi обслуговувати i сплачувати свої
борги по мiрi настання термiнiв їх погашення. Дана фiнансова звiтнiсть не включає нiяких
коригувань, якi можуть мати мiсце в результатi такої невизначеностi. Про такi коригування
буде повiдомлено, якщо вони стануть вiдомi та зможуть бути оцiненi.
3. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
У Бiржi є ряд оцiнок i припущень щодо майбутньої дiяльностi. Данi оцiнки i припущення
безперервно оцiнюються на пiдставi минулого досвiду та iнших факторiв, включаючи такi
очiкування майбутнiх подiй, якi вважаються розумними в обставинах, що склалися. В
майбутньому, фактичнi подiї можуть вiдрiзнятися вiд даних оцiнок i припущень. Нижче
наведено тi оцiнки i припущення, якi пов'язанi з високим ризиком значних коригувань
балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року.
•Строк корисного використання нематерiальних активiв та основних засобiв. Знос або
амортизацiя на нематерiальнi активи та основнi засоби, нараховується протягом термiну їх
корисного використання. Строки корисного використання заснованi на оцiнках керiвництва
того перiоду, протягом якого актив буде приносити прибуток. Цi термiни перiодично
переглядаються на предмет подальшої вiдповiдностi.
•Судовi розгляди. Вiдповiдно до МСФЗ, Бiржа визнає резерв тiльки в разi iснування
поточного зобов'язання (юридичного чи того, що випливає з практики), що виникло в
результатi минулої подiї; вiдтiк економiчних вигод, який буде потрiбним для погашення
цього зобов'язання, є ймовiрним i отримана надiйна оцiнка суми такого зобов'язання. У
випадках, коли данi вимоги не дотримуються, iнформацiя про умовне зобов'язаннi може бути
розкрита в примiтках до фiнансової звiтностi. Реалiзацiя будь-якого непередбаченого
зобов'язання, яка не була в поточний момент визнана або розкрита у фiнансовiй звiтностi,
може мати iстотний вплив на фiнансове становище Бiржi. Застосування цих принципiв
облiкової полiтики щодо судових справ, вимагає вiд керiвництва Бiржi оцiнок рiзних
фактичних i юридичних питань поза її контролем. Бiржа переглядає невирiшенi судовi
справи, слiдуючи подiям в судових розглядах на кожну звiтну дату, щоб оцiнити потребу в
резервах у своїй фiнансовiй звiтностi. Серед тих чинникiв, якi беруться до уваги при
прийняттi рiшення про формування резерву - характер судового процесу, вимоги або оцiнки,
судовий порядок i потенцiйний рiвень збиткiв в тiй юрисдикцiї, в якiй вiдбувається судовий
процес, вимога або оцiнка мають мiсце, перебiг процесу, (включаючи його перебiг протягом
пiсля дати складання фiнансової звiтностi, але до дати її випуску), думки юрисконсультiв,
досвiд, набутий у зв'язку з подiбними суперечками i будь-яке рiшення керiвництва Бiржi
щодо того, як воно має намiр вiдреагувати на судовий процес, вимогу чи оцiнку.
Продовження тексту приміток
4. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ
Облiкова полiтика, викладена нижче, послiдовно застосовувалася до всiх перiодiв, поданих у

данiй фiнансовiй звiтностi.
Облiк iнфляцiї
До 2001 року Україна розглядалася як країна з гiперiнфляцiйною економiкою. Для
вiдповiдностi вимогам МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї» у фiнансовiй
звiтностi повиннi були використовуватися суми, вираженi в одиницi вимiру, що дiяла на
звiтну дату. Починаючи з 1 сiчня 2001 року, Україна бiльше не розглядається як країна з
гiперiнфляцiйною економiкою.
Основнi засоби
Основнi засоби - це матерiальнi об'єкти, що їх:
- утримують для використання у виробництвi або постачаннi товарiв чи наданнi
послуг для надання в оренду або для адмiнiстративних цiлей;
- використовуватимуть, за очiкуванням, протягом бiльше одного перiоду.
Основнi засоби Бiржi розподiляються за такими класами:
•Машини та устаткування
•обладнання та обчислювальна технiка
•транспорт
•iншi
Матерiальнi об'єкти, термiн служби яких бiльше одного перiоду (року) та їх вартiсть
перевищує 2500 гривень, включають до складу необоротних активiв.
Пiсля визнання активами основнi засоби облiковуються за справедливою вартiстю за
вирахуванням подальшої накопиченої амортизацiї та подальших накопичених збиткiв вiд
зменшення корисностi. Переоцiнка основних засобiв проводиться в разi, якщо їх балансова
вартiсть суттєво вiдрiзняється вiд справедливої вартостi.
Збiльшення вартостi основних засобiв пiд час переоцiнки включається до звiту про змiни у
власному капiталi як резерв на переоцiнку, за винятком випадкiв, коли це збiльшення
покриває ранiше визнане у звiтi про прибутки та збитки зменшення вартостi конкретного
об'єкта. Зменшення вартостi основних засобiв пiд час переоцiнки включається до звiту про
прибутки та збитки, за винятком випадкiв, коли зменшення є в межах попереднього
збiльшення вартостi цього ж основного засобу, вiдображеного у звiтi про змiни у власному
капiталi.
Об'єкти незавершеного будiвництва облiковуються за фактичними витратами за
вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi, що оцiнюється пiд час щорiчної
iнвентаризацiї.
На об'єкти незавершеного будiвництва амортизацiя не нараховується. На всi iншi об'єкти
основних засобiв амортизацiя нараховується на прямолiнiйнiй основi на протязi строку їх
корисного використання. Для розрахунку зносу використовуються наступнi орiєнтовнi
термiни використання:
Машини та устаткування 5 - 20 рокiв
Офiсне обладнання 2 - 10 рокiв
Транспортнi засоби 5 - 20 рокiв
Iншi 2 - 20 рокiв
Строк корисної експлуатацiї основного засобу переглядається i, у випадку необхiдностi,
коригується. Якщо об'єкт основних засобiв включає декiлька складових iз рiзними строками
корисного використання, то такi складовi можуть облiковуватися як окремi об'єкти основних
засобiв. Кожну частину об'єкта основних засобiв, собiвартiсть якої є суттєвою стосовно
загальної собiвартостi об'єкта, амортизують окремо.
Витрати, понесенi на збiльшення, замiну частини або обслуговування основних засобiв
визнаються вiдповiдно до загального принципу визнання активiв, тобто подальшi витрати
капiталiзуються лише в тому випадку, коли вони призводять до збiльшення майбутньої
економiчної вигоди вiд використання такого об'єкта основних засобiв :
- витрати, якi вiдповiдають критерiям визнання активу, вiдображаються в облiку як визнання
нового об'єкта основних засобiв,
- витрати на поточний ремонт i обслуговування основних засобiв списуються на витрати того
звiтного перiоду, в якому вони понесенi.

Прибутки i збитки, що виникають вiд припинення визнання основних засобiв, визначаються
як рiзниця мiж чистим надходженнями вiд вибуття (якщо вони є) та балансовою вартiстю
об'єкта. Вони вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати.
Нематерiальнi активи
Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи облiковуються за собiвартiстю за
вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Нематерiальнi активи Бiржi, в основному, включають програмне забезпечення.
Придбанi лiцензiї на програмне забезпечення можуть вiдноситись на витрати, або
капiталiзуються. Капiталiзоване програмне забезпечення рiвномiрно амортизується протягом
очiкуваного термiну корисного використання, який не перевищує 10 рокiв.
Зменшення корисностi активiв
Кориснiсть активу зменшується, коли балансова вартiсть активу перевищує суму його
очiкуваного вiдшкодування.
На предмет зменшення корисностi перевiряється кожна одиниця активiв. Якщо суму
очiкуваного вiдшкодування окремого активу визначити неможливо, тодi на зменшення
корисностi перевiряється найменша група активiв, яку можна iдентифiкувати i яка генерує
надходження грошових коштiв внаслiдок безперервного використання.
Сума очiкуваного вiдшкодування – бiльша з двох оцiнок активу (або одиницi, яка генерує
грошовi кошти): справедливої вартостi мiнус витрати на продаж та його вартостi при
використаннi.
Сума, що амортизується – iсторична вартiсть активу або iнша сума, за якою облiковується
актив у фiнансовiй звiтностi, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi.
Справедлива вартiсть, за вирахуванням витрат на продаж, визначається на основi цiн
активного ринку або на основi угод про продаж активу незалежним сторонам. До витрат на
продаж включаються всi додатковi витрати, якi прямо пов'язанi з продажем активу. Якщо
справедливу вартiсть активу достовiрно оцiнити неможливо, сумою очiкуваного
вiдшкодування активу вважають вартiсть його використання.
Iндикатором зменшення корисностi вважається будь-який факт того, що дисконтована сума
надходження грошових коштiв вiд активу виявиться меншою за його балансову (залишкову)
вартiсть. Iндикаторами зменшення корисностi можуть бути як зовнiшнi, так i внутрiшнi
фактори, серед яких є:
•суттєве зменшення ринкової вартостi активу, порiвняно з тим, яке було очiкуваним,
•негативнi змiни у законодавствi,
•змiни в ринкових вiдсоткових ставках,
•змiни у ризиках, пов'язаних з дiяльнiстю Бiржi,
•є свiдчення застарiння або фiзичного пошкодження активу,
•грошовi потоки для активу або подальшi кошти, необхiднi для його утримання, iстотно
перевищують тi, що були попередньо запланованi,
•грошовi потоки або прибуток вiд активу є iстотно меншими, нiж тi що були попередньо
запланованi,
•суттєве зростання запланованого збитку вiд активу.
У випадку наявностi зазначених або iнших iндикаторiв зменшення корисностi, керiвництво
Компанiї приймає рiшення про обов'язкове проведення перевiрки активiв на знецiнення.
Незалежно вiд iснування iндикаторiв зменшення корисностi, щорiчнiй обов'язковiй перевiрцi
на предмет знецiнення пiдлягають необоротнi активи з невизначеним строком корисного
використання та необоротнi активи, якi ще не введенi в експлуатацiю.
Розрахований збиток вiд зменшення корисностi активу вiдображається як витрати у звiтi про
прибутки та збитки у поточному перiодi, за винятком випадкiв, коли результат переоцiнки
активу вiдображається безпосередньо у власному капiталi. Збиток вiд зменшення корисностi
переоцiненого активу визнається як зменшення вiд переоцiнки, як це передбачено у МСБО
36 “Зменшення корисностi активiв”.
Витрати вiд зменшення корисностi активу, визнанi у минулому звiтному перiодi, пiдлягають
сторнуванню, якщо вiдбулася змiна оцiнки, використаної при визначеннi суми очiкуваного
вiдшкодування.

Визнання фiнансових iнструментiв
Бiржа визнає фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання у своєму балансi тодi i тiльки тодi,
коли вона стає стороною контрактних зобов'язань на iнструменти. Фiнансовi активи та
зобов'язання визнаються на дату здiйснення операцiї.
Згiдно з МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка», фiнансовi активи
класифiкуються в наступнi чотири категорiї: фiнансовi активи, що переоцiнюються за
справедливою вартiстю через прибуток або збиток; позики та дебiторська заборгованiсть;
iнвестицiї, утримуванi до погашення, i фiнансовi активи, наявнi для продажу. При
первiсному визнаннi фiнансових активiв, вони визнаються за справедливою вартiстю плюс у
разi якщо це не iнвестицiї, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або
збиток, витрати за угодою, прямо пов'язанi з придбанням або випуском фiнансового активу.
Коли Бiржастає стороною за договором, то вона розглядає наявнiсть в ньому вбудованих
похiдних iнструментiв. Вбудованi похiднi iнструменти вiдокремлюються вiд основного
договору, який не оцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток або збиток у
випадку, якщо аналiз показує, що економiчнi характеристики i ризики вбудованих похiдних
iнструментiв iстотно вiдрiзняються вiд аналогiчних показникiв основного договору.
Бiржа класифiкує фiнансовi активи безпосередньо пiсля первiсного визнання i, якщо це
дозволено або прийнятно, переглядає встановлену класифiкацiю в кiнцi кожного фiнансового
року.
Всi угоди з купiвлi або продажу фiнансових активiв на «стандартних умовах» визнаються на
дату укладення угоди, тобто на дату, коли Компанiя бере на себе зобов'язання купити актив.
Угоди з купiвлi або продажу на «стандартних умовах» - це покупка або продаж фiнансових
активiв, яка вимагає поставки активу в строк, встановлений законодавством або правилами,
прийнятими на певному ринку.
Позики та дебiторська заборгованiсть
Позики та дебiторська заборгованiсть є непохiдними фiнансовими активами з фiксованими
або визначеними платежами, якi не котируються на активному ринку. До них не належать
активи: якi пiдприємство має намiр продати негайно або найближчим часом; якi
класифiковано як утримуванi для продажу; якi пiд час первiсного визнання визначено як такi,
що облiковуються за справедливою вартiстю; та тi, якi пiд час первiсного визнання
визначено як такi, що доступнi для продажу.
Позики та дебiторська заборгованiсть первiсно оцiнюються за їх справедливою вартiстю, до
якої додаються витрати на операцiю, тобто додатковi витрати, якi безпосередньо пов'язанi з
придбанням.
Дебiторська заборгованiсть, яка має короткостроковий характер, вiдображається в сумi
наданого рахунку, за вирахуванням резерву щодо зменшення вартостi дебiторської
заборгованостi.
На кожну дату балансу керiвництво Компанiї оцiнює, чи є об'єктивне свiдчення того, що
кориснiсть позик та дебiторської заборгованостi може зменшитися.
Якщо iснує свiдчення щодо зменшення корисностi позик та дебiторської заборгованостi,
керiвництво Бiржа оцiнює суму очiкуваного вiдшкодування таких активiв та визначає збитки
вiд зменшення корисностi. Зменшення корисностi позик та дебiторської заборгованостi в
облiку вiдображається шляхом створення резерву сумнiвних боргiв.
Резерв сумнiвних боргiв нараховується на заборгованiсть окремого дебiтора - у випадку,
якщо керiвництво Бiржi має iнформацiю про iснування ймовiрностi непогашення частини
дебiторської заборгованостi таким конкретним контрагентом.
Нарахування резерву сумнiвних боргiв за звiтний перiод вiдображається у звiтi про прибутки
та збитки.
Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi чи безнадiйних боргiв
зменшується, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується шляхом
коригування рахунку резерву сумнiвних боргiв. Сума сторнування збитку вiдображається у
звiтi про прибутки та збитки. Коли дебiтори, заборгованiсть яких була ранiше списана як
безнадiйна, стають платоспроможними, їхня дебiторська заборгованiсть вiдновлюється.
Фiнансовi активи, наявнi для продажу

Наявнi для продажу фiнансовi активи - це непохiднi фiнансовi активи, якi спецiально
вiднесенi в цю категорiю або якi не були вiднесенi до жодної з iнших трьох категорiй. Пiсля
первiсного визнання фiнансовi активи, наявнi для продажу, оцiнюються за справедливою
вартiстю.
Вiдсотки, заробленi або сплаченi з iнвестицiй, вiдображаються у фiнансовiй звiтностi як
процентний дохiд або витрати.
Фiнансовi активи, утримуванi до погашення
Якщо Бiржа має намiр i може утримувати до погашення борговi цiннi папери, такi фiнансовi
iнструменти класифiкуються як утримуванi до погашення. Утримуванi до погашення
фiнансовi активи спочатку визнаються за справедливою вартiстю, плюс витрати,
безпосередньо пов'язанi з проведенням операцiї.
Будь-яка продаж або перекласифiкацiя iнвестицiй, утримуваних до погашення в сумi, що
перевищує iстотну незадовго до дати їх погашення, призведе до перекласифiкацiї всiх
iнвестицiй, утримуваних до погашення, в iнвестицiї, наявнi для продажу.
Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання Бiржi включають грошовi кошти i еквiваленти
грошових коштiв, дебiторську i кредиторську заборгованостi, iншi зобов'язання та позики.
Облiкова полiтика щодо їх визнання та оцiнки розкривається у вiдповiдних роздiлах цих
Примiток.
Протягом звiтного перiоду Бiржа не використовувала нiяких фiнансових деривативiв,
процентних свопiв i форвардних контрактiв для зменшення валютних або вiдсоткових
ризикiв.
Непохiднi фiнансовi зобов'язання
При первiсному визнаннi фiнансовi зобов'язання можуть бути вiднесенi до категорiї
переоцiнюваних за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо дотриманi
наступнi критерiї: (i) вiднесення в цю категорiю виключає або суттєво знижує
непослiдовнiсть в методах облiку, яка в iншому випадку виникла б при оцiнцi зобов'язань
або визнання вiдповiдного прибутку або збитку; (ii) зобов'язання є частиною групи
фiнансових зобов'язань, управлiння якими здiйснюється i результати, за якими оцiнюються
на пiдставi справедливої вартостi, вiдповiдно до полiтики управлiння ризиками; (iii)
фiнансове зобов'язання мiстить вбудований похiдний iнструмент, який необхiдно окремо
вiдобразити у фiнансовiй звiтностi.
Знецiнення фiнансових активiв
На кiнець кожного фiнансового року Бiржа визначає, чи вiдбулося знецiнення фiнансового
активу або групи фiнансових активiв.
Активи, що облiковуються за амортизованою вартiстю
Якщо iснує об'єктивне свiдчення про появу збиткiв вiд знецiнення у зв’язку iз позиками та
дебiторською заборгованiстю, що облiковуються за амортизованою вартiстю, сума збитку
оцiнюється як рiзниця мiж балансовою вартiстю активiв та поточною вартiстю очiкуваних
майбутнiх грошових потокiв (за винятком майбутнiх кредитних втрат, якi ще не виникли),
дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка по фiнансовому активу (тобто за
ефективною ставкою вiдсотка, розрахованою при первiсному визнаннi). Балансова вартiсть
активу повинна бути знижена або безпосередньо, або з використанням резерву. Сума збитку
визнається у звiтi про сукупний дохiд за перiод.
Спочатку Бiржа оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення окремо по кожному
фiнансовому активу, який окремо є суттєвим, або на сукупнiй основi з фiнансових активiв,
якi окремо не є суттєвими. Якщо встановлено, що не iснує об'єктивних ознак знецiнення по
окремо оцiненому фiнансовому активу, незалежно вiд того, є вiн суттєвим чи нi, такий актив
включається до групи фiнансових активiв з аналогiчними характеристиками кредитного
ризику, i ця група фiнансових активiв оцiнюється на предмет зменшення корисностi на
сукупнiй основi. Активи, що оцiнюються на предмет знецiнення iндивiдуально, i за якими
виникає або продовжує мати мiсце збиток вiд знецiнення, не включаються в сукупну оцiнку
на предмет знецiнення.
Якщо в наступний перiод сума збитку вiд знецiнення зменшується, i таке зменшення може
бути об'єктивно пов'язане з подiєю, яка вiдбулася пiсля того, як було визнано знецiнення,

ранiше визнаний збиток вiд знецiнення вiдновлюється. Будь-яке подальше вiдновлення
збитку вiд знецiнення визнається у звiтi про сукупний дохiд за перiод в такому обсязi, щоб
балансова вартiсть активу не перевищувала амортизовану вартiсть цього активу на дату
вiдновлення.
Щодо дебiторської заборгованостi створюється резерв пiд знецiнення в тому випадку, якщо
iснує об'єктивне свiдчення (наприклад, ймовiрнiсть неплатоспроможностi чи iнших iстотних
фiнансових труднощiв дебiтора) того, що Компанiя не отримає всi суми, що належать їй
вiдповiдно до умов поставки. Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi зменшується за
допомогою використання рахунку резерву. Знецiненi заборгованостi припиняють
визнаватися, якщо вони вважаються безнадiйними.
Припинення визнання фiнансових активiв та зобов'язань
Фiнансовi активи
Визнання фiнансового активу (або, у разi застосування, частини фiнансового активу або
частини групи аналогiчних фiнансових активiв) припиняється у разi:
-закiнчення дiї прав на отримання грошових надходжень вiд такого активу;
-збереження Бiржi права на отримання грошових надходжень вiд такого активу з одночасним
прийняттям на себе зобов'язання виплатити їх у повному обсязi третiй особi без суттєвих
затримок; або
-передачi Бiржею належних їй прав на отримання грошових надходжень вiд такого активу i
якщо Бiржа або а) передала практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з таким активом, або (б)
нi передала, нi зберегла за собою практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з ним, але при
цьому передала контроль за активом.
У разi якщо Бiржа передала свої права на отримання грошових надходжень вiд активу, i при
цьому не передала та не зберегла за собою практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з ним, а
також не передала контроль за активом, такий актив вiдображається в облiку в розмiрi
подальшої участi Бiржав цьому активi. Продовження участi в активi, що має форму гарантiї
за переданим активом, оцiнюється за меншою з двох сум: первiсною балансовою вартiстю
активу або максимальною сумою компенсацiї, яка може бути пред'явлена Бiржi до оплати.
Фiнансовi зобов'язання
Визнання фiнансового зобов'язання припиняється в разi погашення, анулювання або
закiнчення термiну погашення вiдповiдного зобов'язання.
При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов'язання iншим зобов'язанням перед тим
самим кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або у разi внесення iстотних змiн в умови
iснуючого зобов'язання, визнання первiсного зобов'язання припиняється, а нове зобов'язання
вiдображається в облiку з визнанням рiзницi в балансовiй вартостi зобов'язань у звiтi про
сукупний дохiд за перiод.
Операцiї в iноземних валютах
Українська гривня є функцiональною валютою i валютою представлення фiнансової
звiтностi. Операцiї у валютах, вiдмiнних вiд української гривнi, спочатку вiдображаються за
курсами обмiну, що переважає на дати здiйснення операцiй. Монетарнi активи i зобов'язання,
деномiнованi в таких валютах, перераховуються в гривнi за курсами обмiну, чинними на
звiтну дату. Курсовi рiзницi, що виникають при перерахунку, вiдображаються у звiтi про
сукупний дохiд. Немонетарнi активи i зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах, якi
вiдображенi у звiтностi за первiсною вартiстю, перераховуються в гривнi за курсом обмiну на
дату здiйснення операцiї.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти включають готiвку в касi i залишки на поточних рахунках в банках.
Передоплати постачальникам
Передоплати постачальникам вiдображаються за їх чистою вартiстю реалiзацiї за
вирахуванням резерву пiд сумнiвну заборгованiсть.
Запаси
Запаси оцiнюються за меншою з двох вартостей: собiвартостi або чистої вартостi реалiзацiї.
Запаси списуються за методом iдентифiкованої вартостi вiдповiдної одиницi запасiв. Чиста
вартiсть реалiзацiї являє собою оцiночну цiну продажу в ходi звичайної господарської

дiяльностi за вирахуванням оцiночних витрат на доопрацювання i витрат, необхiдних для
здiйснення торгової угоди.
Акцiонерний капiтал
Фiнансовi iнструменти, випущенi Бiржею, класифiкуються як власний капiтал в тiй мiрi, в
якiй вони вiдповiдають визначенню фiнансового зобов'язання або фiнансового активу.
Простi акцiї Бiржi класифiкуються як пайовi iнструменти.
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть вiдображається в облiку та звiтностi за
справедливою вартiстю.
Аванси отриманi вiд клiєнтiв
Аванси, отриманi вiд клiєнтiв, вiдображаються в облiку та звiтностi за справедливою
вартiстю.
Кредити та позики
Первiсне визнання кредитiв i позик здiйснюється за їх справедливою вартiстю. Кредити i
позики класифiкуються як поточнi, коли початковий термiн погашення не перевищує
дванадцять мiсяцiв.
Зобов'язання з пенсiйного забезпечення та iнших виплат
Бiржа бере участь у державнiй пенсiйнiй програмi, за якою роботодавець повинен
здiйснювати внески, розрахованi як вiдсоткова частка вiд загальної суми заробiтної плати.
Дана пенсiйна програма є програмою з визначеним внеском. Цi витрати у звiтi про сукупний
дохiд вiдносяться до перiоду, в якому виплачується заробiтна плата.
У Бiржi не iснує програм iнших додаткових виплат при виходi на пенсiю чи iнших значних
компенсацiйних програм, якi вимагали б додаткових нарахувань.
Суборенда
Суборенда, при якiй за орендодавцем зберiгаються всi ризики i вигоди, пов'язанi з правом
власностi на актив, класифiкується як операцiйна оренда. Платежi, пов'язанi з операцiйною
суборендою вiдображаються як витрати, у звiтi про фiнансовi результати за перiод з
використанням прямолiнiйного методу списання таких витрат протягом термiну оренди.
Потенцiйнi зобов'язання
Потенцiйнi зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, за винятком випадкiв,
коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання потрiбне вибуття ресурсiв, якi
втiлюють у собi економiчнi вигоди, i при цьому сума таких зобов'язань може бути достовiрно
оцiнена. Iнформацiя про такi зобов'язання пiдлягає вiдображенню, за винятком випадкiв,
коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi представляють собою економiчнi вигоди, є
малоймовiрною.
Резерви
Нарахування резервiв наступних витрат та платежiв здiйснюється у тих випадках, коли у
Бiржiвиникають зобов'язання, правовi або такi, що випливають з iснуючої дiлової практики,
в результатi подiй, якi вiдбулися в минулому. При цьому повинна iснувати ймовiрнiсть того,
що врегулювання цих зобов'язань буде супроводжуватися зменшенням економiчних вигiд, i
сума зобов'язання може бути оцiнена з достатнiм ступенем достовiрностi.
Податок на прибуток
Поточний податок
Поточнi податковi активи i зобов'язання за поточний та попереднi перiоди оцiнюються за
сумою, передбачуваної до отримання в якостi вiдшкодування вiд податкових органiв або до
сплати податковим органам. Податковi ставки та податкове законодавство, що
застосовуються для розрахунку цiєї суми - це ставки i закони, прийнятi або практично
прийнятi на звiтну дату.
Вiдстрочений податок
Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом балансових зобов'язань по всiм
тимчасовим рiзницям на звiтну дату мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань, для
цiлей фiнансового облiку та вартiстю, що приймається до уваги в податковому облiку.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються за всiма оподатковуваним тимчасовим
рiзницями, крiм випадкiв, коли:

-вiдстрочене податкове зобов'язання виникає в результатi первинного визнання гудвiлу або
активу, або зобов'язання в господарськiй операцiї, яка не є об'єднанням компанiй, i яке на
момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, анi на
оподатковуваний прибуток або збиток; i
-щодо оподатковуваних тимчасових рiзниць, що вiдносяться до iнвестицiй в дочiрнi та
асоцiйованi пiдприємства, а також з часткою участi у спiльнiй дiяльностi, якщо материнська
компанiя може контролювати розподiл у часi сторнування тимчасової рiзницi, або iснує
значна ймовiрнiсть того, що тимчасова рiзниця не буде сторнована в осяжному майбутньому.
Вiдстроченi податковi активи визнаються за всiма оподатковуваним тимчасовим рiзницями i
перенесенню на наступнi перiоди невикористаного податкового кредиту та податкових
збиткiв, якщо iснує ймовiрнiсть отримання неоподатковуваного прибутку, щодо якого можна
застосувати тимчасову рiзницю, а також використовувати податковi кредити i податковi
збитки, перенесенi на наступнi перiоди , крiм випадкiв, коли:
-вiдстрочений податковий актив, що стосується тимчасових рiзниць, виникає в результатi
первiсного визнання активу або зобов'язання в господарськiй операцiї, яка не є об'єднанням
компанiй, i який на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток,
анi на оподатковуваний прибуток або збиток; i
-щодо тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства,
а також з часткою участi у спiльнiй дiяльностi, вiдстроченi податковi активи визнаються,
тiльки якщо iснує ймовiрнiсть сторнування тимчасових рiзниць в осяжному майбутньому i
буде отриманий оподатковуваний прибуток, у вiдношеннi якого можна застосувати
тимчасову рiзницю.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату
складання звiту про фiнансовий стан i зменшується, якщо бiльше не iснує ймовiрностi
отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволив би реалiзувати частину
або всю суму такого вiдкладеного податкового активу. Невизнанi ранiше вiдстроченi
податковi активи переоцiнюються на кожну дату звiту про фiнансовий стан i визнаються
тодi, коли виникає ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, що
дає можливiсть реалiзувати вiдстрочений податковий актив.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання визначаються за ставками податку,
застосування яких очiкується при реалiзацiї активу або погашення зобов'язання, на основi
дiючих або оголошених (i практично прийнятих) на дату звiту про фiнансовий стан
податкових ставок i положень податкового законодавства. Податок на прибуток, пов'язаний
зi статтями, якi вiдображаються безпосередньо у складi капiталу, вiдображається у складi
капiталу, а не в звiтi про сукупний дохiд. Вiдсроченi податковi активи та вiдстроченi
податковi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку при наявностi повного юридичного права
зарахувати поточнi податковi активи в рахунок поточних податкових зобов'язань, i якщо
вони вiдносяться до податкiв на прибуток, накладеним тим самим податковим органом на
той же суб'єкт господарювання.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання визначаються за ставками податку,
застосування яких очiкується при реалiзацiї активу або погашеннi зобов'язання, на основi
дiючих або оголошених (i практично прийнятих) на дату звiту про фiнансовий стан
податкових ставок i положень податкового законодавства.
Для розрахунку податку на прибуток будуть застосовуватися такi ставки податку на
прибуток:
з сiчня 2012 року до 31 грудня 2012 - 21%,
з 1 сiчня 2013 до 31 грудня 2013 - 19%;
з 1 сiчня 2014 - 18%.
Визнання доходiв
Бiржа є неприбутковою органiзацiєю, з ознакою неприбутковостi 0011. У разi отримання
доходiв з iнших джерел, дохiд визнається за вирахуванням податку на додану вартiсть
(ПДВ).
Продовження тексту приміток

5.ОСНОВНI ЗАСОБИ
Основнi засоби (р. 1010 Звiту про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2013 та 31 грудня
2013 рокiв представленi таким чином:
Групи основних засобiв Залишок на 31.12.2013р. Надiйшло за 2014 рiк Вибуло за 2014рiк
Нараховано амортизацiї за рiк 2014р. Залишок на 31.12.2014р.
Первiсна (перецiнена) вартiсть Знос Первiс-на (переоцiнена) вартiсть Знос
Первiсна(переоцiнена) вартiсть Знос
123456789
Машини та обладнання
97
70
--8
97
78
Транспортнi засоби
104
83 - - 10
104
93
Iнструменти, прилади, нвентар (меблi)
16
16 - - 16
16
Iншi основнi засоби
188
182 - - 6
188
188
Iншi необоротнi матерiальнi активи
7
7
6
6
1
1
Разом
412
358
6
6
24
406
376
Станом на 31.12.2014р. Бiржi використовує в своїй дiяльностi основнi засоби первiсною
вартiстю

406 тис. грн., вiдсоток зносу складає 93.
6.НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ
Нематерiальнi активи (р.1000 Звiту про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2013 – та 31
грудня 2014 рокiв представленi таким чином:
Програмне забезпечення Всього
Первiсна вартiсть Станом на 31 грудня 2013 року 234 234
Накопичений знос Станом на 31 грудня 2013 року 216 216
Надходження 1 1
Вибуття - Знос 8 8
Первiсна вартiсть Станом на 31 грудня 2014 року 235 235
Накопичений знос Станом на 31 грудня 2014 року 224 224
7. ЗАПАСИ
Запаси (р.1100 Звiту про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2013 р. та на 31 грудня 2014
р. представленi наступним чином:
2013 2014
Сировина й матерiали 7 10
Iншi матерiали 10 5
Всього 17 15
8.ФIНАНСОВI АКТИВИ
Фiнансовi активи (р.1030 Звiту про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2013 р. та на 31
грудня 2014 р. представленi таким чином:
2013
2014
Фiнансовi iнвестицiї, за методом участi в капiталi iнших пiдприємств:
Частка (39%) у статутному капiталi ТОВ «Клiринговий центр» 46 46
Частка (15,48%) у статутному капiталi ТОВ «Iнженернi мережi» 5 267 5 297 Частка (9,93%) у
статутному капiталi ТОВ «Житомир- Енергоiнвест» 13 300 13 30 Частка (23,29%) у
статутному капiталi ТОВ «Iнформацiйно-Експедиторська компанiя» 10 415 10 692
Частка (4,9%) у статутному капiталi ТОВ «Класична iпотечна компанiя 318 318
Всього 29 346 29 653
9. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ, ДЕБIТОРСЬКА
ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА РОЗРАХУНКАМИ З БЮДЖЕТОМ ТА IНША ПОТОЧНА
ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
Дебiторська заборгованiсть (р.1145, р. 1155 Звiту про фiнансовий стан) станом на 31 грудня
2013р. та на 31 грудня 2014р. представлена таким чином:
2013 2014
Дебiторська заборгованiсть за послуги - Iнша 96 135
Всього 96 135
10. РОЗРАХУНКИ ЗА ВИДАНИМИ АВАНСАМИ
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами (р.1130 Звiту про
фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2013р. i 31 грудня 2014р. представлена таким чином:
2013
2014
Аванси за послуги - Всього - 11. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ
Грошовi кошти (р.1165 Звiту про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2013 та 31 грудня
2014 рокiв представленi таким чином:
2013 2014
Грошовi кошти в банках на поточних рахунках 268 39
Грошовi кошти в банках на депозитних рахунках 100 111
Грошовi кошти в касi

Разом 378 150
Станом на 31 грудня 2013 р. та на 31 грудня 2014р. не iснує обмежень щодо використання
коштiв на поточних рахунках в банках.
12.СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ
Статутний капiтал (р.1400 Звiту про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2013р. та на 31
грудня 2014р. представлений таким чином:
Кiлькiсть акцiй Сума
Зареєстрований, випущений та повнiстю оплачений статутний капiтал
- простi акцiї (номiнальна вартiсть) 2 500 000 25 000
Структура статутного капiталу Бiржi станом на 31 грудня 2013р. i 31 грудня 2014р.
представлена таким чином:
Структура статутного капiталу Бiржi на 31.12.13р. представлена в таблицi.
№ п/п Повне найменування юридичної особи чи прiзвище, iм`я, по батьковi фiзичної особи
власника заявника Iдентифiкацiйний код юридичної особи власника заявника
Мiсцезнаходження юридичної особи чи паспортнi данi фiзичної особи власника заявника **
Частка в статутному (складеному) капiталi заявника (грн.) Частка в статутному (складеному)
капiталi заявника (%)
1.ДП «ЛД-Україна» 31093996 Україна, 04212, м. Київ, Оболонський р-н, вул. Маршала
Малиновського, буд. 12-А 2 350 000,00 9,4000
2.Публiчне акцiонерне товариство «Українська iновацiйно-фiнансова компанiя»25198262
Україна, 04212, м. Київ, Оболонський р-н, вул. Маршала Малиновського, буд. 12-А 1 414
950,00 5,6598
3.Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Паритет-П» 25287600 Україна, 04212, м. Київ,
Оболонський р-н, вул. Маршала Малиновського, буд. 12-А 2 350 000,00 9,4000
4.Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Служба технiчного контролю» 32985343
Україна, 03133, м. Київ, Шевченкiвський р-н, проспект Перемоги, буд.68/1, офiс 62 2 350
000,00 9,4000
5.Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна» 33947089
Україна, 01004, м. Київ, Шевченкiвський р-н,бульв. Т. Шевченка/вул. Пушкiнська, буд. 57/292 350 000,00 9,4000
6.Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЦУП –Буча» 34613144 Україна, 04212, м. Київ,
Оболонський р-н, вул. Маршала Малиновського, 12-А 2 350 000,00 9,4000
7.Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Нова фiнансова компанiя» 31865319
Україна, 04212, м. Київ, Оболонський р-н, вул. Маршала Малиновського, буд. 12-А 2 350
000,00 9,4000
8.Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЛД-Перспектива» 35624120 Україна, 04212, м.
Київ, Оболонський р-н, вул. Маршала Малиновського, буд. 12-А 2 350 000,00 9,4000
9.Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «НАК ПЛЮС» 36386287 Україна, 01010, м.
Київ, Печерський р-н, вул.Анiщенка, буд.6, лiтера А 2 350 000,00 9,4000
10. Iншi 4 785 0501 9,1402
Номiнальна вартiсть акцiй складає 10,00 гривень за одну акцiю.
Структура статутного капiталу Бiржi на 31.12.14р. представлена в таблицi.
№ п/п Повне найменування юридичної особи чи прiзвище, iм`я, по батьковi фiзичної особи
власника заявника Iдентифiкацiйний код юридичної особи власника заявника
Мiсцезнаходження юридичної особи чи паспортнi данi фiзичної особи власника заявника **
Частка в статутному (складеному) капiталi заявника (грн.) Частка в статутному (складеному)
капiталi заявника (%)
1.ДП «ЛД-Україна» 31093996 Україна, 04212, м. Київ, Оболонський р-н, вул. Маршала
Малиновського, буд. 12-А 2 350 000,00 9,4000
2.Публiчне акцiонерне товариство «Українська iновацiйно-фiнансова компанiя» 25198262
Україна, 04212, м. Київ, Оболонський р-н, вул. Маршала Малиновського, буд. 12-А 1 414
950,00 5,6598
3.Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Паритет-П» 25287600 Україна, 04212, м. Київ,
Оболонський р-н, вул. Маршала Малиновського, буд. 12-А 2 350 000,00 9,4000

4.Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Служба технiчного контролю» 32985343
Україна, 03133, м. Київ, Шевченкiвський р-н, проспект Перемоги, буд.68/1, офiс 62 2 350
000,00 9,4000
5.Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна» 33947089
Україна, 01004, м. Київ, Шевченкiвський р-н,бульв. Т. Шевченка/вул. Пушкiнська, буд. 57/29 2 350 000,00 9,4000
6.Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЦУП –Буча» 34613144 Україна, 04212, м. Київ,
Оболонський р-н, вул. Маршала Малиновського, 12-А 2 350 000,00 9,4000
7.Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Нова фiнансова компанiя» 31865319
Україна, 04212, м. Київ, Оболонський р-н, вул. Маршала Малиновського, буд. 12-А 2 350
000,00 9,4000
8.Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЛД-Перспектива» 35624120 Україна, 04212, м.
Київ, Оболонський р-н, вул. Маршала Малиновського, буд. 12-А 2 350 000,00 9,4000
9.Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «НАК ПЛЮС» 36386287 Україна, 01010, м.
Київ, Печерський р-н, вул.Анiщенка, буд.6, лiтера А 2 350 000,00 9,4000
10. Iншi 4 785 050 19,1402
Номiнальна вартiсть акцiй складає 10,00 гривень за одну акцiю.
13.ДОВГОСТРОКОВI ЗОБОВ`ЯЗАННЯ
Довгостроковi зобов`язання (р.1515 ф.1 Баланс) станом на 31 грудня 2013р. та на 31 грудня
2014р. представленi таким чином:
2013 2014
Iншi довгостроковi зобов»язання 860 535
Всього 860 535
14. КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ ТА IНША
КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iнша кредиторська заборгованiсть
( р. 1690 ф.1 Баланс) станом на 31 грудня 2013р. та на 31 грудня 2014р. представлена таким
чином:
2013 2014
Поточна кредиторська заборгованнiсть 8 1
Iнша кредиторська заборгованiсть 515 272
Всього 523 273
15. ЗАБОРГОВАНIСТЬ ПО РОЗРАХУНКАМ З БЮДЖЕТОМ
Розрахунки з бюджетом (р.1135 Звiту про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2013р. та на
31 грудня 2014р. представленi таким чином: Вiдсутня заборгованiсть перед бюджетом.
Продовження тексту приміток
16.ЧИСТИЙ ДОХIД ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ ПРОДУКЦIЇ (ТОВАРIВ, РОБIТ, ПОСЛУГ)
Доходи вiд основних операцiй за звiтний перiод 2014 рiк (ряд. 2000 Звiту про сукупний
дохiд) представленi таким чином:
2013 2014
Дохiд вiд реалiзацiї робiт, послуг 4088 3138
Iншi доходи 38 21
Всього 4 126 3 159
17. АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ
Адмiнiстративнi витрати за звiтний перiод 2014 рiк (ряд. 2130 Звiту про сукупний дохiд)
представленi таким чином:
2013 2014
Витрати на оплату працi 232 259
Вiдрахування на соцстрахування 87 96
Плата за розрахунково-касове обслуговування банкiв 6 7
Професiйнi послуги (аудиторськi, юридичнi, тощо) 1131 1439
Витрати на суборенду та комунальнi послуги 234 212
Амортизацiя ОЗ та нематерiальних активiв 45 32

Iншi 412 394
Всього 2147 2439
18. КЛАСИФIКАЦIЯ ВИТРАТ ЗА ХАРАКТЕРОМ
Витрати за звiтний перiод 2014 рiк представленi таким чином:
2013
2014
Матерiальнi витрати 28 43
Витрати на оплату працi 232 259
Вiдрахування на соцiальнi заходи 87 96
Амортизацiя 45 32
Iншi операцiйнi витрати 1817 2009
Всього 2209 2439
19.ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Вiдповiдно до Податкового кодексу України вiд 02.12.2010 р. №2755-VI (ПКУ) iз змiнами та
доповненнями, у 2014 роцi ставка податку на прибуток що застосовувалася до Бiржi - 16% по
доходах, що не стосуються основної дiяльностi.
Податок на прибуток згiдно Податкового звiту про використання коштiв неприбуткових
установ та органiзацiй за 2014рiк склав 50 грн. (р. 13 Податкового звiту).
Оподаткування
В результатi нестабiльної економiчної ситуацiї в Українi податковi органи України
придiляють все бiльшу увагу дiловим колам. Зважаючи на це, закони i постанови, що
впливають на дiяльнiсть пiдприємств, продовжують стрiмко змiнюватися. Цi змiни
характеризуються незадовiльним складанням законопроектiв, неоднозначним їх
трактуванням i арбiтражним застосуванням з боку держави. Зокрема, податковi декларацiї
пiдлягають перевiрцi з боку рiзних органiв влади, якi за законом уповноваженi застосовувати
надзвичайно суворi штрафнi санкцiї, а також стягувати пеню. Хоча, на думку Бiржi, вона
належним чином вiдобразила податковi зобов'язання в облiку, виходячи зi своєї iнтерпретацiї
податкового законодавства, вищевказанi факти можуть створювати податковi ризики для
Бiржi.
Управлiння капiталом
Цiлi Бiржi при управлiннi капiталом: забезпечення здатностi Бiржi продовжувати
безперервну дiяльнiсть.
Ризик лiквiдностi
Пiдхiд керiвництва Бiржi до вирiшення проблем лiквiдностi грунтується на ефективному
здiйсненнi операцiйної дiяльностi та залучення фiнансування для покриття потреб в
оборотному капiталi.
Бiржа здiйснює контроль ризику нестачi грошових коштiв шляхом планування поточної
лiквiдностi. За допомогою цього iнструменту аналiзуються термiни платежiв, пов'язаних з
фiнансовими iнвестицiями та фiнансовими активами (наприклад, дебiторська заборгованiсть,
iншi фiнансовi активи), а також прогнозованi грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi.
Метою Бiржi є пiдтримка балансу мiж безперервнiстю фiнансування i гнучкiстю.
20.РИЗИК КОНЦЕНТРАЦIЇ БIЗНЕСУ
Господарська дiяльнiсть Бiржi зосереджена на територiї України. Законодавство, що впливає
на дiяльнiсть компанiй в Українi, схильне до частих змiн. Внаслiдок цього, активи i
дiяльнiсть Бiржi можуть бути схильнi до ризику у випадку негативних змiн в полiтицi та
дiловому середовищi.

Керiвник М.П.Доломина
Головний бухгалтер Г.М.Мiрошник

