Титульний аркуш
30.04.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 20/04-30/01
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із
змінами) (далі - Положення).
Голова Правлiння
(посада)

Мелесик Сергiй Володимирович
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Київська мiжнародна
фондова бiржа"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 20064500
4. Місцезнаходження: 01601, Україна, Печерський р-н, м. Київ, пров.Госпiтальний, 4-Б
5. Міжміський код, телефон та факс: +38 044 490-57-88, +38 044 490-57-88
6. Адреса електронної пошти: kise@kise-ua.com
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за
наявності): Рішення наглядової ради емітента від 24.04.2020, Протокол
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні
послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої
інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262,
Україна, DR/00002/ARM
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

http://kise.com.ua/public/File/Norm_do
cs/kmfb-rik2019.pdf

30.04.2020

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних
підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції щодо емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені
посадовим особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,
паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань,
фінансового стану і доходів або витрат емітента
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,
для якої використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітента
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню
пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині
включення до біржового реєстру
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім
акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад
0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами
аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

X

X
X

X
X
X
X
X

X
X

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
Роздiли: "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi", "Iнформацiя
щодо посади корпоративного секретаря", "Iнформацiя про будь-якi винагороди або
компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення", "Iнформацiя про
змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає
бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй", "Iнформацiя про змiну
осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями
акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною
пороговому значенню пакета акцiй","Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних
паперiв", "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств,
виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта)
житлового будiвництва)", "Iнформацiя вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо
яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв",
"Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення
випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не
заповнюються, оскiльки вiдповiдно до п. 5 гл. 4 розд. II Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦБФР вiд 03.12.2013 № 2826 (зi

змiнами та доповненнями), рiчна iнформацiя емiтентiв зазначенi роздiли не включає.
Крiм того:
- Iнформацiя про рейтингове агенство не наводиться, оскiльки вiдповiдно до Закону України
"Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" пiдприємство не належить до
суб'єктiв, проведення рейтингової оцiнки яких обов'язкове;
- Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв
емiтента не наводиться, оскiльки емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених
структурних пiдроздiлiв;
- Iнформацiя про штрафнi санкцiї емiтента не наводиться, оскiльки штрафнi санкцiї емiтента,
накладенi органами державної влади у звiтному перiодi, вiдсутнi;
- Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не наводиться, оскiльки
вiдповiдних змiн протягом звiтного перiоду не було;
- Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не наводиться, оскiльки товариство
не є емiтентом iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- Iнформацiя про похiднi цiнни папери емiтента не наводиться, оскiльки товариство не є
емiтентом похiдних цiнних паперiв;
- Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду не
наводиться, оскiльки емiтент не здiйснював придбання власних акцiй протягом вказаного
перiоду;
- Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй)
такого емiтента не наводиться, оскiльки iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв
емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента вiдсутня;
- Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка
розмiру статутного капiталу такого емiтента не наводиться оскiльки станом на 31.12.2019 р.
такi особи вiдсутнi.
- Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента не наводиться,
оскiльки протягом звiтного перiоду вiдсутнi рiшення суду або уповноваженого державного
органу, яким накладено обмеження;
- Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами не наводиться,
оскiльки зазначених виплат протягом звiтного перiоду не було;
- Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про
собiвартiсть реалiзованої продукцiї не наводяться, оскiльки емiтент не займається видами
дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та
розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi;
- Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками)
такого емiтента, яка наявна в емiтента, не наводиться, оскiльки вiдповiдна iнформацiя у
емiтента вiдсутня;
- Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть
осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом, не наводиться, оскiльки зазначенi договори або
правочини вiдсутнi;
- Роздiли звiту: "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй", "Iнформацiя про склад,
структуру i розмiр iпотечного покриття", "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником
строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права
вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття",
"Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв", "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних
активiв", "Основнi вiдомостi про ФОН", "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН",
"Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН", "Розрахунок вартостi чистих
активiв ФОН", "Правила ФОН" не заповнюються, оскiльки емiтент не здiйснював випуск
iпотечних сертифiкатiв, iпотечних облiгацiй, сертифiкатiв ФОН.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Київська мiжнародна фондова бiржа"
2. Скорочене найменування (за наявності)
ПрАТ "КМФБ"
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 належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
5
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. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК", МФО 300506
2) IBAN
UA863005060000026500001045650
3) поточний рахунок
UA863005060000026500001045650
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК", МФО 300506
5) IBAN
UA863005060000026500001045650
6) поточний рахунок
UA863005060000026500001045650
12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
1) Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КЛАСИЧНА IПОТЕЧНА
КОМПАНIЯ"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
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
"УКРАЇНСЬКА
IНФОРМАЦIЙНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
30440516
4) Місцезнаходження
04212, м.Київ, вул. Маршала Малиновського,12-А
5) Опис
Форма участi - Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в
капiталi iнших пiдприємств.
Вiдсоток частки статутного капiталу, що належить емiтенту: 0,56%.
Активи, наданi емiтентом у якостi внеску - грошовi кошти в розмiрi 7 000 000,00 грн.
Права, що належать емiтенту стосовно управлiння юридичною особою - вiдповiдно до Статуту
юридичної особи.
1) Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НОВА ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
31865319
4) Місцезнаходження
04212, м.Київ, вул. Маршала Малиновського,12-А
5) Опис
Форма участi - Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в
капiталi iнших пiдприємств.
Вiдсоток частки статутного капiталу, що належить емiтенту: 4,95%.
Активи, наданi емiтентом у якостi внеску - грошовi кошти в розмiрi 24 750 000,00 грн.
Права, що належать емiтенту стосовно управлiння юридичною особою - вiдповiдно до Статуту
юридичної особи.

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Змiн в органiзацiйнiй структурi ПрАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" протягом 2019
року не вiдбувалось.
Органiзацiйна структура ПрАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа": Загальнi збори

акцiонерiв; Наглядова рада; Ревiзiйна комiсiя; Служба внутрiшнього аудиту (контролю);
Правлiння; Голова Правлiння; Бухгалтерiя (Головний бухгалтер); Вiддiл торгових операцiй
(Начальник вiддiлу,Заступник начальника вiддiлу, головний спецiалiст)
Iснуюча органiзацiйна структура оптимальна для нормальної дiяльностi емiтента.
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв
ПрАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" не має.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв - 5 осiб.
Позаштатнi працiвники,за сумiсництвом, та тi, якi працюють на умовах неповного робочого дня
вiдсутнi.
Витрати на оплату працi збiльшились За аналогiчний перiод попереднього року витрати на
оплату працi були 281 тис. грн., а за звiтний перiод 300 тис. грн.
Кадрова програма емiтента спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв
операцiйним потребам емiтента:
- кожнi три роки працiвники ПрАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" проходять
сертифiкацiю осiб, що здiйснюють професiйну дiяльнiсть з цiнними паперами в Українi;
- кожнi три роки Головний бухгалтер ПрАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" проходить
пiдвищення квалiфiкацiї, шляхом пiдготовки за типовою програмою професiйної пiдготовки
бухгалтерiв професiйних учасникiв фондового ринку;
- кожнi три роки Голова Правлiння ПрАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа"(вiдповiдальний
працiвник за проведення фiнансового монiторингу) проходить атестацiю з питань фiнансового
монiторингу професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та
термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Емiтент у звiтному роцi не проводив спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями,
пiдприємствами, установами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

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 02.01.2019 року №04/01/19, 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 31.12.2019 року згiдно
чинного Плану рахункiв бухгалтерського облiку, адекватним.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
Види дiяльностi ПрАТ "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 ПрАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" - здiйснення
професiйної дiяльностi на фондовому - дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку.
Однак, дiя лiцензiї закiнчилася 10 серпня 2017 року. 07.11.2017 р. Нацiональною комiсiєю з
цiнних паперiв та фондового ринку було прийнято рiшення № 791 про вiдмову ПрАТ "Київська
мiжнародна фондова бiржа" у видачi лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на
фондовому ринку - дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку. Протягом 2019 року
вносились змiни до Статуту та Правил ПрАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" вiдповiдно
до законодавства, то ж плануємо подавати документи на отримання Лiцензiї та вiдновити
професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
Станом на 31.12.2019 р. фiнансовi iнвестицiї ПрАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа"
складають:
ТОВ "Класична iпотечна компанiя" (4,9%) 318 500,00 грн. Iнвестицiї здiйсненi виключно
грошовими коштами.
ТОВ "Нова фiнансова компанiя" (4,95%)
24 750 000,00 грн. Iнвестицiї здiйсненi
виключно грошовими коштами.
ТОВ "УКРАЇНСЬКА IНФОРМАЦIЙНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ" (0,56%) 7
000 000,00грн. Iнвестицiї здiйсненi виключно грошовими коштами.
Станом на кiнець звiтного перiоду ПрАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" не планувало
будь-яких значних iнвестицiй або придбань, пов'язаних з господарською дiяльнiстю.
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
Орендованих основних засобiв не має. Активи товариства утримуються на балансi, основнi
засоби знаходяться за мiсцезнаходженням ПрАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" - 01601,
м. Київ, пров. Госпiтальний,4- Б. Ступiнь зносу основних засобiв 94%. Виробничi потужностi
товариства у виглядi програмно-технiчних засобiв повнiстю використовуються для забезпечення
господарської дiяльностi. ПрАТ "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.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
На дiяльнiсть емiтента впливає недосконалiсть чинного законодавства, що регламентує
дiяльнiсть професiйних учасникiв фондового ринку, а також недостатня iнвестицiйна
привабливiсть України. Емiтент у 2019 роцi не здiйснював свою професiйну дiяльнiсть у
зв'язку з вiдсутнiстю лiцензiї.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Оскiльки на даний момент вiдсутня Лiцензiя , вiдповiдно ПрАТ "Київська мiжнародна фондова
бiржа" не здiйснює професiйну дiяльнiсть, а отже надходження вiд основної дiяльностi вiдсутнi.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Всi договори на кiнець звiтного перiоду виконанi та закритi. Портфельних замовлень не
передбачається.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Оскiльки до Статуту та Правил ПрАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" були внесенi всi
необхiднi змiни, то ж ми повнi сподiвань, що у 2020 роцi емiтенту нарештi вдасться отримати
безтермiнову Лiцензiю на здiйснення професiйної дiяльностi з органiзацiї торгiвлi цiнними
паперами та не тiльки повернутись на ринок, але й знову зайняти лiдируючi позицiї на ньому.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Полiтика щодо дослiджень та розробок емiтента не ведеться.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Розрахункова вартiсть чистих активiв на кiнець звiтного перiоду становить 29 577 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.

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
Загальнi збори
акцiонерiв

Наглядова Рада

Структура

Персональний склад

Загальнi збори акцiонерiв Товариства є
вищим органом Товариства.
Товариство зобов'язане щороку
скликати Загальнi збори акцiонерiв
(рiчнi Загальнi збори акцiонерiв). Рiчнi
Загальнi збори акцiонерiв проводяться
не пiзнiше 30 квiтня наступного за
звiтним року. Усi iншi Загальнi збори
акцiонерiв, крiм рiчних, вважаються
позачерговими. Право участi у
Загальних зборах акцiонерiв належить
особам, якi включенi до перелiку
акцiонерiв, якi мають право на таку
участь, або їх представникам. Перелiк
акцiонерiв, якi мають право на участь у
Загальних зборах акцiонерiв,
складається станом на 24 годину за 3
робочих днi до дня проведення таких
Зборiв у порядку, встановленому
законодавством України про
депозитарну систему України.
Наглядова рада є колегiальним органом
Товариства, що здiйснює захист прав
акцiонерiв, i в межах компетенцiї,
визначеної чинним законодавством
України, цим Статутом, Положенням
про Наглядову раду, здiйснює
управлiння Товариством, контролює та
регулює дiяльнiсть Правлiння
Товариства. Кiлькiсний склад
Наглядової ради становить 3 осiби. До

Станом на 31.12.2019 р. у вiдповiдностi
до даних Реєстру власникiв iменних
цiнних паперiв, виданого ПАТ
"Нацiональний депозитарiй України",
загальна кiлькiсть акцiонерiв
(юридичних i фiзичних осiб) -272.

Станом на 31.12.2019 р. персональний
склад Наглядової ради: члени
Наглядової ради - Борисюк Юлiя
Олександрiвна, Юркова Олена
Вiкторiвна, Гриб Свiтлана Григорiвна.

Правлiння Бiржi

Ревiзiйна комiсiя

складу Наглядової ради обранi: 3
представника акцiонера Товариства.
Структура Наглядової ради: Голова
Наглядової ради, члени Наглядової
ради.
Правлiння є виконавчим колегiальним
органом Товариства, який здiйснює
управлiння його поточною дiяльнiстю,
органiзовує виконання рiшень
Загальних зборiв, Наглядової ради,
органiзовує формування необхiдних
для здiйснення статутної дiяльностi
Товариства фондiв та несе
вiдповiдальнiсть за ефективнiсть
роботи Товариства згiдно з принципами
та порядком, встановленими Статутом
Товариства, рiшеннями Загальних
зборiв акцiонерiв, Наглядової ради
Товариства. Наглядовою радою
визначено кiлькiсний склад Правлiння 3 осiби. Структура Правлiння: Голова
Правлiння, члени Правлiння.
Ревiзiйна комiсiя здiйснює перевiрку
фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства. Ревiзiйна комiсiя доповiдає
про результати ревiзiй та перевiрок
Загальним зборам акцiонерiв та
Наглядовiй радi Товариства. Голова
Ревiзiйної комiсiї обирається членами
Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою
бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного
складу Ревiзiйної комiсiї.Кiлькiсний
склад Ревiзiйної комiсiї становить 3
особи.

Станом на 31.12.2019 р. персональний
склад Правлiння: Голова Правлiння Мелесик Сергiй Володимирович, члени
Правлiння- Мiрошник Ганна
Михайлiвна, Клiмовська Марина
Вiталiївна.

Станом на 31.12.2019 р. персональний
склад Ревiзiйної Комiсiї: члени
Ревiзiйної Комiсiї- Михалюк Вiкторiя
Олександрiвна, Волкова Iнга Юрiївна.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
№ з/п

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік
народ
ження

1

2

3

4

5

6

Голова Правлiння

Мелесик Сергiй
Володимирович

1980

Вища

22

1

2

Освіта

Стаж
роботи
(років)

Найменування
підприємства,
ідентифікаційний код
юридичної особи та посада,
яку займав
7

Голова Правлiння ПрАТ
"Київська мiжнародна
фондова бiржа"

Дата набуття
повноважень
та термін, на
який обрано
(призначено)
8
10.06.2016,
До моменту
прийняття
Наглядовою
Радою
рiшення про
припинення
повноважень

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. 08 липня 2015 року на Засiданнi Бiржової ради ПАТ "Київська мiжнародна фондова
бiржа" (протокол №3) було переобрано на посаду Заступника Голови Правлiння - Мелесика Сергiя Володимировича, у зв'язку iз закiнченням
попереднього термiну перебування на посадi.11.04.2016 року Бiржовою радою ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" прийнято рiшення
(протокол №15 вiд 11.04.2016 року) покласти виконання обов'язкiв Голови Правлiння ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" на Заступника
Голови Правлiння Мелесика Сергiя Володимировича з 13 квiтня 2016 року.09 червня 2016 р. на Засiданнi Бiржової ради ПАТ "Київська мiжнародна
фондова бiржа" (протокол №21) обрано Головою Правлiння ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" з 10 червня 2016 р. Обрано термiном на 3
роки. 06 червня 2019 р. на Засiданнi Наглядової ради ПрАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" (протокол вiд 06 червня 2019 р.) постановили,
що повноваження дiйснi до моменту прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Керiвника. 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 ПрАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" та Положенням про Правлiння ПрАТ "Київська мiжнародна
фондова бiржа". Винагорода виплачується згiдно з контрактом, у виглядi заробiтної плати, вiдповiдно до штатного розпису ПрАТ "Київська
мiжнародна фондова бiржа". У Мелесика С.В. непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи Мелесика
С.В. 22 рокiв. Мелесик С.В. на ПрАТ "КМФБ" працює 16 рокiв.Голова лiквiдацiйної комiсiї ТОВ "БЕСТ БIД".
Головний бухгалтер ПрАТ
Член Правлiння,
Мiрошник Ганна
28.03.2018, 3
1965
Вища
35
"Київська мiжнародна
Головний бухгалтер
Михайлiвна
роки
фондова бiржа"
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"

3

4

(протокол №5) було переобрано на посаду Члена Правлiння - Мiрошник Ганну Михайлiвну, у зв'язку iз закiнченням попереднього термiну
перебування на посадi. 08 липня 2015 року на Засiданнi Бiржової ради ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" (протокол №3) було переобрано
на посаду Члена Правлiння - Мiрошник Ганну Михайлiвну, у зв'язку iз закiнченням попереднього термiну перебування на посадi.27 березня 2018
року рiшенням Наглядової ради ПрАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" (протокол вiд 27.03.2018 р.) обрано членом Правлiння ПрАТ
"Київська мiжнародна фондова бiржа" - Мiрошник Ганну Михайлiвну з 28.03.2018 р. 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 ПрАТ
"Київська мiжнародна фондова бiржа" та Положенням про Правлiння ПрАТ "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 ПрАТ "Киїська мiжнародна фондова бiржа". У
Мiрошник Г.М. непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи Мiрошник Г.М. бiльше 35 роки.
Мiрошник Г.М. на ПрАТ "КМФБ" працює бiльше 11 рокiв на посадi Головного бухгалтера. Також працює Головним бухгалтер ТОВ
"ПАРИТЕТ-П" та ТОВ "IНТЕРЕНЕРГОПОСТАЧ" за сумiсництвом.
Член Правлiння ПрАТ
Клiмовська Марина
28.03.2018, 3
Член Правлiння
1985
Вища
13
"Київська мiжнародна
Вiталiївна
роки
фондова бiржа"
Опис:
27 березня 2018 року рiшенням Наглядової ради ПрАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" (протокол вiд 27.03.2018 р.) обрано членом
Правлiння ПрАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" - Клiмовську Марину Вiталiївну з 28.03.2018 р.Обрано термiном на 3 роки. Клiмовська
М.В. часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних Клiмовська М.В. не надала. Повноваження та обов'язки Члена
Правлiння визначенi Статутом ПрАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" та Положенням про Правлiння ПрАТ "Київська мiжнародна фондова
бiржа". Винагорода, як Члену Правлiння, виплачується вiдповiдно до контракту. У Клiмовської М.В. непогашених судимостей за корисливi та
посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади: 2013-2014 р. Провiдний спецiалiст вiддiлу торгових операцiй,
2014-2015 р. Спецiалiст вiддiлу iнформацiйно-технiчного забезпечення, 2015-2016 р. Провiдний спецiалiст вiддiлу iнформацiйно-технiчного
забезпечення, 2016 р. в.о.начальника вiддiлу торгових операцiй та Начальник вiддiлу торгових операцiй ПрАТ "Київська мiжнародна фондова
бiржа". Загальний стаж роботи - 13 рокiв.
Начальник вiддiлу
17.01.2019, 3
Член Наглядової ради
Юркова Олена Вiкторiвна
1979
Вища
18
фiнансових операцiй ТОВ
роки
"Нова фiнансова компанiя"
Опис:
06 квiтня 2016 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" (протокол вiд 06.04.2016 р.) Юркову Олену
Вiкторiвну - представника акцiонера ТОВ "Найкращий дiм" обрано Членом Наглядової ради ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа". 25 квiтня
2017 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" (протокол вiд 25.04.2017 р.) було переобрано членом
Наглядової ради Товариства - Юркову Олену Вiкторiвну ,представника акцiонера ТОВ "ГК "РУСЬ".Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв
Приватного акцiонерного товариства "КИЇВСЬКА МIЖНАРОДНА ФОНДОВА БIРЖА" (далi - Товариство) вiд 24.04.2018 р. (протокол б/н вiд
24.04.2018 р.) з моменту реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства, переобрано членом Наглядової ради Товариства - Юркову Олену
Вiкторiвну. Посадова особа є представником акцiонера ТОВ "ГК "РУСЬ". Обрано термiном на 3 роки. Часткою в статутному капiталi ПрАТ
"Київська мiжнародна фондова бiржа" не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних Юроква О.В. не надала.Повноваження та обов'язки Члена
Наглядової ради визначенi Статутом ПрАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" та Положенням про Наглядової раду ПрАТ "Київська
мiжнародна фондова бiржа".Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.Загальний стаж роботи - 18 рокiв.
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7

Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi iншi посади: Начальник вiддiлу фiнансових операцiй ТОВ "Нова фiнансова компанiя"
(мiсцезнаходження: Україна, 04212, м. Київ,вул. Маршала Малиновського,12-А)
Начальник вiддiлу реєстрацiї
прав власностi на цiннi
17.01.2019, 3
Член Наглядової ради
Гриб Свiтлана Григорiвна
1967
Вища
26
папери ТОВ "Венчурнi
роки
iнвестицiйнi проекти"
Опис:
06 квiтня 2016 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" (протокол вiд 06.04.2016 р.) Гриб Свiтлану
Григорiвну - представника акцiонера ТОВ "УIФК-Iнвест" обрано Членом Наглядової ради ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа".25 квiтня
2017 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" (протокол вiд 25.04.2017 р.) було переобрано членом
Наглядової ради Товариства - Гриб Свiтлану Григорiвну,представник акцiонера ТОВ "УIФК-Iнвест".Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв
Приватного акцiонерного товариства "КИЇВСЬКА МIЖНАРОДНА ФОНДОВА БIРЖА" (далi - Товариство) вiд 24.04.2018 р. (протокол б/н вiд
24.04.2018 р.) з моменту реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства, переобрано членом Наглядової ради Товариства - Гриб Свiтлану Григорiвну.
Посадова особа є представником акцiонера ТОВ "УIФК-IНВЕСТ". Обрано термiном на 3 роки. Часткою в статутному капiталi ПрАТ "Київська
мiжнародна фондова бiржа" не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних Гриб С.Г. не надала.Повноваження та обов'язки Члена Наглядової
ради визначенi Статутом ПрАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" та Положенням про Наглядової раду ПрАТ "Київська мiжнародна фондова
бiржа".Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.Загальний стаж роботи - 26 рокiв.Протягом останнiх п'яти
рокiв обiймала наступнi iншi посади: Начальник вiддiлу реєстрацiї прав власностi на цiннi папери ТОВ "Венчурнi iнвестицiйнi проекти"
(мiсцезнаходження: Україна, 01601 м. Київ, вул. Госпiтальна, будинок 4-а).
Член Ревiзiйної комiсiї,
Економiст вiддiлу
посадова особа служби
Михалюк Вiкторiя
податкового планування ТОВ 25.04.2017, 5
1983
Вища
18
внутрiшнього аудиту
Олександрiвна
"ВС Енерджi Iнтернейшнл
рокiв
(контролю)
Україна"
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.17 квiтня 2015 року згiдно з
рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" (протокол вiд 17.04.2015 р.) переобрано Членом Ревiзiйної
комiсiї ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" Михалюк Вiкторiю Олександрiвну. 25 квiтня 2017 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв
ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" (протокол вiд 25.04.2017 р.) було переобрано Членом Ревiзiйної комiсiї Товариства - Михалюк
Вiкторiю Олександрiвну.Обрано термiном на 5 рокiв. Часткою в статутному капiталi ПрАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" не володiє. Згоди
на розкриття паспортних даних Михалюк В.О. не надала.Повноваження та обов'язки Члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПрАТ "Київська
мiжнародна фондова бiржа" та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПрАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа". 08.01.2013 року Рiшенням
Бiржової ради ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" було призначено посадовою особою 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) ПрАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа".Посадова особа не має
непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.Загальний стаж роботи - 18 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi iншi
посади: Економiст вiддiлу податкового планування ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна" та з 2019 р. Завiдувач канцелярiї ТОВ "ВС ГРУП
МЕНЕДЖМЕНТ" (01601, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ГОСПIТАЛЬНА, будинок 4-А).
Член Ревiзiйної комiсiї
Волкова Iнга Юрiївна
1979
Вища
17
Начальник вiддiлу
25.04.2017, 5

планування та бюджетного
контролю ТОВ "ВС Енерджi
Iнтернейшнл Україна"

8

рокiв

Опис:
25 квiтня 2017 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" (протокол вiд 25.04.2017 р.) було обрано
членом Ревiзiйної комiсiї Товариства - Волкову Iнгу Юрiївну.Обрано термiном на 5 рокiв. Часткою в статутному капiталi ПрАТ "Київська
мiжнародна фондова бiржа" не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних Волкова I.Ю. не надала.Повноваження та обов'язки Члена Ревiзiйної
комiсiї визначенi Статутом ПрАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" та Положенням про Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Київська мiжнародна
фондова бiржа".Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.Загальний стаж роботи - 17 рокiв. Протягом
останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi iншi посади: Начальник вiддiлу планування та бюджетного контролю ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл
Україна" та з 2019 р. Начальник вiддiлу бюджетного контролю ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ" (01601, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
ГОСПIТАЛЬНА, будинок 4-А).
Головний спецiалiст вiддiлу
Борисюк Юлiя
торгових операцiй ПрАТ
28.01.2019, 3
Член Наглядової ради
1992
Вища
12
Олександрiвна
"Київська мiжнародна
роки
фондова бiржа"
Опис:
Згiдно Листа №40/0/12-19 вiд 28 сiчня 2019 р. ТОВ "НАК ПЛЮС" призначено членом Наглядової ради ПрАТ "Київська мiжнародна фондова
бiржа" - Борисюк Юлiю Олександрiвну. Посадова особа є представником акцiонера ТОВ "НАК ПЛЮС". Часткою в статутному капiталi емiтента
не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних Борисюк Ю.О. не надала. Повноваження та обов'язки Члена Наглядової ради визначенi Статутом
ПрАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" та Положенням про Наглядової раду ПрАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа".Посадова особа не
має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Строк повноважень згiдно Статуту. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала
наступнi посади: головний спецiалiст вiддiлу торгових операцiй ПрАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа". Загальний стаж роботи - 12 рокiв.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
1
Голова Правлiння

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
2
Мелесик Сергiй Володимирович

Кількість
акцій
(шт.)
3
2

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
4
0,00008

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані іменні

5
2

6
0

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути
виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
Приватне акцiонерне товариство "Київська мiжнародна фондова бiржа" як приватне акцiонерне
товариство, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якого не здiйснено публiчну пропозицiю, у
вiдповiдностi до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв",
затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013р. №2826 (iз змiнами i доповненнями) не
зобов'язане розкривати таку iнформацiю.

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій
(часток, паїв)
Ідентифікаційн
ий код
Найменування юридичної
юридичної
особи засновника та/або
особи
учасника
засновника
та/або учасника

29013, Україна, Хмельницька
обл., - р-н, м. Хмельницький,
вул.Проскурiвська,буд.19
25006, Україна, Кіровоградська
обл., - р-н, м. Кiровоград,
вул.Кiрова, буд.53
79000, Україна, Львівська обл., р-н, м. Львiв, вул. Академiка
Гнатюка, буд.11

0,00012

19137532

04116, Україна, - р-н, м. Київ,
Ванди Василевської,буд.24

0

-

02660, Україна, - р-н, м.Київ,
проспект Визволителiв, буд.3

0,00012

Акцiонерний комерцiйний
банк "Фiатбанк"

-

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Брокерська
контора "Онул"

-

Акцiонерний комерцiйний
банк "Галицький"

-

Акцiонерне товариство
"Київський iнвестицiйний
фонд "Кiфон"
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю
"Аваль-схiд"
Акцiонерне товариство
"Iнвестицiйний фонд "Айко"
Всеукраїнський акцiонерний
банк "Вабанк"
Українська фiнансова
компанiя "Укрфiнком"
Iнвестицiйна компанiя
"Дiком"
Iнвестицiйно-фiнансова
компанiя "МКД"
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю
"ЦСПУ-траст"
Акцiонерне товариство
"Софiя-цiннi папери"
Акцiонерне товариство
"Одеський центр цiнних
паперiв"

Місцезнаходження

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

13751877
2407549
23526911
13490081
14370639
14281801
-

Макiївський комерцiйний
банк "Шахтекономбанк"

09801641

Iнвестицiйний фонд "Сiгма"

-

Акцiонерне товариство
"Iнвестицiйно-трастова
компанiя "ХIНКО Холдинг"

21294276

25006, Україна, Кіровоградська
обл., Ленiнський р-н р-н, м.
Кiровоград, вул. Карла Маркса,
буд.31/36
01054, Україна, - р-н, м. Київ, вул.
Павлiвська, буд.4-8
01021, Україна, - р-н, м. Київ, вул.
Грушевського,34/1, кiм.11
83003, Україна, Донецька обл., р-н, м. Донецьк, проспект
Iллiча,буд.89
02068, Україна, - р-н, м. Київ, вул.
Кошиця,9, оф.96
73003, Україна, Херсонська обл., р-н, м. Херсон, вул. Суворова,
буд.1 а
01033, Україна, - р-н, м. Київ, вул.
Гайдара, буд.27, офiс 116
65005, Україна, Одеська обл., р-н, м. Одеса, вул. Бебеля,3
86100, Україна, Донецька обл., р-н, м. Макiївка, площа
Радянська, буд.2
61057, Україна, Харківська обл., р-н, м. Харкiв, вул. Мар'яненка,
буд.4а
73011, Україна, Херсонська обл.,
Комсомольський р-н р-н, м.
Херсон, вул. Р. Люксембург,

0

0,00012

0
0
0,00012
0,00012
0,00004
0,00012
0,00012
0
0,00012
0
0

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Камбiо"
Акцiонерне товариство
"Одеський iнвестицiйний
фонд"
Брокерська контора "Крок
МТ"
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю
"Комекс-Брок-Лтд"
Спiльне
виробничо-iнвестицiйне
пiдприємство, акцiонерне
товариство "Фiанiт"
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю
"Iнвестицiйна компанiя
"Звягель-iнвест"
Акцiонерне товариство
"Тавричний iнвестицiйний
фонд"
Акцiонерне товариство
"Фондова зiрка"
Акцiонерне товариство
"Iнвестицiйно-трастова
компанiя "ВIЙКО"
Акцiонерне товариство
"Фаворит"
Акцiонерне товариство
"Фонди Галичини"

19198312

22192000

буд.16
01135, Україна, - р-н, м. Київ,
площа Перемоги, буд.1, к.504
65000, Україна, Одеська обл., р-н, м. Одеса, вул. Б.
Хмельницького, буд.24
76000, Україна,
Iвано-Франкiвська обл., - р-н, м.
Iвано-Франкiвськ, вул.
Вовчинецька, буд.9

0,00012
0

0

14297653

03056, Україна, - р-н, м. Київ, вул.
Iндустрiальна,27, поверх 12

0

-

49000, Україна, Дніпропетровська
обл., - р-н, м. Днiпропетровськ,
вул. Кiрова,буд.40

0

13565991

16459060
20813194

11708, Україна, Житомирська
обл., - р-н, м.
Новоград-Волинський, вул.
Радянська, буд.3
95000, Україна, - р-н, м.
Сiмферополь, вул. Первомайська,
буд.3, корп. А
03110, Україна, - р-н, м. Київ, вул.
Солом'янська, буд.3, к.533
21027, Україна, Вінницька обл., р-н, м.Вiнниця, вул. Келецька,
буд.51
03057, Україна, - р-н, м. Київ,
проспект Перемоги, буд.41а
79000, Україна, Львівська обл., р-н, м. Львiв, вул. Новакiвського,
буд.6-1а

0,00012

0
0
0
0,00012
0
Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Усього

0,00136

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Ми як i ранiше впевненi у прозоростi та вiдкритостi фондового ринку України та повнi
сподiвань, що у 2020 роцi Бiржi нарештi вдасться отримати безтермiнову Лiцензiю на здiйснення
професiйної дiяльностi з органiзацiї торгiвлi цiнними паперами та не тiльки повернутись на
ринок, але й знову зайняти лiдируючi позицiї на ньому.
2. Інформація про розвиток емітента

ВАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" (далi - Бiржа) була зареєстрована Постановою
Кабiнету Мiнiстрiв України № 341 вiд 15 травня 1995 року та Державною комiсiєю з цiнних
паперiв та фондового ринку вiд 3 липня 1997 року. Засновниками Бiржi є 27 недержавних
юридичних осiб, серед яких ряд провiдних комерцiйних банкiв та вiдомих операторiв фондового
ринку України. Статутний фонд Бiржi - 25 000 000 грн., сформований за рахунок простих
iменних акцiй номiнальною вартiстю 10 грн. ВАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" з 25
березня 2011 року змiнило своє офiцiйне найменування на Публiчне акцiонерне товариство
"Київська мiжнародна фондова бiржа". А з 30 травня 2017 року нове найменування ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКА МIЖНАРОДНА ФОНДОВА БIРЖА".
У звiтному роцi вiдбулись засiдання Правлiння Бiржi, на яких вирiшувалися наступнi питання:
1)Органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Бiржi;
2)Приведення дiяльностi акцiонерного товариства у вiдповiднiсть до дiючого законодавства
України;
3)Затвердження положень та iнших нормативних документiв, пов'язаних iз дiяльнiстю Бiржi;
4)Виконання функцiй покладених на Правлiння Бiржi вiдповiдно до Правил Бiржi;
5)Пiдготовка проведення Загальних зборiв акцiонерiв;
6)Затвердження штатного розпису Бiржi;
7)Iншi питання, що вiдносяться до компетенцiї Правлiння.
2019 рiк для Правлiння Бiржi видався дуже напруженим та важким. Усi зусилля Правлiння Бiржi
були направленi на:
- збереження людського потенцiалу, а саме висококвалiфiкованих та досвiдчених спецiалiстiв з
досвiдом роботи на фондовому ринку понад 5 рокiв, що безумовно є досягненням, враховуючи
специфiку ринку;
- монiторинг змiн у законодавствi;
- розробку, прийняття зачерговими Загальними зборами акцiонерiв та погодження у НКЦПФР
змiн до Статуту.
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового
стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Протягом 2019 року ПрАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" не укладало деривативiв i не
вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв.
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
Управлiння ризиками професiйної дiяльностi Бiржi являє собою постiйний процес передбачення
i нейтралiзацiї їх негативних фiнансових наслiдкiв, пов'язаний з їх iдентифiкацiєю, оцiнкою,
профiлактикою i мiнiмiзацiєю негативних наслiдкiв.
Система управлiння ризиками являє собою частину загальної стратегiї Бiржi, яка полягає в
розробцi заходiв по нейтралiзацiї можливих фiнансових наслiдкiв ризикiв, пов'язаних iз
здiйсненням рiзноманiтних аспектiв професiйної дiяльностi Бiржi, в залежностi вiд видiв
ризикiв, а саме:
операцiйний ризик включає наступнi:
правовий ризик - наявний або потенцiйний ризик виникнення збиткiв, повної або часткової
втрати активiв,пов'язаний з недотриманням установою вимог законодавства, договiрних
зобов'язань, а також з недостатньою правовою захищенiстю установи або з правовими
помилками, яких припускається установа при провадженнi дiяльностi;
iнформацiйно-технологiчний ризик - наявний або потенцiйний ризик виникнення збиткiв, повної
або часткової втрати активiв,пов'язаний з недосконалою роботою iнформацiйних технологiй,

систем та процесiв обробки iнформацiї або з їх недостатнiм захистом, включаючи збiй у роботi
програмного та/або технiчного забезпечення, обладнання, iнформацiйних систем, засобiв
комунiкацiї та зв'язку, порушення цiлiсностi даних та носiїв iнформацiї, несанкцiонований
доступ до iнформацiї стороннiх осiб та iнше;
ризик персоналу - наявний або потенцiйний ризик виникнення збиткiв, повної або часткової
втрати активiв, пов'язаний з дiями або бездiяльнiстю працiвникiв установи (людським
фактором), включаючи допущення помилки при проведеннi операцiї, здiйснення неправомiрних
операцiй, пов'язане з недостатньою квалiфiкацiєю або iз зловживанням персоналу, перевищення
повноважень, розголошення iнсайдерської та/або конфiденцiйної iнформацiї та iнше.
До iнших видiв ризикiв дiяльностi Бiржi вiдносяться:
стратегiчний ризик - ризик виникнення збиткiв, якi пов'язанi з прийняттям неефективних
управлiнських рiшень, помилками, якi були допущенi пiд час їх прийняття, а також з
неналежною реалiзацiєю рiшень, що визначають стратегiю дiяльностi та розвитку установи;
ризик втрати дiлової репутацiї (репутацiйний ризик) - ризик виникнення збиткiв, пов'язаних зi
зменшенням кiлькостi клiєнтiв або контрагентiв установи через виникнення у суспiльствi
несприятливого сприйняття установи, зокрема її фiнансової стiйкостi, якостi послуг, що
надаються установою, або її дiяльностi в цiлому, який може бути наслiдком реалiзацiї iнших
ризикiв;
системний ризик - ризик виникнення збиткiв у значної кiлькостi установ, який обумовлений
неможливiстю виконання ними своїх зобов'язань у зв'язку з невиконанням (несвоєчасним
виконанням) зобов'язань однiєю установою внаслiдок реалiзацiї у неї кредитного ризику, ризику
лiквiдностi або iншого ризику. Системний ризик несе загрозу порушення дiяльностi всiєї
фiнансової системи.
ризик настання форс-мажорних обставин - ризик виникнення збиткiв, повної або часткової
втрати активiв, через настання невiдворотних обставин, у тому числi обставин непереборної
сили, що неможливо передбачити, якi призводять або створюють передумови для виникнення
збоїв у роботi установи або безпосередньо перешкоджають її нормальному функцiонуванню.
З метою запобiгання та мiнiмiзацiї впливу рiзноманiтних ризикiв, Бiржа створює службу
внутрiшнього аудиту (контролю).
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
Емiтент має схильнiсть до ризику грошових потокiв.
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Бiржа у своїй дiяльностi керується Принципами корпоративного управлiння Приватного
акцiонерного товариства "Київська мiжнародна фондова бiржа" затвердженого Загальними
зборами акцiонерiв (Протокол вiд 14.09.2018 року). Вiдповiднi Принципи корпоративного
управлiння перебувають у публiчному доступi на власнiй web-сторiнцi, а саме www.kise.com.ua
у роздiлi Про Бiржу - Документи.
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Принципами корпоративного управлiння Приватного акцiонерного товариства "Київська
мiжнародна фондова бiржа"
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги

Принципи корпоративного управлiння Бiржi базуються зокрема на:
- дотриманнi основних прав акцiонерiв, а саме: участь та голосування на загальних зборах,
участь у обраннi членiв Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї, своєчасне та регулярне отримання
iнформацiї про Бiржу.
- ефективностi та прозоростi. Безумовного дотримання порядку розкриття та надання
акцiонерам iнформацiї, визначеної у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України.
Забезпечення акцiонерiв достатньою iнформацiєю щодо рiшень, якi стосуються принципових
змiн на Бiржi. Розкриття iнформацiї про змiни, якi вiдбуваються з посадовими особами Бiржi.
Забезпечення доступу акцiонерiв до iнформацiї, що розкривається.
- рiвному ставленнi до всiх акцiонерiв, незалежно вiд розмiру пакета акцiй, якими вiн володiє.
А саме, рiвна можливiсть усiм акцiонерам ефективно брати участь та голосувати на Загальних
зборах акцiонерiв (надання акцiонерам достатньої та своєчасної iнформацiї про дату, строк та
мiсце проведення загальних зборiв акцiонерiв, про порядок денний; надання можливостi
акцiонерам ставити питання Наглядовiй радi та надавати пропозицiї до порядку денного
загальних зборiв акцiонерiв; голосувати особисто або через свого представника; забезпечити
належний пiдрахунок та реєстрацiю голосiв, своєчасне оголошення результатiв голосування).
- щорiчному проведеннi незалежних аудиторських перевiрок, у т.ч. за мiжнародними
стандартами та iн.
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини
таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
д/н
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні
X

позачергові

22.04.2019
64,7
22 квiтня 2019 року вiдбулись черговi загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "Київська
мiжнародна фондова бiржа" на яких розглядались наступнi питання порядку
денного:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ
"КИЇВСЬКА МIЖНАРОДНА ФОНДОВА БIРЖА" (далi - Товариство),
припинення повноважень членiв лiчильної комiсiї.
2. Про порядок проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
3. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства
за 2018 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння
Товариства.
4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк та прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства.
5. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2018 рiк. Затвердження звiту та висновкiв
Ревiзiйної комiсiї Товариства та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Ревiзiйної комiсiї Товариства.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 рiк.
7. Розподiл прибутку та збиткiв Товариства.
Перелiк питань до порядку денного попередньо затверджений Наглядовою радою

ПрАТ "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 Загальних зборiв акцiонерiв Товариства у складi:
голова лiчильної комiсiї - Мельник Iрина Володимирiвна, члени лiчильної комiсiї
- Юхта Неля Петрiвна, Вакулiч Тетяна Олександрiвна.
2. Припинити повноваження лiчильної комiсiї у складi: голова лiчильної комiсiї Мельник Iрина Володимирiвна, члени лiчильної комiсiї - Юхта Неля Петрiвна,
Вакулiч Тетяна Олександрiвна з моменту закриття даних Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства.
2) Прийнятi рiшення по другому питанню порядку денного:
1. Пiдтвердити повноваження голови Загальних зборiв акцiонерiв - Голови
Правлiння Мелесика Сергiя Володимировича та секретаря Загальних зборiв
акцiонерiв - Клiмовської Марини Вiталiївни, уповноважених рiшенням
Наглядової ради Товариства (протокол вiд 13 березня 2019 р.).
2. Для проведення Загальних зборiв акцiонерiв встановити наступний регламент:
для
доповiдi
по
питанню
"Звiт
Правлiння
про
результати
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк та прийняття рiшення
за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства" - до 20 хвилин;
- для доповiдi по усiх питаннях порядку денного - до 10 хвилин;
- усi питання до доповiдачiв надаються у письмовiй формi iз зазначенням
прiзвища (найменування) акцiонера та кiлькостi належних йому акцiй;
- вiдповiдi по запитаннях - до 10 хвилин.
3. Прийняття рiшення з питання оголошення перерви у ходi Загальних зборiв
акцiонерiв та змiни черговостi розгляду питань порядку денного вiдбувається
Загальними зборами акцiонерiв у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства,
шляхом пiдняття мандатiв.
3) Прийняте рiшення по третьому питанню порядку денного:
Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за
2018 рiк затвердити
4) Прийняте рiшення по четвертому питанню порядку денного:
Звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк затвердити.
5) Прийнятi рiшення по п'ятому питанню порядку денного:
Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про проведену роботу в 2018 роцi та висновок
Ревiзiйної комiсiї щодо рiчного звiту та балансу Товариства за 2018 рiк
затвердити.
6) Прийняте рiшення по шостому питанню порядку денного:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2018 рiк.
7) Прийняте рiшення по сьомому питанню порядку денного:
У зв'язку з вiдсутнiстю чистого прибутку за результатами дiяльностi Товариства у
2018 роцi розподiл прибутку не здiйснювати. Збиток Товариства за результатами
дiяльностi у 2018 роцi покрити за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу у звітному році?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше (зазначити)
д/н

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками
X
акцій
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу у звітному році?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше (зазначити)
д/н
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше (зазначити)
В звiтному перiодi позачерговi збори не вiдбувались

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Так
Ні
X
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Ні
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
X
Ревізійна комісія (ревізор)
X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно
є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій
так
товариства
В звiтному перiодi
Інше (зазначити)
позачерговi збори не
вiдбувались

У разі скликання, але непроведення річних
(чергових) загальних зборів зазначається
причина їх непроведення

д/н

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

д/н

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)
Персональний склад наглядової ради

Незалежний член
наглядової ради

Залежний член
наглядової ради
X

Борисюк Юлiя Олександрiвна
Функціональні обов'язки 1)визначення мiсцезнаходження Бiржi;
2)обрання та припинення повноважень Голови Правлiння Бiржi;
члена наглядової ради
3)обрання та припинення повноважень членiв Правлiння Бiржi;
4)прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члена
Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка
тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння або
члена Правлiння Бiржi;
5)визначення або погодження особи, на яку покладається
виконання обов'язкiв Голови Правлiння, на час його тимчасової
вiдсутностi (вiдпустка, вiдрядження, хвороба, тощо);
6)затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв
(контрактiв), якi укладатимуться з Головою Правлiння та
членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди,
визначення та уповноваження особи на пiдписання вiд iменi
Бiржi зазначених договорiв(контрактiв);
7)затвердження умов матерiального заохочення Голови, членiв
Правлiння та iнших, визначених Наглядовою радою,
працiвникiв Бiржi;
8)затвердження положення про винагороду членiв Правлiння
Бiржi;
9)затвердження звiту про винагороду членiв Правлiння Бiржi;
10)розгляд звiту Правлiння Бiржi та затвердження заходiв за
результатами його розгляду;
11)затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється
дiяльнiсть Бiржi, крiм тих, що вiднесенi до виключної
компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової
ради переданi для затвердження Правлiнню Бiржi;
12)встановлення кiлькiсного складу (кiлькостi членiв) Правлiння;
13)встановлення перелiку посад, кандидатури на якi пiдлягають
попередньому погодженню Наглядовою радою Бiржi;
14)утворення i встановлення кiлькiсного складу комiтетiв
Наглядової ради, обрання та припинення повноважень голови та
їх членiв;
15)пiдготовка та затвердження проекту порядку денного
Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та

про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм
скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
16)затвердження форми i тексту бюлетеню для голосування на
Загальних зборах;
17)прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових
Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту у випадках, встановлених
чинним законодавством України;
18)прийняття рiшення про вiдмову у скликаннi позачергових
Загальних зборiв Бiржi;
19)прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Бiржею
акцiй;
20)прийняття рiшення про розмiщення Бiржею iнших цiнних
паперiв, крiм акцiй, на суму що не перевищує 25 вiдсоткiв
вартостi активiв Бiржi;
21)прийняття рiшення про викуп розмiщених Бiржею iнших, крiм
акцiй, цiнних паперiв;
22)затвердження ринкової вартостi майна у випадках,
передбачених чинним законодавством України;
23)обрання та призначення реєстрацiйної комiсiї, крiм випадкiв,
встановлених чинним законодавством України;
24)визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають
право бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та
мають право на участь у Загальних зборах;
25)вирiшення питань про участь Бiржi у промислово-фiнансових
групах та iнших об'єднаннях;
26)вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких
юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
27)визначення ймовiрностi визнання Бiржi неплатоспроможним
внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у
тому числi внаслiдок викупу акцiй;
28)погодження списання основних фондiв Бiржi, перелiк яких
визначається Наглядовою радою;
29)погодження списання дебiторської заборгованостi згiдно
критерiїв, встановлених Наглядовою радою;
30)прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Бiржi та
затвердження умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг;
31)прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної
установи, яка надає Бiржi додатковi послуги, затвердження умов
договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру
оплати її послуг;
32)обрання аудитора (аудиторської фiрми) Бiржi для проведення
аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або
минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору,
що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою),
встановлення розмiру оплати його (її) послуг;
33)призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього
аудиту (внутрiшнього аудитора);
34)затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з
працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм
аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому

числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
35)затвердження рекомендацiй Загальним Зборам за
результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного
аудитора (аудиторської фiрми);
36)надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозицiї
акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами,
що дiють спiльно), за наслiдками придбання домiнуючого
контрольного пакета акцiй;
37)контроль за дiяльнiстю Правлiння Бiржi;
38)визначення стратегiї розвитку Бiржi;
39)затвердження Правил Бiржi;
40)затвердження органiзацiйної структури Бiржi за поданням
Голови Правлiння;
41)ухвалення стратегiчних планiв, затвердження рiчного,
квартального бюджетiв (планiв) включаючи iнвестицiйний
бюджет, погодження програм (в т.ч. iнвестицiйних) та здiйснення
контролю за їх реалiзацiєю;
42)встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за
фiнансово-господарською дiяльнiстю Бiржi;
43)прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї
дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Бiржi, вiдокремлених
структурних пiдроздiлiв, затвердження їх статутiв та положень;
44)погодження за поданням Правлiння призначення на посаду
керiвникiв Бiржi, якi не входять до складу Правлiння Бiржi, але у
вiдповiдностi до затвердженої Наглядовою радою органiзацiйної
структури пiдпорядкованi Правлiнню, керiвникiв дочiрнiх
пiдприємств, фiлiй, представництв, вiдокремлених структурних
пiдроздiлiв та головного бухгалтера Бiржi;
45)прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного
правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого
правочину у випадках, передбачених цим Статутом та законом;
46)прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину,
щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, у випадках,
передбачених цим Статутом та законом;
47)встановлення критерiїв до договорiв, якi пiдлягають
обов'язковому попередньому погодженню Наглядовою радою;
48)забезпечення захисту прав акцiонерiв Бiржi;
49)здiйснення контролю за своєчаснiстю надання
(оприлюднення) Бiржею достовiрної iнформацiї про його
дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства;
50)вчинення дiй та процедур, що вiдносяться до компетенцiї
власника, вiдносно ведення колективних переговорiв (погоджує
кандидатури представникiв власника), укладання (погодження
умов проекту угоди, договору та надання Головi Правлiння
повноважень на пiдписання) та реалiзацiї (контроль за
виконанням) колективних угод, договорiв;
51)скасування рiшень органiв та посадових осiб Бiржi, у
випадках, коли вказанi рiшення прийнятi ними з порушенням їх
посадових обов'язкiв, всупереч рiшенням Загальних зборiв
акцiонерiв або Наглядової ради Бiржi, а також в iнших випадках,
що можуть призвести або призвели до збиткiв Бiржi або до

реальної загрози їхнього виникнення;
52)прийняття рiшень про вихiд Бiржi зi складу учасникiв
(засновникiв) юридичних осiб;
53)прийняття рiшення щодо створення будь-яких фондiв Бiржi,
затвердження положення про фонди, затвердження порядку
формування i використання фондiв, що можуть бути створенi в
процесi дiяльностi Бiржi, за пропозицiєю Правлiння чи iнших
органiв Бiржi;
54)винесення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради
чинним законодавством України, у разi злиття, приєднання,
подiлу, видiлу або перетворення Бiржi.
55)винесення рiшення про притягнення до майнової
вiдповiдальностi посадових та керiвних осiб Бiржi;
56)затвердження положення про службу внутрiшнього аудиту
(контролю), призначення посадової особи, що проводить
внутрiшнiй аудит (контроль);
57)вирiшення iнших питань, що належать до виключної
компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Бiржi.
Юркова Олена Вiкторiвна
Функціональні обов'язки
члена наглядової ради
Гриб Свiтлана Григорiвна
Функціональні обов'язки
члена наглядової ради
Чи проведені засідання
наглядової ради,
загальний опис
прийнятих на них
рішень; процедури, що
застосовуються при
прийнятті наглядовою
радою рішень;
визначення, як
діяльність наглядової
ради зумовила зміни у
фінансово-господарській
діяльності товариства

X
X

У звiтному роцi регулярно проводились засiдання Наглядової
ради.
На своїх засiданнях Наглядову рада вирiшувала такi питання:
-Про затвердження порядку денного Загальних зборiв ПрАТ
"КМФБ" та прийняття рiшення про дату їх проведення.
-Про залучення аудиторської органiзацiї для перевiрки i
пiдтвердження рiчної звiтностi, визначення умов договору з
аудиторською органiзацiєю, що укладатиметься з нею.
-Про затвердження органiзацiйної структури ПрАТ "КМФБ".
-Iншi питання вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)
Чи проведені засідання

Ні

X
X
X
У складi Наглядової ради комiтетiв
не створено.
д/н

Персональний склад
комітетів

комітетів наглядової
ради, загальний опис
прийнятих на них
рішень
У разі проведення оцінки д/н
роботи комітетів
зазначається інформація
щодо їх компетентності
та ефективності
Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Загальними зборами акцiонерiв було затверджено звiт Наглядової
Оцінка роботи
ради про її роботу за звiтний перiод.
наглядової ради
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (зазначити)
Члени Наглядової ради обираються з числа фiзичних осiб, якi
X
мають повну цивiльну дiєздатнiсть.
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
X
члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк
X
або не було обрано нового члена
Інше (зазначити)
д/н
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди

Ні
X
X
X

X

Інше (запишіть)

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв встановлено розмiр
винагороди кожному члену Наглядової ради в розмiрi 0 грн за
мiсяць (безоплатно)

Склад виконавчого органу
Персональний склад
виконавчого органу
Голова Правлiння Мелесик Сергiй
володимировичЧлен
Правлiння - Мiрошник
Ганна МихайлiвнаЧлен
Правлiння - Клiмовська
Марина Вiталiївна

Чи проведені засідання
виконавчого органу:
загальний опис
прийнятих на них
рішень; інформація про
результати роботи

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
1)
органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв
та Наглядової ради Бiржi;
2)
пiдготовка для затвердження Загальними зборами
акцiонерiв рiчного звiту та балансу Бiржi;
3)
в межах своєї компетенцiї прийняття актiв, що регулюють
дiяльнiсть Бiржi;
4)
розробка проектiв квартальних, рiчних бюджетiв,
бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Бiржi;
5)
розробка та затвердження поточних
фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Бiржi та
забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи
Правлiння;
6)
органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi
Бiржi;
7)
органiзацiя юридичного, iнформацiйного забезпечення
дiяльностi Бiржi;
8)
складання та надання Наглядовiй радi квартальних та
рiчних звiтiв Бiржi до їх оприлюднення та /або подання на
розгляд Загальним зборам Бiржi;
9)
затвердження штатного розпису Бiржi;
10)
забезпечення проведення аудиторської перевiрки
дiяльностi Бiржi на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш як
10 вiдсотками голосуючих акцiй Бiржi;
11)
виконання колективного договору. Призначення та
вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як
представники Правлiння, за погодженням iз Наглядової радою;
12)
визначення перелiку iнформацiї, яка є комерцiйною
таємницею Бiржi;
13)
розгляд i вирiшення iнших питань щодо дiяльностi Бiржi,
за винятком тих, якi знаходяться в компетенцiї Загальних зборiв
акцiонерiв, Наглядової ради;
14)
прийняття рiшення про участь у дiяльностi професiйних
некомерцiйних утворень, що дiють на територiї України i за
кордоном.
У звiтному роцi вiдбулося понад засiдання Правлiння Бiржi, на
яких вирiшувалися наступнi питання:
1)Органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та
Наглядової ради Бiржi;
2)Приведення дiяльностi акцiонерного товариства у вiдповiднiсть
до дiючого законодавства України;

виконавчого органу;
визначення, як
діяльність виконавчого
органу зумовила зміни у
фінансово-господарській
діяльності товариства

3)Затвердження положень та iнших нормативних документiв,
пов'язаних iз дiяльнiстю Бiржi;
4)Виконання функцiй покладених на Правлiння Бiржi вiдповiдно
до Правил Бiржi;
5)Пiдготовка проведення Загальних зборiв акцiонерiв;
6)Затвердження штатного розпису Бiржi;
7)Iншi питання, що вiдносяться до компетенцiї Правлiння.

Оцінка роботи
виконавчого органу

Загальними зборами акцiонерiв було затверджено звiт Правлiння
про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за
звiтний перiод.

Примітки
д/н
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено
ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
Не належить
Загальн
Виконав
до
і збори Наглядов
чий
компетенції
акціоне
а рада
орган
жодного
рів
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
так
так
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності
так
так
так
ні
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
так
ні
ні
ні
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів ревізійної комісії

Визначення розміру винагороди для голови
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
виконавчого органу
Прийняття рішення про додаткову емісію
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

так

ні

ні

ні

так

так

ні

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?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
д/н

Так
X
X
X

Ні

X
X
X

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформація
оприлюднюється
в
Документи
загальнодоступні
надаються
Копії
Інформація
й інформаційній
для
докуме розміщуєтьс
Інформація
базі даних
Інформація про
ознайомлен
нтів
я на
розповсюдж
Національної
діяльність
ня
надают
власному
ується на
комісії з цінних
акціонерного
безпосередн ься на
веб-сайті
загальних
паперів та
товариства
ьо в
запит акціонерног
зборах
фондового ринку
акціонерно акціоне
о
про ринок
му
ра
товариства
цінних паперів
товаристві
або через особу,
яка провадить
діяльність з

оприлюднення
регульованої
інформації від
імені учасників
фондового ринку
Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 5 та більше
відсотками
голосуючих акцій
Інформація про склад
органів управління
товариства
Протоколи загальних
зборів акціонерів
після їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

так

так

так

так

так

ні

так

ні

ні

ні

так

так

так

так

так

так

ні

так

так

так

ні

ні

ні

ні

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) так
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним
аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської
фірми)?
Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Інше (зазначити)
д/н
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку
востаннє?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та
X
більше 10 відсотками голосуючих акцій

Інше (зазначити)

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

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

№ з/п

Повне найменування юридичної
особи - власника (власників) або
прізвище, ім'я, по батькові (за
наявності) фізичної особи власника (власників) значного
пакета акцій

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним
державним реєстром
юридичних осіб,
фізичних осіб підприємців та
громадських формувань
(для юридичної особи резидента), код/номер з
торговельного,
банківського чи судового
реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи (для
юридичної особи нерезидента)

Розмір частки
акціонера
(власника) (у
відсотках до
статутного
капіталу)

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)
на загальних зборах емітента
Загальна
кількість
акцій
0
Опис

Кількість акцій
з обмеженнями
0

Підстава виникнення обмеження

Дата
виникнення
обмеження

д/н
д/н

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Порядок призначення та звiльнення посадових осiб Товариства (голови та членiв Наглядової
ради, Правлiння, Ревiзiйної комiсiї) передбачений Статутом Товариства, Положенням про
Загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Київська мiжнародна фондова
бiржа", Положенням про Наглядову раду Приватного акцiонерного товариства "Київська
мiжнародна фондова бiржа", Положенням про Правлiння Приватного акцiонерного товариства
"Київська мiжнародна фондова бiржа",Положенням про Ревiзiйну комiсiю Приватного
акцiонерного товариства "Київська мiжнародна фондова бiржа".
Обрання та припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства.
Члени Наглядової ради Товариства обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних
зборiв Товариства термiном на три роки. Рiшення про обрання членiв Наглядової ради
приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних
зборах та якi є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Член Наглядової ради, обраний як

представник акцiонера або групи акцiонерiв, може бути замiнений таким акцiонером або групою
акцiонерiв у будь-який час. У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера
повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової
ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд
акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради.
Загальнi збори Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень
члена (членiв) Наглядової ради та одночасне обрання нового (их) члена (членiв) Наглядової
ради. Дане положення не застосовується до права акцiонера (акцiонерiв), представник якого
(яких) обраний до складу Наглядової ради, замiнити такого представника - члена Наглядової
ради.
Пiдстави та умови дострокового припинення повноважень членiв Наглядової ради без рiшення
Загальних зборiв акцiонерiв визначаються законодавством, Статутом Товариства, Положенням
про Наглядову раду Товариства та договором (контрактом), укладеним з вiдповiдним членом
Наглядової ради.
Без рiшення Загальних зборiв Товариства, повноваження члена Наглядової ради припиняються
достроково:
1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;
2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я;
3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання,
що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради;
4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм,
померлим;
5) у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради,
який є представником акцiонера.
6) в iнших випадках, що передбаченi чинним законодавством України.
Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю
голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час
переобрати Голову Наглядової ради.
Обрання та припинення повноважень голови та членiв Правлiння Товариства
Члени Правлiння обираються (призначаються) Наглядовою радою Товариства. Повноваження
членiв Правлiння є чинними до моменту прийняття Наглядовою радою рiшення про дострокове
припинення повноважень членiв Правлiння та обрання нового складу Правлiння. Повноваження
будь-якого з членiв Правлiння можуть бути достроково припиненi за рiшенням Наглядової ради.
У разi необхiдностi на мiсце члена Правлiння, повноваження якого достроково припинилися,
Наглядова рада обирає нового члена Правлiння. У цьому випадку, до моменту обрання нового
члена(iв) Правлiння, Правлiння продовжує виконувати свої повноваження. Повноваження члена
Правлiння припиняються достроково:
1)в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм,
померлим;
2)в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Правлiння за станом здоров'я;
3)у випадках передбачених контрактом;
4)за рiшенням Наглядової ради;
5)в iнших випадках, передбачених законодавством України.
Пiдстави припинення повноважень члена Правлiння встановлюються законодавством, Статутом
Товариства та контрактом з вiдповiдним членом Правлiння.
Голова Правлiння обирається Наглядовою радою. Повноваження Голови Правлiння
припиняються за рiшенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рiшення про призначення
Голови Правлiння або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
Обрання та припинення повноважень голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства
Члени Ревiзiйної комiсiї Товариства обираються Загальними зборами акцiонерiв з числа
фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, не входять до кола обмежень,

встановлених чинним законодавством України, та/або з числа юридичних осiб-акцiонерiв
Товариства. Рiшення про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї приймається простою бiльшiстю
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та якi є власниками
голосуючих з цього питання акцiй. Повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї припиняються
Загальними зборами. Рiшення Загальних зборiв про дострокове припинення повноважень
приймається тiльки стосовно всiх членiв Ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя обирається строком
на 5 (п'ять) рокiв i є пiдзвiтною Загальним зборам Товариства.
Члени Ревiзiйної комiсiї можуть скласти свої повноваження за власною iнiцiативою у будь-який
час, повiдомивши про це Товариство письмово.
Без рiшення Загальних зборiв Товариства повноваження члена Ревiзiйної комiсiї припиняються
достроково у разi:
1) фiзичної неможливостi виконувати свої обов'язки (смерть, визнання безвiсно вiдсутнiм, важка
хвороба тощо);
2) за власним бажанням члена Ревiзiйної комiсiї за умови письмового повiдомлення про це
Товариство шляхом подання вiдповiдної заяви за 2 тижня;
3) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї за станом здоров'я;
4) в разi прийняття рiшення Ревiзiйною комiсiєю про неналежне виконання членом Ревiзiйної
комiсiї своїх обов'язкiв;
5) в iнших випадках, що не суперечать чинному законодавству України.
6) у разi виникнення обставин, якi вiдповiдно до чинного законодавства України
перешкоджають виконанню обов'язкiв Голови, члена Ревiзiйної комiсiї.
Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї на засiданнi Ревiзiйної комiсiї з
числа обраних Загальними зборами акцiонерiв Товариства членiв Ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна
комiсiя має право в будь-який час переобрати Голову Ревiзiйної комiсiї.

9) повноваження посадових осіб емітента
3.1. До виключної компетенцiї Наглядової ради вiдносяться:
визначення мiсцезнаходження Бiржi;
обрання та припинення повноважень Голови Правлiння Бiржi;
обрання та припинення повноважень членiв Правлiння Бiржi;
прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень
та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння або члена
Правлiння Бiржi;
визначення або погодження особи, на яку покладається виконання обов'язкiв Голови Правлiння,
на час його тимчасової вiдсутностi (вiдпустка, вiдрядження, хвороба, тощо);
затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з
Головою Правлiння та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди, визначення та
уповноваження особи на пiдписання вiд iменi Бiржi зазначених договорiв(контрактiв);
затвердження умов матерiального заохочення Голови, членiв Правлiння та iнших, визначених
Наглядовою радою, працiвникiв Бiржi;
затвердження положення про винагороду членiв Правлiння Бiржi;
затвердження звiту про винагороду членiв Правлiння Бiржi;
розгляд звiту Правлiння Бiржi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Бiржi, крiм тих, що вiднесенi
до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для
затвердження Правлiнню Бiржi;
встановлення кiлькiсного складу (кiлькостi членiв) Правлiння;
встановлення перелiку посад, кандидатури на якi пiдлягають попередньому погодженню
Наглядовою радою Бiржi;

утворення i встановлення кiлькiсного складу комiтетiв Наглядової ради, обрання та припинення
повноважень голови та їх членiв;
пiдготовка та затвердження проекту порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про
дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм скликання
акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
затвердження форми i тексту бюлетеню для голосування на Загальних зборах;
прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до
Статуту у випадках, встановлених чинним законодавством України;
прийняття рiшення про вiдмову у скликаннi позачергових Загальних зборiв Бiржi;
прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Бiржею акцiй;
прийняття рiшення про розмiщення Бiржею iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму що не
перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Бiржi;
прийняття рiшення про викуп розмiщених Бiржею iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством
України;
обрання та призначення реєстрацiйної комiсiї, крiм випадкiв, встановлених
чинним
законодавством України;
визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають право бути повiдомленi про
проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;
вирiшення питань про участь Бiржi у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях;
вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю
та лiквiдацiю;
визначення ймовiрностi визнання Бiржi неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок викупу акцiй;
погодження списання основних фондiв Бiржi, перелiк яких визначається Наглядовою радою;
погодження списання дебiторської заборгованостi згiдно критерiїв, встановлених Наглядовою
радою;
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Бiржi та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Бiржi додатковi
послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її
послуг;
обрання аудитора (аудиторської фiрми) Бiржi для проведення аудиторської перевiрки за
результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору,
що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати
його (її) послуг;
призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу
внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому
числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
затвердження рекомендацiй Загальним Зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього
незалежного аудитора (аудиторської фiрми);
надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозицiї акцiонерам про придбання
належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), за наслiдками придбання домiнуючого
контрольного пакета акцiй;
контроль за дiяльнiстю Правлiння Бiржi;
визначення стратегiї розвитку Бiржi;
затвердження Правил Бiржi;
затвердження органiзацiйної структури Бiржi за поданням Голови Правлiння;
ухвалення стратегiчних планiв, затвердження рiчного, квартального бюджетiв (планiв)
включаючи iнвестицiйний бюджет, погодження програм (в т.ч. iнвестицiйних) та здiйснення

контролю за їх реалiзацiєю;
встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю
Бiржi;
прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй,
представництв Бiржi, вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, затвердження їх статутiв та
положень;
погодження за поданням Правлiння призначення на посаду керiвникiв Бiржi, якi не входять до
складу Правлiння Бiржi, але у вiдповiдностi до затвердженої Наглядовою радою органiзацiйної
структури пiдпорядкованi Правлiнню, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв,
вiдокремлених структурних пiдроздiлiв та головного бухгалтера Бiржi;
прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє
надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених цим Статутом та
законом;
прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є
заiнтересованiсть, у випадках, передбачених цим Статутом та законом;
встановлення критерiїв до договорiв, якi пiдлягають обов'язковому попередньому погодженню
Наглядовою радою;
забезпечення захисту прав акцiонерiв Бiржi;
здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Бiржею достовiрної iнформацiї
про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства;
вчинення дiй та процедур, що вiдносяться до компетенцiї власника, вiдносно ведення
колективних переговорiв (погоджує кандидатури представникiв власника), укладання
(погодження умов проекту угоди, договору та надання Головi Правлiння повноважень на
пiдписання) та реалiзацiї (контроль за виконанням) колективних угод, договорiв;
скасування рiшень органiв та посадових осiб Бiржi, у випадках, коли вказанi рiшення прийнятi
ними з порушенням їх посадових обов'язкiв, всупереч рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв або
Наглядової ради Бiржi, а також в iнших випадках, що можуть призвести або призвели до збиткiв
Бiржi або до реальної загрози їхнього виникнення;
прийняття рiшень про вихiд Бiржi зi складу учасникiв (засновникiв) юридичних осiб;
прийняття рiшення щодо створення будь-яких фондiв Бiржi, затвердження положення про
фонди, затвердження порядку формування i використання фондiв, що можуть бути створенi в
процесi дiяльностi Бiржi, за пропозицiєю Правлiння чи iнших органiв Бiржi;
винесення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством
України, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Бiржi.
винесення рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових та керiвних осiб
Бiржi;
затвердження положення про службу внутрiшнього аудиту (контролю), призначення посадової
особи, що проводить внутрiшнiй аудит (контроль);
вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз
Статутом Бiржi.
До компетенцiї Правлiння Бiржi вiдноситься:
органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Бiржi;
пiдготовка для затвердження Загальними зборами акцiонерiв рiчного звiту та балансу Бiржi;
в межах своєї компетенцiї прийняття актiв, що регулюють дiяльнiсть Бiржi;
розробка
проектiв
квартальних,
рiчних
бюджетiв,
бiзнес-планiв,
програм
фiнансово-господарської дiяльностi Бiржi;
розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань
Бiржi та забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи Правлiння;
органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Бiржi;
органiзацiя юридичного, iнформацiйного забезпечення дiяльностi Бiржi;

затвердження штатного розпису Бiржi;
забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Бiржi на вимогу акцiонерiв, якi
володiють не менш як 10 вiдсотками голосуючих акцiй Бiржi;
виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у
колективних переговорах як представники Правлiння, за погодженням iз Наглядовою радою;
визначення перелiку iнформацiї, яка є комерцiйною таємницею Бiржi;
розгляд i вирiшення iнших питань щодо дiяльностi Бiржi, за винятком тих, якi знаходяться в
компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради;
складання та надання Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Бiржi до їх оприлюднення
та /або подання на розгляд Загальним зборам Бiржi;
перелiк послуг, якi надаються Бiржею та розмiрiв оплати за них (тарифiв на послуги);
прийняття рiшення про участь у дiяльностi професiйних некомерцiйних утворень, що дiють на
територiї України i за кордоном.
До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом
поточною дiяльнiстю Бiржi, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних
Зборiв та Наглядової ради Бiржi.
Члени Ревiзiйної комiсiї мають наступнi права (не виключний перелiк):
Отримувати вiд Правлiння Наглядової ради, Загальних зборiв акцiонерiв повну, достовiрну та
своєчасну iнформацiю про їх дiяльнiсть, матерiали, бухгалтерську або iншу документацiю за
вiдповiдним письмовим запитом.
В межах затвердженого кошторису та/або фiнансового плану залучати на договiрнiй основi до
своєї роботи незалежних спецiалiстiв та консультантiв.
Вносити пропозицiї до порядку денного засiдань Правлiння, Загальних борiв акцiонерiв,
Правлiння.
Надавати рекомендацiї на усунення виявлених пiд час перевiрок (ревiзiй) недолiкiв i порушень.
Вимагати позачергового скликання засiдання Правлiння у разi виявлення порушень у
фiнансово-господарськiй дiяльностi або виникнення загрози iнтересам Товариства.
Вимагати позачергового скликання засiдання Загальних зборiв акцiонерiв для вирiшення питань,
що знаходяться у виключнiй компетенцiй Загальних зборiв акцiонерiв у разi виявлення
порушень у фiнансово-господарськiй дiяльностi або виникнення загрози суттєвим iнтересам
Товариства.
Члени Ревiзiйної комiсiї мають наступнi обов'язки (не виключний перелiк):
Дiяти в iнтересах Бiржi добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноважень.
Своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок (ревiзiй).
Доводити до вiдома Загальних борiв акцiонерiв, Правлiння, Наглядової ради результати
проведених ревiзiй у формi письмових звiтiв.
Здiйснювати контроль виконання рекомендацiй Ревiзiйної комiсiї щодо усунення виявлених пiд
час перевiрок (ревiзiй) недолiкiв i порушень.
Не розголошувати iнформацiю, що є конфiденцiйною i стала вiдома членам Ревiзiйної комiсiї у
зв'язку з виконанням ними своїх обов'язкiв.

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у
підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4
цього пункту

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної
особи
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"НЕЗАЛЕЖНА
IНВЕСТИЦIЙНА АГЕНЦIЯ"
ДП "ЛД-Україна"

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи
33947267

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

04050, Україна,
Шевченкiвський р-н,
Київ,
вул.Мельникова, буд.
12
04212, Україна,
Оболонський р-н,
Київ, вул. Маршала
Малиновського, 12А
04212, Україна,
Оболонський р-н,
Київ, вул. Маршала
Малиновського, 12А

210 503

35534818

36386287

31093996

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ЦЕНТР УПРАВЛIННЯ
ПРОЕКТАМИ-БУЧА"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС
"РУСЬ"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАК
ПЛЮС"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
ГОСПРОЗРАХУНКОВА
ФIРМА
"КАМАЗ-ТРАНС-СЕРВIС"
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю
"ЛД-ПЕРСПЕКТИВА"

34613144

Товариство з обмеженою

33309310

03567150

35624120

Місцезнаходження

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

8,42012

210 503

0

233 000

9,32

233 000

0

232 000

9,28

232 000

0

01601, Україна,
Печерський р-н, Київ,
вул.Госпiтальна,
буд.4

228 800

9,152

228 800

0

01601, Україна,
Печерський р-н, Київ,
вул.Госпiтальна,
буд.4-А
33027, Україна,
Рівненська обл., м.
Рiвне р-н, Рiвне, вул.
Київська,буд. 64-а

218 000

8,72

218 000

0

242 700

9,708

242 700

0

04212, Україна,
Оболонський р-н,
Київ, вул. Маршала
Малиновського, 12А
10014, Україна,

235 000

9,4

235 000

0

235 000

9,4

235 000

0

вiдповiдальнiстю "ВЛ Телеком"

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю
"УIФК-IНВЕСТ"

34891891

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ПРЕМ'ЄР IНТЕРНЕШНЛ"

32455414

Житомирська обл.,
Корольовський р-н,
Житомир, вул.
Л.Пушкiнська, буд.
32/8
04212, Україна,
Оболонський р-н,
Київ, вул. Маршала
Малиновського, 12А
01004, Україна,
Шевченкiвський р-н,
Київ, Бульвар Тараса
Шевченка/Пушкинсь
ка, буд. 5-7/2

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

Усього

235 000

9,4

235 000

0

235 000

9,4

235 000

0

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

2 305 003

92,20012

Кількість за типами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
2 305 003

0

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
09.10.1995

Опис
14.08.1997

Опис
04.12.1997

Опис
17.03.1999

Опис
02.10.2003

Опис
08.04.2004

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
416/95

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

3
Мiнiстерство фiнансiв
України

4
UA1016461105

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

5
6
7
8
9
10
Акція проста Документар
10
103
1 030
100
документарн
ні іменні
а іменна
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.
677/1/97
Державна комiсiя з
UA1016461105 Акція проста Документар
10
10 726
107 260
100
цiнних паперiв та
документарн
ні іменні
фондового ринку
а іменна
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.
977/1/97
Державна комiсiя з
UA1016461105 Акція проста Документар
10
17 026
170 260
100
цiнних паперiв та
документарн
ні іменні
фондового ринку
а іменна
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.
89/1/99
Державна комiсiя з
UA1016461105 Акція проста Документар
10
34 000
340 000
100
цiнних паперiв та
документарн
ні іменні
фондового ринку
а іменна
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.
469/1/03
Державна комiсiя з
UA1016461105 Акція проста Документар
10
102 000
1 020 000
100
цiнних паперiв та
документарн
ні іменні
фондового ринку
а іменна
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.
184/1/04
Державна комiсiя з
UA1016461105 Акція проста Документар
10
150 000
1 500 000
100
цiнних паперiв та
документарн
ні іменні
фондового ринку
а іменна
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

02.03.2007

Опис
15.07.2010

Опис
15.07.2010

Опис
26.04.2011

Опис

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.
100/1/07
Державна комiсiя з
UA1016461105 Акція проста Документар
10
300 000
3 000 000
100
цiнних паперiв та
документарн
ні іменні
фондового ринку
а іменна
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.
539/1/10
Державна комiсiя з
UA4000077010 Акція проста Бездокумент
10
300 000
3 000 000
100
цiнних паперiв та
бездокумента арні іменні
фондового ринку
рна іменна
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.
539/1/10
Державна комiсiя з
UA4000077010 Акція проста Бездокумент
10
300 000
3 000 000
100
цiнних паперiв та
бездокумента арні іменні
фондового ринку
рна іменна
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".
216/1/11
Державна комiсiя з
UA4000077010 Акція проста Бездокумент
10
2 500 000
25 000 000
100
цiнних паперiв та
бездокумента арні іменні
фондового ринку
рна іменна
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 ПрАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" на зовнiшнiх ринках емiтент не має.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
8
8
0
0
5
5
0
0
0
0
3
3
0

0

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
8
8
0
0
5
5
0
0
0
0
3
3

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
8
0
0
8
8
Власнi основнi засоби. 1. Виробничого призначення: машини та
обладнання; iншi.
Машини та обладнання:
Первiсна вартiсть на кiнець звiтного року - 49 тис. грн.
Знос на кiнець звiтного року - 44 тис. грн.
Нараховано амортизацiї за рiк: 0 тис. грн.
Iншi:
Первiсна вартiсть на кiнець звiтного року - 84 тис. грн.
Знос на кiнець звiтного року - 81 тис. грн.
Нараховано амортизацiї за рiк: 0 тис. грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
29 577
30 327
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
25 000
25 000
Скоригований статутний капітал
25 000
25 000
(тис.грн)
Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснюється вiдповiдно до Методичних
Опис
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.
Розрахункова вартiсть чистих активiв вища за суму статутного капiталу, що вiдповiдає
Висновок
вимогам ст.155 Цивiльного кодексу України. Розмiр статутного капiталу вiдповiдає
вимогам чинного законодавства.

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

Дата

Непогашена

Відсоток за

Дата

виникнення
Кредити банку
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

користування
коштами
(відсоток річних)
X

погашення

X

частина
боргу (тис.
грн)
0

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

908

X

X

X

0

X

X

X

1 625

X

X

X

X
0
X
X
X
2 533
X
X
Емiтент не випускав забезпечених цiнних паперiв, боргових та
iпотечних цiнних паперiв, вiдсутнi зобов'язання за кредитами.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦIЙНА
КОМПАНIЯ"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
31810610
01601, Україна, Печерський р-н, м.Київ,
пров. Госпiтальний, 4-Б
АЕ №263431
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
01.01.2013
(044) 494-43-73
(044) 494-43-73
Професiйна дiяльнiсть на фондовому
ринку - депозитарна дiяльнiсть
депозитарної установи
ПрАТ "Київська мiжнародна фондова
бiржа" користується послугами ТОВ
"ЕНЕРГЕТИЧНА
РЕЄСТРАЦIЙНА
КОМПАНIЯ"
щодо
депозитарної

дiяльностi депозитарної установи, з
якою ПрАТ "Київська мiжнародна
фондова бiржа" було укладено Договiр
на надання послуг щодо вiдкриття та
ведення рахункiв у цiнних паперах
власникам простих iменних акцiй.
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiй України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
04107, Україна, Шевченкiвський р-н,
м.Київ, вул. Тропiнiна 7-Г
№2092
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
01.10.2013
(044) 591-04-34
(044)482-52-01
Дiяльнiсть Центрального депозитарiю
цiнних паперiв
ПрАТ "Київська мiжнародна фондова
бiржа" користується послугами ПАТ
"Нацiональний депозитарiй України" як
Центрального депозитарiю цiнних
паперiв, щодо обслуговування емiсiї
акцiй простих iменних ПрАТ "КМФБ"
на
пiдставi
Договору
про
обслуговування
випускiв
цiнних
паперiв.
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю " Аудиторська фiрма
"Венгер i Парнери"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
36852079
03062, Україна, Святошинський р-н,
м.Київ, проспект Перемоги, корпус Б,
офiс 357
№4363
Аудиторська палата України
14.07.2010
(050) 336-33-10
(044) 223-78-10
Здiйснення аудиторських перевiрок
фiнансових установ

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Київська
мiжнародна фондова бiржа"
м.Київ, Голосiївський р-н

Дата

КОДИ
01.01.2020

за ЄДРПОУ

20064500

Територія
за КОАТУУ
Організаційно-пра
Акціонерне товариство
вова форма
за КОПФГ
господарювання
Вид економічної
Управління фінансовими ринками
за КВЕД
діяльності
Середня кількість працівників: 5
Адреса, телефон: 01601 м. Київ, пров.Госпiтальний, 4-Б, +38 044 490-57-88
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

8036100000
230
66.11

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2019 p.
Форма №1

Актив

Код
рядка

1

2

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I

1801001
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

13
106
( 93 )
0
8
147
( 139 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1
106
( 105 )
5
8
147
( 139 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

32 069
0
0
0
0

32 069
0
0
0
0

1065

0

0

1090
1095

0
32 090

0
32 083

II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

2
1
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1125

0

0

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

0
9
0
0
0
34
0
16
0
16
0
0

0
31
0
0
0
1
0
10
0
10
0
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
9
70

0
0
0
0
14
56

1200

0

0

1300

32 160

32 139
На кінець
звітного
періоду
4
25 000
0
0
0
0
0
0
4 577
(0)
(0)
0
29 577

Пасив

Код
рядка

1

2

На початок
звітного
періоду
3

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

25 000
0
0
0
0
0
0
5 327
(0)
(0)
0
30 327

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
одержаними авансами
розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1600
1605

0
0

0
0

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
28
0
0
1 803
1 833

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
28
0
0
2 533
2 562

1700

0

0

1800
1900

0
32 160

0
32 139

Керівник

Мелесик Сергiй Володимирович

Головний бухгалтер

Мiрошник Ганна Михайлiвна

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Київська
мiжнародна фондова бiржа"

Дата

КОДИ
01.01.2020

за ЄДРПОУ

20064500

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи

Код
рядка
2

1801003
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

0

0

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

(0)
(0)

(0)
(0)

2090

0

0

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
4

0
0
0
0

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 553 )
(0)
( 12 )

( 728 )
(0)
(0)

2181

0

0

2182

0

0

2190

0

0

2195
2200
2220

( 561 )
0
0

( 728 )
0
0

Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2240
2241
2250
2255
2270
2275

0
0
( 189 )
(0)
(0)
0

0
0
( 86 )
(0)
(0)
0

2290

0

0

2295
2300

( 750 )
0

( 814 )
0

2305

0

0

2350

0

0

2355

( 750 )

( 814 )

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
-750

0
-814

За звітний
період

1
2
Матеріальні затрати
2500
Витрати на оплату праці
2505
Відрахування на соціальні заходи
2510
Амортизація
2515
Інші операційні витрати
2520
Разом
2550
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

3
7
300
57
12
189
565

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
0
0
0,000000

За аналогічний
період
попереднього
року
4
8
281
59
12
368
728
За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0,000000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію

2615

0,000000

0,000000

2650

0,00

0,00

Керівник

Мелесик Сергiй Володимирович

Головний бухгалтер

Мiрошник Ганна Михайлiвна

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Київська
мiжнародна фондова бiржа"

Дата

КОДИ
01.01.2020

за ЄДРПОУ

20064500

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2019 рік
Форма №3

Стаття
1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

Код
рядка
2

Код за ДКУД 1801004
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

3025

0

0

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
0
0
0
0
570

0
0
0
0
0
724

3100
3105
3110
3115
3116

( 210 )
( 238 )
( 65 )
( 58 )
(0)

( 367 )
( 222 )
( 61 )
( 54 )
(0)

3117

(0)

(0)

3118

(0)

(0)

3135
3140
3145

(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
(5)
-6

(0)
(8)
12

3200

0

0

необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

3205

0

0

3215
3220
3225
3230

0
0
0
0

0
0
0
0

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

(0)
(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)
(0)

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
0

(0)
0

3300
3305

0
0

0
0

3310

0

0

3340

0

0

3345
3350
3355
3360
3365

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
0
-6
16
0
10

(0)
0
12
4
0
16

Керівник

Мелесик Сергiй Володимирович

Головний бухгалтер

Мiрошник Ганна Михайлiвна

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Київська
мiжнародна фондова бiржа"

Дата

КОДИ
18.01.2020

за ЄДРПОУ

20064500

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
За 2019 рік
Форма №3-н

Стаття
1
I. Рух коштів у результаті
операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
збільшення (зменшення)
забезпечень
збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць
збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших не
грошових операцій
Прибуток (збиток) від участі в капіталі
Зміна вартості активів, які оцінюються
за справедливою вартістю, та дохід
(витрати) від первісного визнання
Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів, утримуваних для
продажу та груп вибуття
Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій
Зменшення (відновлення) корисності
необоротних активів
Фінансові витрати
Зменшення (збільшення) оборотних
активів
Збільшення (зменшення) запасів
Збільшення (зменшення) поточних
біологічних активів
Збільшення (зменшення) дебіторської
заборгованості за продукцію, товари,
роботи, послуги
Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської заборгованості
Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів
Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

Код
рядка

За звітний період

Код за ДКУД 1801006
За аналогічний період
попереднього року
надходвидаток
ження
5
6

видаток

2

надходження
3

3500

0

0

0

0

3505

0

Х

0

Х

3510

0

0

0

0

3515

0

0

0

0

3520

0

0

0

0

3521

0

0

0

0

3522

0

0

0

0

3523

0

0

0

0

3524

0

0

0

0

3526

0

0

0

0

3540

Х

0

Х

0

3550

0

0

0

0

3551

0

0

0

0

3552

0

0

0

0

3553

0

0

0

0

3554

0

0

0

0

3556

0

0

0

0

3557

0

0

0

0

4

Збільшення (зменшення) поточних
зобов'язань
Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за товари,
роботи, послуги
Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом
Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування
Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з оплати праці
Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів
Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов'язань
Грошові кошти від операційної
діяльності
Сплачений податок на прибуток
Сплачені відсотки
Чистий рух коштів від операційної
діяльності
II. Рух коштів у результаті
інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього
підприємства та іншої господарської
одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання: фінансових
інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього
підприємства та іншої господарської
одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної
діяльності
III. Рух коштів у результаті
фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик

3560

0

0

0

0

3561

0

0

0

0

3562

0

0

0

0

3563

0

0

0

0

3564

0

0

0

0

3566

0

0

0

0

3567

0

0

0

0

3570

0

0

0

0

3580
3585

X
X

0
0

X
X

0
0

3195

0

0

0

0

3200

0

X

0

X

3205

0

Х

0

Х

3215

0

Х

0

Х

3220
3225
3230

0
0
0

Х
Х
Х

0
0
0

Х
Х
Х

3235

0

Х

0

Х

3250

0

Х

0

Х

3255

X

0

X

0

3260
3270
3275

X
X
X

0
0
0

X
X
X

0
0
0

3280

X

0

X

0

3290

X

0

X

0

3295

0

0

0

0

3300

0

Х

0

Х

3305

0

Х

0

Х

Надходження від продажу частки в
дочірньому підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з
фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в
дочірньому підприємстві
Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у дочірніх
підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової
діяльності
Чистий рух грошових коштів за
звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

3310

0

Х

0

Х

3340

0

Х

0

Х

3345

Х

0

X

0

3350
3355
3360

Х
Х
Х

0
0
0

X
X
X

0
0
0

3365

Х

0

X

0

3370

Х

0

X

0

3375

Х

0

X

0

3390

Х

0

X

0

3395

0

0

0

0

3400

0

0

0

0

3405

0

Х

0

Х

3410

0

0

0

0

3415

0

0

0

0

Керівник

Мелесик Сергiй Володимирович

Головний бухгалтер

Мiрошник Ганна Михайлiвна

Приватне акцiонерне товариство "Київська мiжнародна
фондова бiржа"

Підприємство

Дата

КОДИ
01.01.2020

за ЄДРПОУ

20064500

Звіт про власний капітал
За 2019 рік
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
Спрямування прибутку до

2
4000
4005

3
25 000
0

4
0
0

5
0
0

6
0
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
5 327
0

4010
4090
4095

0
0
25 000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
30 327
0

0
0
5 327

0
0
0

0
0
0

0
0
30 327

0

0

0

0

0

0

0

-750

0

0

-750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Сума чистого прибутку,
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
матеріальне заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
акцій
Анулювання викуплених
акцій
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж)
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0
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Мiрошник Ганна Михайлiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
1.
Загальнi вiдомостi
ПрАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" ( далi по тексту "Бiржа") зареєстроване
Голосiївською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю, Свiдоцтво про державну
реєстрацiю Серiя А01 №371199, дата проведення державної реєстрацiї 03.07.1997 року, номер
запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв про
замiну свiдоцтва про державну реєстрацiю - 1 068 105 0017 023911.
Предметом дiяльностi Бiржi є професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку, яка є виключним
видом дiяльностi товариства, а саме:
"
Код КВЕД 66.11 Управлiння фiнансовими ринками (основний);
"
Код КВЕД 66.12 Посередництво за договорами по цiнних паперах або товарах;
"
Код КВЕД 66.19 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, крiм страхування
та пенсiйного забезпечення;
"
Код КВЕД 70.22 Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування;
"
Код КВЕД 73.20 дослiдження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки.
Бiржа протягом 2019 року не здiйснювала професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку, зокрема
дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку, iз-за вiдсутностi лiцензiї. Протягом
звiтного року Бiржа проводила пiдготовчу роботу для отримання лiцензiї.
22 квiтня 2019 року вiдбулись черговi загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "Київська мiжнародна
фондова бiржа", на яких розглядалися питання порядку денного. У 2019 роцi позачерговi
загальнi збори акцiонерiв не проводились.
У 2019 роцi вiдбулось 12 засiдань Наглядової Ради. На своїх засiданнях Наглядова Рада
вирiшували питання про затвердження порядку денного Загальних Зборiв ПрАТ "Київська
мiжнародна фондова бiржа" та прийняття рiшення про дату їх проведення, про залучення
аудиторської органiзацiї для перевiрки i пiдтвердження рiчної звiтностi, визначення умов
договору з аудиторською органiзацiєю. Крiм того, Наглядова Рада проводила попереднiй
розгляд питань, що входять до компетенцiї Наглядової Ради, зокрема, приведення внутрiшнiх
документiв ПрАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" у вiдповiднiсть до Законiв України та
Рiшень НКЦПФР, також затверджувала рiчну фiнансову звiтнiсть емiтента цiнних паперiв за
2018 рiк.
Чисельнiсть працюючих становить - 5 осiб.
Стратегiчнi цiлi Бiржi. ПрАТ "КМФБ" прагне полiпшити свою позицiю на фондовому ринку,
зайняти провiдне мiсце в даному сегментi, пiдтримуючи у довгостроковiй перспективi
конкурентоспроможнiсть на фондовому ринку України. На ринку з високим рiвнем конкуренцiї
Бiржа обрала активну модель поведiнки: використовує новi можливостi, а не реагує на змiни, якi
вже вiдбулися.
Метою дiяльностi Бiржi є отримання прибутку шляхом ефективного використання власних та
залучених коштiв.
Економiчне середовище, в якому Бiржа здiйснює свою дiяльнiсть
За останнiми наявними даними Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (далi НКЦПФР) загальний обсяг випускiв емiсiйних цiнних паперiв, зареєстрованих НКЦПФР у
сiчнi-груднi 2019 року, становив 112,68 млрд. грн., що бiльше на 52,3 млрд грн порiвняно з
вiдповiдним перiодом 2018 року (60,34 млрд. грн).
Протягом сiчня-грудня 2019 року НКЦПФР зареєстровано 78 випускiв акцiй на суму 63,5 млрд.
грн.. Порiвняно з аналогiчним перiодом 2018 року обсяг зареєстрованих випускiв акцiй
збiльшився на 41,3 млрд. грн.
Серед значних за обсягом випускiв акцiй, якi суттєво вплинули на загальну структуру
зареєстрованих випускiв акцiй у груднi 2019 року, зареєстровано: випуск ПрАТ "Л-Капiтал" на

суму 394,3 млн. грн.
НКЦПФР протягом сiчня-грудня 2019 року зареєстровано 88 випускiв облiгацiй пiдприємств на
суму 11,2 млрд. грн.. Порiвняно з аналогiчним перiодом 2018 року обсяг зареєстрованих
випускiв облiгацiй пiдприємств зменшився на 4,2 млрд. грн.
Серед значних за обсягом випускiв облiгацiй пiдприємств, якi суттєво вплинули на загальну
структуру зареєстрованих випускiв облiгацiй пiдприємств у груднi 2019 року, зареєстровано:
Державна iпотечна установа на загальну суму 1,2 млрд. грн.
Протягом 2019 року обсяг випускiв iнвестицiйних сертифiкатiв пайових iнвестицiйних фондiв,
зареєстрованих НКЦПФР, становив 12,95 млрд. грн., що бiльше на 7 млрд. грн. порiвняно з
даними за аналогiчний перiод 2018 року.
Протягом 2019 року обсяг випускiв акцiй корпоративних iнвестицiйних фондiв, зареєстрованих
НКЦПФР, становив 25 млрд. грн., що бiльше на 8,4 млрд. грн. порiвняно з даними за
аналогiчний перiод 2018 року.
Кiлькiсть внесених в ЄДРIСI корпоративних iнвестицiйних фондiв та пайових iнвестицiйних
фондiв з початку року за станом на 31.12.2019 становить 140 iнститутiв спiльного iнвестування,
серед них:
107 корпоративних iнвестицiйних фондiв;
33 пайових iнвестицiйних фондiв
з них вилучено з ЄДРIСI 0 пайових та 0 корпоративних iнвестицiйних фондiв.
Фондовий ринок характеризується, насамперед, обсягом бiржової торгiвлi цiнними паперами. За
результатами торгiв на органiзованому ринку протягом сiчня-грудня 2019 року обсяг бiржових
контрактiв з цiнними паперами склав 305 млрд. грн. Протягом сiчня-грудня 2019 року порiвняно
з даними аналогiчного перiоду 2018 року обсяг бiржових контрактiв з цiнними паперами на
органiзаторах торгiвлi збiльшився на 16,9% (сiчень-грудень 2018 року - 260 млрд. грн.).
Найбiльший обсяг торгiв за фiнансовими iнструментами на органiзаторах торгiвлi протягом
зазначеного перiоду зафiксовано з державними облiгацiями України - 295 млрд. грн. (96,81% вiд
загального обсягу бiржових контрактiв на органiзаторах торгiвлi протягом сiчня-грудня
поточного року).
На бiржовому ринку протягом сiчня-грудня 2019 року спостерiгалася консолiдацiя торгiвлi
цiнними паперами на двох фондових бiржах "Перспектива" та "ПФТС", що становило 98,7%
вартостi бiржових контрактiв.
Обсяг бiржових контрактiв з цiнними паперами протягом сiчня-грудня 2019 року на
органiзаторах торгiвлi на вторинному ринку становив 98,9% вiд загального обсягу бiржових
контрактiв протягом зазначеного перiоду.
На сьогоднi є пiдстави вважати, що фондовий ринок залишається доволi закритим. Дефiцит
цiнних паперiв, що вiльно обертаються на ринку, та операцiй з ними перешкоджає
установленню об'єктивної вартостi та дохiдностi вiтчизняних цiнних паперiв.
У зв'язку з вищенаведеним, потенцiал цiнних паперiв як iнструмент лiквiдної застави
залишається недостатньо використаним. Це зумовлює незначну чутливiсть грошової маси та
реальної економiки до змiн вiдсоткових ставок.
2.
Загальна основа формування фiнансової звiтностi
2.1. Концептуальна основа фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть Бiржi є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована з
метою достовiрного подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових
потокiв Бiржi для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при
прийняттi ними економiчних рiшень.
Концептуальною основою фiнансової звiтностi Бiржi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року,
є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти
бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних
стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 01 сiчня 2017 року, що

офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.
Пiдготовлена ПрАТ "КМФБ" фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає
всiм вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 01 сiчня 2018
року, дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме,
доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої iнформацiї.
При формуваннi фiнансової звiтностi Бiржа керувалась також вимогами нацiональних
законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та
складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ.
2.2. Припущення про безперервнiсть дiяльностi
Фiнансова звiтнiсть Бiржi пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi,
вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбувається в ходi звичайної
дiяльностi. На дату затвердження звiтностi Бiржа функцiонує в нестабiльному середовищi,
пов'язаному зi свiтовою економiчною кризою. Полiпшення економiчної ситуацiї в України 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.
Фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi необхiдно було б провести в тому випадку,
якби Бiржа не могла продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi
вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi. Про такi коригування буде повiдомлено,
якщо вони стануть вiдомi та зможуть бути оцiненi.
2.3. Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступiнь округлення.
Функцiональною валютою i валютою подання звiтностi є українська гривня. Дана фiнансова
звiтнiсть складена в тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч, якщо не зазначене iнше.
Коригування статей фiнансової звiтностi на iндекс iнфляцiї вiдповiдно до МСБО 29 "Фiнансова
звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї" не проведено.
2.4. Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть Бiржi затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керiвником Бiржi 25
лютого 2020 року. Нi акцiонери Бiржi, нi iншi особи не мають права вносити змiни до цiєї
фiнансової звiтностi пiсля її затвердження до випуску.
2.5. Звiтний перiод фiнансової звiтностi
Звiтним перiодом, за який формується фiнансова звiтнiсть, вважається календарний рiк, тобто
перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2019 року.
3.
Суттєвi положення облiкової полiтики
3.1. Основа оцiнки, застосована при складаннi фiнансової звiтностi
Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi.
3.2. Загальнi положення щодо облiкових полiтик
3.2.1. Основа формування облiкових полiтик
Облiкова полiтика ПрАТ "КМФБ" розроблена та затверджена керiвництвом ПрАТ "КМФБ"
вiдповiдно до вимог МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки" та
iнших чинних МСФЗ.
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi оцiнки за справедливою вартiстю. Оцiнка за
справедливою вартiстю окремих фiнансових iнструментiв вiдповiдно до МСФЗ 9 "Фiнансовi
iнструменти" здiйснена з використанням методiв оцiнки фiнансових iнструментiв, дозволених
МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi". Такi методи оцiнки включають використання
бiржових котирувань або даних про поточну ринкову вартiсть iншого аналогiчного за
характером iнструменту, аналiз дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi визначення
справедливої вартостi. Передбачувана справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов'язань

визначається з використанням наявної iнформацiї про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки.
3.2.2. Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках
Бiржа обирає та застосовує свої облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiї, iнших подiї
або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорiї статей, для
яких iншi полiтики можуть бути доречними.
Бiржа не застосовувала змiни в облiкових полiтиках в 2019 роцi порiвняно з облiковими
полiтиками, якi Бiржа використовувала для складання фiнансової звiтностi за перiод, що
закiнчився 31 грудня 2018 року.
Положення облiкової полiтики, описанi нижче, застосовувалися послiдовно в усiх звiтних
перiодах, наведених в цiй фiнансовiй звiтностi.
3.3
Облiковi полiтики щодо фiнансових iнструментiв
Первiсне визнання фiнансових iнструментiв.
Фiнансовий iнструмент - контракт, який одночасно приводить до виникнення (збiльшення)
фiнансового активу в одного суб'єкта пiдприємницької дiяльностi i фiнансового зобов'язання або
iнструмента власного капiталу в iншого.
Справедлива вартiсть - сума, за якою може бути здiйснений обмiн активу або оплата
зобов'язання в результатi операцiї мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами.
Справедлива вартiсть фiнансового iнструменту пiд час первiсного визнання, як правило
дорiвнює фактичнiй цiнi операцiї. На кожну наступну пiсля визнання дату балансу всi цiннi
папери, що придбанi, визначаються за справедливою вартiстю.
Припинення облiку фiнансових активiв.
Бiржа припиняє облiковувати фiнансовi активи, (а) коли цi активи погашенi або права на
грошовi потоки, пов'язанi iз цими активами, минули, або (б) Бiржа передала права на грошовi
потоки вiд фiнансових активiв або уклала угоду про передачу, i при цьому (в) також передала всi
iстотнi ризики й вигоди, пов'язанi з володiнням цими активами, або (г) не передала й не зберегла
всi iстотнi ризики й вигоди, пов'язанi з володiнням цими активами, але втратила право контролю
вiдносно даних активiв. Контроль зберiгається в тому випадку, якщо контрагент не має
практичної можливостi продати незалежнiй третiй сторонi даний актив як єдине цiле без
необхiдностi накладення додаткових обмежень на продаж.
Класифiкацiя фiнансових активiв.
В момент початкового визнання фiнансових iнструментiв Бiржа здiйснює їх класифiкацiю та
визначає модель подальшої оцiнки.
Класифiкацiя фiнансових активiв здiйснюється за такими категорiями: ·
фiнансовi активи, оцiненi за амортизованою вартiстю (AC); ·
фiнансовi активи, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки в
iншому сукупному доходi (FVOCI); ·
фiнансовi активи, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у
прибутку або збитку (FVTPL).
Фiнансовий актив оцiнюється за амортизованою вартiстю тiльки у випадку, якщо вiн вiдповiдає
обом нижченаведеним умовам i не класифiкований як оцiнюваний за справедливою вартiстю, з
вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку: ·
"
вiн утримується в рамках бiзнес-моделi, метою якої є утримання активiв для отримання
передбачених договором грошових потокiв, i ·
"
його договiрнi умови передбачають виникнення у встановленi термiни грошових потокiв,
якi являють собою виплату виключно основної суми i процентiв (критерiй SPPI) на непогашену
частину основної суми.
До фiнансових iнструментiв, якi не оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням
результату переоцiнки у прибутку або збитку, застосовується модель зменшення корисностi.
Грошовi кошти та їх еквiваленти.
Грошовi кошти та їх еквiваленти складаються з грошових коштiв на банкiвських рахунках,

готiвки в касi та короткострокових банкiвських депозитiв з термiном погашення не бiльше трьох
мiсяцiв.
Дебiторська заборгованiсть являє собою непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або
обумовленими платежами, якi не котируються на активному ринку, за винятком тих, якi Бiржа
має намiр реалiзувати в найближчому майбутньому або визначенi як наявнi для продажу. Резерв
пiд зниження вартостi дебiторської заборгованостi формується при наявностi об'єктивних даних,
що свiдчать про те, що Бiржа не зможе одержати суми, що належать до виплати згiдно до
первiсних умов.
Зобов'язання.
Поточнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз нижченаведених
ознак:
"
Бiржа сподiвається погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягає погашенню протягом
дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;
"
Бiржа не має безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання протягом
щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.
Поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання
зобов'язань.
Згортання фiнансових активiв та зобов'язань.
Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Бiржа має юридичне право здiйснювати
залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та
виконати зобов'язання одночасно
3.4. Облiковi полiтики щодо основних засобiв та нематерiальних активiв
Основнi засоби визнаються в якостi активiв, якщо iснує впевненiсть в тому, що Бiржа отримає
певнi економiчнi вигоди в майбутньому та вартiсть таких активiв може бути достовiрно
оцiнена. Основнi засоби визнаються в фiнансовiй звiтностi за вартiстю придбання або створення,
включаючи невiдшкодованi податки, а також будь якi додатковi витрати, якi пов'язанi з
приведенням основного засобу в робочий стан та їх доставкою. Пiдприємство визнає
матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання його у
процесi своєї дiяльностi, виконання робiт, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних
i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких
бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 6 000 грн.
В подальшому основнi засоби вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за iсторичною вартiстю
за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення.
Витрати на щоденне обслуговування об'єктiв основних засобiв (витрати на робочу силу i
витратнi матерiали, витрати на придбання комплектуючих частин, поточний ремонт тощо)
визнаються у складi прибуткiв i збиткiв по мiрi їх здiйснення.
Витрати на реконструкцiю та модернiзацiю об'єктiв основних засобiв капiталiзуються у
вартiсть цих об'єктiв.
Бiржа нараховує амортизацiю основних засобiв рiвними частками протягом строку корисного
використання основних засобiв. Бiржа починає нарахування амортизацiї на об'єкти
незавершеного будiвництва пiсля доведення об'єкта до стану готовностi до використання.
Амортизацiйнi нарахування за кожний перiод вiдображаються у складi прибуткiв i збиткiв.
Термiн корисної служби основного засобу встановлюється виходячи з перiоду часу, протягом
якого органiзацiя передбачає використовувати актив.
Термiни амортизацiї, якi приблизно вiдповiдають розрахунковим термiнам корисного
використання вiдповiдних активiв, наводяться в таблицi нижче:
Назва
Будiвлi
20
Машини та обладнання
Транспортнi засоби 5

Кiлькiсть рокiв
5

Iнструменти, прилади, iнвентар, меблi
Iншi основнi засоби
12

4

Лiквiдацiйна вартiсть активу являє собою оцiнку суми, яку Бiржа могла б отримати в даний
момент вiд продажу активу за вирахуванням розрахункових витрат на продаж виходячи з
припущення, що вiк активу та його технiчний стан вже вiдповiдають очiкуваному в кiнцi строку
його корисного використання. Лiквiдацiйна вартiсть активiв та строки їх корисного
використання переглядаються i при необхiдностi коректуються станом на кожну звiтну дату.
Керiвництво оцiнює залишковий строк корисного використання основних засобiв вiдповiдно з
поточним технiчним станом основних засобiв
Нематерiальнi активи
Витрати на дослiдження визнаються як витрати в момент їх здiйснення.
Витрати на розробки визнаються як витрати в момент їх здiйснення, але у виняткових випадках
пiдлягають капiталiзацiї, якщо вiдповiдають критерiям визнання нематерiального активу.
Пiсля первiсного визнання компанiя враховує нематерiальнi активи за фактичною вартiстю
придбання за вирахуванням суми накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд
знецiнення таких активiв.
Всi нематерiальнi активи компанiї мають визначений термiн використання та амортизуються.
Строком корисного використання для НМА з певним термiном використання є перiод часу,
протягом якого органiзацiя передбачає використовувати цей актив.
Для розподiлу амортизованої вартостi активу на систематичнiй основi протягом строку його
корисної служби компанiя використовує метод рiвномiрного нарахування для нарахування
амортизацiї НМА.
Амортизацiя визнається у прибутку або збитку, за винятком випадкiв, коли втiленi в активi
економiчнi вигоди поглинаються при виробництвi iнших активiв. У цьому випадку амортизацiя
становить частину собiвартостi iншого активу та включається до його балансової вартостi.
3.5. Iншi застосованi облiковi полiтики, що є доречними для розумiння фiнансової звiтностi
Виручка
Величина виручки вiд надання послуг у ходi звичайної господарської дiяльностi оцiнюється за
справедливою вартiстю отриманого, або такого, що пiдлягає отриманню, за мiнусом повернень.
Визнання доходiв i витрат
Доходи визнаються Бiржою в той момент, коли iснує висока ймовiрнiсть того, що економiчнi
вигоди вiд операцiй будуть отриманi i сума доходу може бути достовiрно визначена. Такий же
принцип застосовується до витрат Бiржi.
Доходи i витрати вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки в тому перiодi, в якому
товари (послуги) були реально наданi i була завершена передача пов'язаних з цими товарами
(послугами) ризикiв i економiчних вигiд, незалежно вiд того, чи була проведена фактична
оплата таких товарiв (послуг).
Доходи i витрати за вiдсотками вiдображаються таким чином: використовується метод
ефективної ставки вiдсотка, яка представляє собою вiдсоткову ставку, що приводить майбутнi
грошовi потоки до поточної вартостi фiнансового iнструменту, беручи до уваги всi його
контрактнi умови.
Процентнi доходи та витрати Бiржi класифiкуються як фiнансовi доходи i витрати.
Запаси.
Первiсна

вартiсть

запасiв

Бiржi

складається

iз

вартостi

придбання

запасiв,

транспортно-заготiвельних витрат та iнших витрат, що безпосередньо пов'язанi з придбанням
запасiв i доведенням їх до стану, в якому вони придатнi для використання, а також суми
ввiзного мита та iнших податкiв, якi не вiдшкодовуються Бiржi. Собiвартiсть вибуття запасiв
Бiржi визначається за методом ФIФО. Запаси Бiржi на звiтну дату оцiнюються за меншою з двох
величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.
Забезпечення.
Забезпечення визнається тодi, коли Бiржi має теперiшнє зобов'язання (юридичне або
конструктивне) внаслiдок минулої подiї, i iснує ймовiрнiсть, що для погашення зобов'язання
знадобиться вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i сума зобов'язання
може бути достовiрно оцiнена. В разi, якщо Бiржа очiкує компенсацiї деяких або всiх витрат,
необхiдних для погашення забезпечення (наприклад, шляхом страхових контрактiв),
компенсацiя визнається як окремий актив, але тiльки тодi, коли отримання компенсацiї
фактично визначене. Витрати, пов'язанi iз забезпеченням, вiдображаються у Звiтi про фiнансовi
результати за вирахуванням суми компенсацiї, що визнається в разi погашення зобов'язання.
Коли вплив змiни вартостi грошей у часi є суттєвим, сума забезпечення визначається шляхом
дисконтування прогнозованих потокiв грошових коштiв iз застосуванням ставки дисконту до
оподаткування з урахуванням ризикiв, пов'язаних з певним зобов'язанням (у випадку наявностi
таких ризикiв). При застосуваннi дисконтування збiльшення суми забезпечення, що вiдображає
плин часу, визнається як фiнансовi витрати в Звiтi про фiнансовi результати.
3.6. Облiковi полiтики щодо податку на прибуток
Поточний податок на прибуток.
Поточнi податковi активи та зобов'язання за поточний i попереднi перiоди оцiнюються в сумi,
що очiкується до вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати податковим органам.
Вiдповiдно дана сума розраховується на основi податкових ставок та положень податкового
законодавства, що дiють або оголошенi на дату балансу. Нарахування поточного податку на
прибуток здiйснюється згiдно з українським податковим законодавством на основi
оподаткованого доходу i податкових витрат, вiдображених Бiржою у її податкових декларацiях.
В 2019 роцi ставка податку на прибуток пiдприємства складала 18 %.
В 2018 роцi ставка податку на прибуток пiдприємства складала 18 %.
Вiдстроченi податковi активи та вiдстрочений податок на прибуток
Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов'язань станом на дату
складання фiнансової звiтностi щодо всiх тимчасових рiзниць мiж податковою базою активiв i
зобов'язань та їх балансовою вартiстю, вiдображеною для цiлей фiнансової звiтностi.
Вiдстроченi податковi активи визнаються щодо всiх оподатковуваних рiзниць та перенесення
на наступнi перiоди невикористаних податкових активiв i невикористаних податкових збиткiв,
якщо є ймовiрним отримання майбутнього оподатковуваного прибутку, щодо якого можна
використати оподатковуванi тимчасовi рiзницi, а також перенесенi на наступнi перiоди
невикористанi податковi активи i невикористанi податковi збитки, за винятком ситуацiї:
1. коли вiдстрочений податковий актив пов'язаний з оподатковуваними тимчасовими рiзницями
вiд первiсного визнання активу чи зобов'язання в господарськiй операцiї, що не є об'єднанням
компанiй, та пiд час здiйснення операцiй не впливає нi на облiковий, нi на оподатковуваний
прибуток, до якого можна застосувати тимчасову рiзницю.
2. щодо всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi й
асоцiйованi пiдприємства, частками в спiльнiй дiяльностi у випадку, коли iснує ймовiрнiсть, що
тимчасова рiзниця буде сторнована в найближчому майбутньому, i буде отриманий
оподатковуваний прибуток, до якого можна застосувати тимчасову рiзницю.
На кожну дату складання балансу Бiржа переглядає балансову вартiсть вiдстрочених

податкових активiв i зменшує їх балансову вартiсть, якщо бiльше не iснує ймовiрностi
одержання достатнього оподатковуваного прибутку, що дозволив би реалiзувати частину або
всю суму такого вiдстроченого податкового активу. Невизнанi ранiше вiдстроченi податковi
активи переоцiнюються Бiржою на кожну дату фiнансової звiтностi i визнаються тодi, коли
виникає
ймовiрнiсть одержання в майбутньому
оподатковуваного прибутку, що дає
можливiсть реалiзувати вiдстрочений податковий актив.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання визнаються за податковими ставками,
застосування яких очiкується у роцi, в якому вiдбудеться реалiзацiя активу чи погашення
зобов'язання, на основi чинних або оголошених на дату фiнансової звiтностi податкових ставок i
положень податкового законодавства.
Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку при
наявностi повного юридичного права зарахувати поточнi податковi активи в рахунок поточних
податкових зобов'язань, якщо вони стосуються податкiв на прибуток, накладених тим самим
податковим органом на той самий суб'єкт господарювання
Приймаючи до уваги нестабiльнiсть податкової полiтики держави, оцiнка вiдстрочених
податкових активiв та зобов'язань проводилась на основi суджень керiвництва Бiржi, що
базувалось на iнформацiї, яка була у його розпорядженнi на момент складання даної
фiнансової звiтностi.
3.7. Особливостi першого застосування нових та/або переглянутих МСФЗ
При складаннi фiнансової звiтностi Бiржа застосувала всi стандарти й iнтерпретацiї, затвердженi
РМСБО та КМТФЗ, якi належать до його операцiй i якi набули чинностi на 31.12.2019 року.
Товариство не застосовував достроково випущенi, але такi що не вступили в силу стандарти,
iнтерпретацiї або поправки до них.
МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда"
МСФЗ (IFRS) 16 був випущений в сiчнi 2016 року i замiнює собою МСФЗ (IAS) 17 "Оренда",
Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 4 "Визначення наявностi в угодi ознак оренди", Роз'яснення ПКР
(SIC) 15 "Операцiйна оренда - стимули" i Роз'яснення ПКР (SIC) 27 "Визначення сутностi
операцiй, якi мають юридичну форму оренди". МСФЗ (IFRS) 16 встановлює принципи визнання,
оцiнки, подання та розкриття iнформацiї про оренду i вимагає, щоб орендарi вiдображали всi
договори оренди з використанням єдиної моделi облiку в балансi, аналогiчно порядку облiку,
передбаченому в МСФЗ (IAS) 17 для фiнансової оренди. Стандарт передбачає два звiльнення вiд
визнання для орендарiв - щодо оренди активiв з низькою вартiстю (наприклад, персональних
комп'ютерiв) i короткострокової оренди (тобто оренди з термiном не бiльше 12 мiсяцiв). На дату
початку оренди орендар буде визнавати зобов'язання щодо орендних платежiв (тобто
зобов'язання по орендi), а також актив, який представляє право користування базовим активом
протягом термiну оренди (тобто актив у формi права користування). Орендарi будуть зобов'язанi
визнавати витрати на вiдсотки за зобов'язанням по орендi окремо вiд витрат по амортизацiї
активу в формi права користування.
Орендарi також повиннi переоцiнювати зобов'язання по орендi при настаннi певної подiї
(наприклад, змiну термiнiв оренди, змiнi майбутнiх орендних платежiв в результатi змiни
iндексу або ставки, що використовуються для визначення таких платежiв). У бiльшостi випадкiв
орендар враховує суми переоцiнки зобов'язання по орендi в якостi коригування активу в формi
права користування.
Порядок облiку для орендодавця вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 16 практично не змiнюється в
порiвняннi з дiючими в даний момент вимог МСФЗ (IAS) 17. Орендодавцi будуть продовжувати
класифiкувати оренду, використовуючи тi ж принципи класифiкацiї, що i в МСФЗ (IAS) 17,
видiляючи при цьому два види оренди: операцiйну i фiнансову.
Крiм цього, МСФЗ (IFRS) 16, який вступає в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня
2019 року вимагає вiд орендодавцiв i орендарiв розкриття бiльшого обсягу iнформацiї в

порiвняннi з МСФЗ (IAS) 17.
Бiржа буде використовує звiльнення, запропонованi в стандартi щодо договорiв оренди, термiн
яких закiнчується протягом 12 мiсяцiв з дати першого застосування, а також щодо договорiв
оренди базових активiв з низькою вартiстю.
Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 23 "Невизначенiсть щодо правил обчислення податку на прибуток"
Роз'яснення розглядає порядок облiку податку на прибуток, коли iснує невизначенiсть
податкових трактувань, що впливає на застосування МСФЗ (IAS) 12. Роз'яснення не
застосовується до податкiв або зборiв, якi не належать до сфери застосування МСФЗ (IAS) 12, а
також не мiстить особливих вимог, що стосуються вiдсоткiв i штрафiв, пов'язаних з
невизначеними податковими трактуваннями. Зокрема, роз'яснення розглядає наступнi питання:
? чи розглядає органiзацiя невизначенi податковi трактування окремо;
? допущення, якi органiзацiя робить щодо перевiрки податкових трактувань податковими
органами;
? як органiзацiя визначає оподатковуваний прибуток (податковий збиток), податкову базу,
невикористанi податковi збитки, невикористанi податковi пiльги i ставки податку;
? як органiзацiя розглядає змiни фактiв i обставин.
ПрАТ "КМФБ" повинна вирiшити, чи розглядати кожне невизначене податкове трактування
окремо або разом з однiєю або декiлькома iншими невизначеними податковими трактуваннями.
Необхiдно використовувати пiдхiд, який дозволить з бiльшою точнiстю передбачити результат
вирiшення невизначеностi. Роз'яснення вступає в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1
сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати. Бiржа застосовує роз'яснення з дати його вступу в силу. Так
як Бiржа здiйснює свою дiяльнiсть в складному податковому середовищi, застосування
роз'яснення в майбутньому може вплинути на фiнансову звiтнiсть Бiржi. Крiм того, Бiржа може
бути змушено встановити процедури та методи отримання iнформацiї, необхiдної для
своєчасного застосування роз'яснення. Наразi Бiржа вважає можливiсть такого впливу не
суттєвою.
Поправки до МСБО 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть"
Поправки до МСБО 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть" щодо переведення до/з iнвестицiйної
нерухомостi передбачають змiни до пункту 57, стосовно ствердження, що суб'єкт
господарювання повинен переводити нерухомiсть до iнвестицiйної нерухомостi або з неї, коли i
тiльки тодi, коли є докази змiни використання. Змiна використання вiдбувається, якщо майно
вiдповiдає або перестає вiдповiдати визначенню iнвестицiйної власностi. Змiна в намiрах
керiвництва щодо використання власностi сама по собi не є свiдченням змiни у використаннi.
Список прикладiв доказiв у пунктах 57 (a) - (d) тепер представлений як невичерпний перелiк
прикладiв замiсть попереднього вичерпного перелiку.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 9 "Умови про дострокове погашення з потенцiйним негативним
вiдшкодуванням"
Згiдно МСФЗ (IFRS) 9 борговий iнструмент може оцiнюватися за справедливою вартiстю або за
справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд за умови, що передбаченi договором
грошовi потоки є "виключно платежами в рахунок основної суми боргу i вiдсоткiв на
непогашену частину основної суми боргу" (тест SPPI) i iнструмент утримується в рамках
вiдповiдної бiзнес-моделi, що дозволяє таку класифiкацiю. Поправки до МСФЗ (IFRS) 9
роз'яснюють, що фiнансовий актив задовольняє тесту SPPI незалежно вiд того, яка подiя або
обставина призводить до дострокового розiрвання договору, а також незалежно вiд того, яка
сторона виплачує чи отримує об?рунтоване вiдшкодування за дострокове розiрвання договору.
Данi поправки застосовуються ретроспективно i вступають в силу для рiчних перiодiв, що
починаються 1 сiчня 2019 року. Данi поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Бiржi.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28 "Продаж або внесок активiв в угодах мiж
iнвестором i його асоцiйованої органiзацiєю або спiльним пiдприємством"
Поправки розглядають протирiччя мiж МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28, в частинi облiку
втрати контролю над дочiрньою органiзацiєю, яка продається асоцiйованому пiдприємству або

спiльному пiдприємству або вноситься в них. Поправки роз'яснюють, що прибуток або збиток,
якi виникають в результатi продажу або внеску активiв, що представляють собою бiзнес згiдно з
визначенням в МСФЗ (IFRS) 3, в угодi мiж iнвестором i його асоцiйованої органiзацiєю або
спiльним пiдприємством, визнаються в повному обсязi. Однак прибуток або збиток, якi
виникають в результатi продажу або внеску активiв, якi не становлять собою бiзнес, визнаються
тiльки в межах часток участi, наявних у iнших, нiж органiзацiя, iнвесторiв в асоцiйованого
пiдприємства або спiльному пiдприємствi. Рада з МСФЗ перенесла дату вступу даних поправок
в силу на невизначений термiн, проте органiзацiя, яка застосовує данi поправки достроково,
повинна застосовувати їх перспективно. Бiржа буде застосовувати данi поправки, коли вони
вступлять в силу. Наразi Бiржа не очiкує впливу на фiнансову звiтнiсть вiд застосування даних
поправок.
Поправки до МСФЗ (IAS) 28 "Довгостроковi вкладення в асоцiйованi органiзацiї та спiльнi
пiдприємства"
Поправки роз'яснюють, що органiзацiя застосовує МСФЗ (IFRS) 9 до довгострокових вкладень в
асоцiйованi органiзацiю або спiльне пiдприємство, до яких не застосовується метод пайової
участi, але якi, по сутi, складають частину чистих iнвестицiй в асоцiйовану органiзацiю або
спiльне пiдприємство (довгостроковi вкладення). Дане роз'яснення є важливим, оскiльки воно
має на увазi, що до таких довгострокових вкладень застосовується модель очiкуваних кредитних
збиткiв в МСФЗ (IFRS) 9.
У поправках також пояснюється, що при застосуваннi МСФЗ (IFRS) 9 органiзацiя не бере до
уваги збитки, понесенi асоцiйованою органiзацiєю або спiльним пiдприємством, або збитки вiд
знецiнення чистих iнвестицiй, визнанi в якостi коригувань чистих iнвестицiй в асоцiйовану
органiзацiю або спiльне пiдприємство, що виникають внаслiдок застосування МСФЗ (IAS) 28
"Iнвестицiї в асоцiйованi органiзацiї та спiльнi пiдприємства".
Данi поправки застосовуються ретроспективно i вступають в силу для рiчних перiодiв, що
починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати.
Оскiльки у Бiржi вiдсутнi такi довгостроковi вкладення в асоцiйовану органiзацiю або спiльне
пiдприємство, данi поправки не впливають на його фiнансову звiтнiсть.
До удосконаленням МСФЗ вiдносяться такi поправки:
МСФЗ (IFRS) 3 "Об'єднання бiзнесiв"
У поправках пояснюється, що якщо органiзацiя отримує контроль над бiзнесом, який є спiльною
операцiєю, то вона повинна застосовувати вимоги щодо об'єднання бiзнесiв, здiйснюваного
поетапно, включаючи переоцiнку часток, що ранiше були часткою участi в активах та
зобов'язаннях спiльної операцiї за справедливою вартiстю. При цьому набувач повинен
переоцiнити всю наявну ранiше частку участi в спiльних операцiях. Органiзацiя повинна
застосовувати данi поправки щодо об'єднань бiзнесiв, дата яких збiгається або настає пiсля
початку першого рiчного звiтного перiоду, починається 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати.
Допускається застосування до цiєї дати. Данi поправки не будуть впливати на дiяльнiсть Бiржi.
МСФЗ (IFRS) 11 "Спiльне пiдприємництво"
Сторона, яка є учасником спiльних операцiй, але не має спiльного контролю, може отримати
спiльний контроль над спiльними операцiями, дiяльнiсть в рамках яких є бiзнесом, як цей термiн
визначено в МСФЗ (IFRS) 3. У поправках пояснюється, що в таких випадках частки, що ранiше
були частками участi в данiй спiльнiй операцiї не переоцiнюються.
Органiзацiя повинна застосовувати данi поправки щодо угод, в рамках яких вона отримує
спiльний контроль i дата яких збiгається або настає пiсля початку першого рiчного звiтного
перiоду, починається 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї
дати. В даний час данi поправки не застосовнi до Бiржi, однак вони можуть застосовуватися до
угод в майбутньому.
МСФЗ (IAS) 12 "Податки на прибуток"
Поправки роз'яснюють, що податковi наслiдки щодо дивiдендiв в бiльшiй мiрi пов'язанi з
минулими операцiями чи подiями, якi генерували прибуток що розподiляється, нiж з

розподiлами мiж власниками. Отже, органiзацiя повинна визнавати податковi наслiдки щодо
дивiдендiв в прибутку чи збитку, iншому сукупному доходi або власному капiталi в залежностi
вiд того, де органiзацiя спочатку визнала такi минулi операцiї або подiї. Органiзацiя повинна
застосовувати данi змiни до рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або
пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати. При першому застосуваннi даних
поправок органiзацiя повинна застосовувати їх до податкових наслiдкiв щодо дивiдендiв,
визнаних на дату початку самого раннього порiвняльного перiоду або пiсля цiєї дати. Оскiльки
поточна практика Товариства вiдповiдає вимогам поправок, Бiржа не очiкує, що вони матимуть
будь-який вплив на його фiнансову звiтнiсть.
МСФЗ (IAS) 23 "Витрати за запозиченнями"
Поправки роз'яснюють, що органiзацiя повинна враховувати позики, отриманi спецiально для
придбання квалiфiкованого активу, в рамках позик на спiльнi цiлi, коли завершенi практично всi
роботи, необхiднi для пiдготовки цього активу до використання за призначенням або продажу.
Органiзацiя повинна застосовувати данi поправки щодо витрат за запозиченнями, понесених на
дату початку рiчного звiтного перiоду, в якому органiзацiя вперше застосовує данi поправки, або
пiсля цiєї дати. Органiзацiя повинна застосовувати данi змiни до рiчних звiтних перiодiв, що
починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати.
Оскiльки поточна дiяльнiсть Бiржi вiдповiдає вимогам поправок, очiкується, що данi поправки
не зроблять впливу на фiнансову звiтнiсть Бiржi.
Поправки до МСБО 1 "Представлення фiнансової звiтностi" та МСБО 8 "Облiковi полiтики,
змiни в облiкових оцiнках та помилки" - Визначення суттєвостi
У жовтнi 2018 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСБО 1 "Представлення фiнансової
звiтностi" та МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки" з метою
узгодження визначення поняття "суттєвий" мiж стандартами та уточнення деяких аспектiв цього
визначення. У новому визначеннi зазначається, що "Iнформацiя є суттєвою, якщо пропускаючи,
неправильно вважаючи або її затемняючи, можна об?рунтовано очiкувати впливу на рiшення,
якi первиннi користувачi фiнансової звiтностi загального призначення приймають на основi
таких фiнансових звiтiв, якi презентують фiнансову iнформацiю у конкретнiй звiтностi суб'єкта
господарювання".
Поправки пояснюють, що суттєвiсть залежить вiд характеру чи масштабу iнформацiї, або вiд
обох. Суб'єкт господарювання повинен буде оцiнити, чи є iнформацiя, окремо або у поєднаннi з
iншою iнформацiєю, iстотною у контекстi фiнансової звiтностi.
Поправки пояснюють, що iнформацiя затьмарюється, якщо вона передається таким чином, що
матиме аналогiчний ефект, як пропуск або неправильне використання iнформацiї. Суттєва
iнформацiя може, наприклад, бути затьмареною, якщо iнформацiя щодо суттєвого предмета,
транзакцiї чи iншої подiї розкидається скрiзь по всiєї фiнансової звiтностi або розкривається за
допомогою розпливчастої чи неясної мови. Суттєва iнформацiя також може бути затемнена,
якщо рiзнi предмети, транзакцiї чи iншi подiї є неналежним чином зведеними або, навпаки, якщо
подiбнi предмети неправильно розбитi.
Поправки замiнюють порiг "може вплинути", що говорить про те, що будь-який потенцiйний
вплив користувачiв повинен розглядатися з "можна об?рунтовано очiкувати впливу" у
визначеннi "суттєвий". Тому в змiненому визначеннi уточнюється, що оцiнка суттєвостi повинна
враховувати лише розумно очiкуваний вплив на економiчнi рiшення первинних користувачiв.
Поточне визначення посилається на "користувачiв", але не визначає їх характеристик, що може
бути iнтерпретовано таким чином, що суб'єкт господарювання зобов'язаний враховувати всiх
можливих користувачiв фiнансової звiтностi, вирiшуючи, яку iнформацiю розкривати. Отже,
Рада з МСФЗ вирiшила звернутися до первинних користувачiв у новому визначеннi, щоб
допомогти вiдповiсти на занепокоєння, що термiн "користувачi" може тлумачитися занадто
широко.
Поправки повиннi застосовуватися перспективно. Дострокове застосування дозволяється i
повинно розкриватися.

Хоча не очiкується, що змiни до визначення суттєвого впливу матимуть iстотний вплив на
фiнансову звiтнiсть суб'єктiв господарювання, введення термiну "затемнення iнформацiї" у
визначеннi може потенцiйно вплинути на те, як судження про iстотнiсть приймаються на
практицi, пiдвищуючи важливiсть того, як повiдомляється та розкривається iнформацiя у
фiнансовiй звiтностi.
Данi поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2020 року або пiсля
цiєї дати.
Бiржа на даний час оцiнює потенцiйний вплив на фiнансову звiтнiсть застосування нових та
змiнених стандартiв.
4.
Основнi припущення, оцiнки та судження
Бiржа робить оцiнки й допущення, якi впливають на суми активiв i зобов'язань, що
вiдображаються у наступному звiтному перiодi. Оцiнки й припущення аналiзуються на
постiйнiй основi й ?рунтуються на досвiдi керiвництва й iнших факторiв, включаючи очiкування
вiдносно майбутнiх подiй, якi, на думку керiвництва, є об?рунтованими у свiтлi поточних
обставин. У процесi застосування облiкової полiтики керiвництво також використовує
професiйнi судження й оцiнки. Такi судження також включають правомiрнiсть припущення
щодо безперервностi дiяльностi Бiржi.
Судження щодо справедливої вартостi фiнансових iнструментiв.
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу вiн оцiнюється Бiржею за справедливою
вартiстю. Справедливою вартiстю фiнансового iнструмента при первiсному визнаннi є, як
правило, цiна операцiї. При наявностi свiдчення, що цiна операцiї не вiдповiдає справедливiй
вартостi фiнансового iнструмента, який придбавається, проводиться оцiнку за їхньою
справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку.
В момент початкового визнання фiнансових iнструментiв Бiржа здiйснює їх класифiкацiю та
визначає модель подальшої оцiнки.
Класифiкацiя фiнансових активiв здiйснюється за такими категорiями: ·
"
фiнансовi активи, оцiненi за амортизованою вартiстю (AC); ·
"
фiнансовi активи, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату
переоцiнки в iншому сукупному доходi (FVOCI);
"
фiнансовi активи, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату
переоцiнки у прибутку або збитку (FVTPL).
Фiнансовий актив оцiнюється за амортизованою вартiстю тiльки у випадку, якщо вiн вiдповiдає
обом нижченаведеним умовам i не класифiкований як оцiнюваний за справедливою вартiстю, з
вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку: ·
"
вiн утримується в рамках бiзнес-моделi, метою якої є утримання активiв для отримання
передбачених договором грошових потокiв,
"
його договiрнi умови передбачають виникнення у встановленi термiни грошових потокiв,
якi являють собою виплату виключно основної суми i процентiв (критерiй SPPI) на непогашену
частину основної суми.
До фiнансових iнструментiв, якi не оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням
результату переоцiнки у прибутку або збитку, застосовується модель зменшення корисностi.
Судження щодо очiкуваних термiнiв утримування фiнансових iнструментiв.
Керiвництво Бiржi застосовує професiйне судження щодо термiнiв утримання фiнансових
iнструментiв, що входять до складу фiнансових активiв. Професiйне судження за цим питанням
?рунтується на оцiнцi ризикiв фiнансового iнструменту, його прибутковостi й динамiцi та iнших
факторiв. Проте iснують невизначеностi, якi можуть бути пов'язанi з призупиненням обiгу
цiнних паперiв, що не є пiдконтрольним керiвництву Бiржi фактором i може суттєво вплинути
на оцiнку фiнансових iнструментiв.
Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв.
На кожну звiтну дату Бiржа проводить аналiз дебiторської заборгованостi, iншої дебiторської

заборгованостi та iнших фiнансових активiв на предмет наявностi ознак їх знецiнення. Збиток
вiд знецiнення визнається виходячи з власного професiйного судження керiвництва за наявностi
об'єктивних даних, що свiдчать про зменшення передбачуваних майбутнiх грошових потокiв за
даним активом у результатi однiєї або кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля визнання фiнансового
активу.
Судження щодо ризикiв, пов'язаних з податковим та iншим законодавством.
Законодавство України щодо оподаткування та здiйснення господарської дiяльностi по
операцiям з торгiвлi цiнними паперами, продовжує розвиватися. Законодавчi акти та нормативнi
акти не завжди чiтко сформульованi, а їх тлумачення залежить вiд точки зору мiсцевих,
обласних i центральних органiв державної влади та iнших органiв державного управлiння.
Нерiдко точки зору рiзних органiв на певне питання вiдрiзняються. Товариство вважає, що воно
дотримувалося всiх нормативних положень, i всi передбаченi законодавством податки i
вiдрахування були сплаченi або нарахованi. Водночас iснує ризик того, що операцiї й
iнтерпретацiї того, що не були поставленi пiд сумнiв державними органами в майбутньому, хоча
цей ризик значно зменшується з плином часу. Неможливо визначити суму непред'явлених
позовiв, що можуть бути пред'явленi, якщо такi взагалi iснують, або ймовiрнiсть будь-якого
несприятливого результату.
5. Розкриття iнформацiї щодо використання справедливої вартостi
Принципи оцiнки за справедливою вартiстю.
Бiржа класифiкує оцiнки за справедливою вартiстю за допомогою iєрархiї справедливої вартостi:
рiвень 1: цiни котирувань на активних ринках для iдентичних активiв або зобов'язань;
рiвень 2: вхiднi данi, iншi нiж цiни котирувань, що увiйшли у рiвень 1, якi спостерiгаються для
активiв або зобов'язань або прямо, або опосередковано
рiвень 3: вхiднi данi активiв або зобов'язань, що не ?рунтуються на даних ринку, якi можна
спостерiгати.
Кращим свiдченням справедливої вартостi фiнансового активу або фiнансового зобов'язання є
цiни котирування на активному ринку. Фiнансовий iнструмент вважається котируваним на
активному ринку, якщо цiни котирування легко i регулярно доступнi (за допомогою бiржi,
дилера, брокера, промислової групи, служби iнформацiї про цiни або регулювального агентства)
та вiдображають фактичнi й регулярно здiйснюванi ринковi операцiї мiж незалежними
сторонами. Справедлива вартiсть визначається як цiна, узгоджена мiж зацiкавленим покупцем та
зацiкавленим продавцем в операцiї незалежних сторiн. Мета визначення справедливої вартостi
для фiнансового iнструмента, який вiдкрито купується та продається на активному ринку отримати цiну, за якою вiдбулась би операцiя на дату балансу з цим iнструментом (тобто без
модифiкацiї або перепакування iнструмента) на найсприятливiшому активному ринку, до якого
суб'єкт господарювання має безпосереднiй доступ. Проте суб'єкт господарювання коригує цiну
на сприятливiшому ринку для вiдображення будь-яких розходжень кредитного ризику
контрагента мiж рiзними iнструментами, якi вiдкрито купуються та продаються на цьому ринку,
та iнструментом, що його оцiнюють. Iснування опублiкованих цiн котирування на активному
ринку є, як правило, найкращим доказом справедливої вартостi i якщо вони iснують, їх
застосовують для оцiнки фiнансового активу або фiнансового зобов'язання.
Якщо ринок для фiнансового iнструмента не є активним, Бiржа визначає справедливу вартiсть,
застосовуючи методи оцiнювання. Такi методи базуються на застосуваннi останнiх ринкових
операцiй мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами (якщо вони доступнi),
посиланнi на поточну справедливу вартiсть iншого iдентичного iнструмента, аналiзi
дисконтованих грошових потокiв. Мета застосування методiв оцiнювання -визначити, якою була
б цiна операцiї на дату оцiнки в обмiнi мiж незалежними сторонами, виходячи iз звичайних
мiркувань бiзнесу. Справедлива вартiсть оцiнюється на основi результатiв застосування методiв
оцiнювання, в яких максимально враховуються ринковi показники (та якомога менше -данi,

специфiчнi для компанiї). Перiодично Бiржа обстежує методи оцiнювання та перевiряє їх на
об?рунтованiсть, застосовуючи цiни спостережених поточних ринкових операцiй з такими
самими iнструментами, або на основi iнших доступних спостережених ринкових даних.
Керiвництво Бiржi вважає, що наведенi розкриття щодо застосування справедливої вартостi є
достатнiми, i не вважає, що за межами фiнансової звiтностi залишилась будь-яка суттєва
iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi, яка може бути корисною для користувачiв
фiнансової звiтностi.
6. Рекласифiкацiї у фiнансової звiтностi за звiтний рiк у порiвняннi з фiнансовою звiтнiстю
попереднього року та виправлення помилок
Рекласифiкацiї у фiнансовiй звiтностi за звiтний рiк порiвняно з фiнансовою звiтнiстю
попереднього року не здiйснювалися.
7. Розкриття iнформацiї, що пiдтверджує статтi, поданi у звiтностi
7.1. Основнi засоби
Назва Прилади та меблi
Комп'ютерна технiка
Залишок на 31 грудня 2018 року 14
133
Надходження Вибуло
Залишок на 31 грудня 2019 року 14
133
7.2. Нематерiальнi активи
Найменування
Станом на
31 грудня
2019 Станом на
31 грудня 2018
Програмне забезпечення 106
106
Лiцензiї
Iнтернет-сайт Бiржа у 2019 роцi новi нематерiальнi активи не придбавала.
7.3. Запаси
Запаси станом на 31.12.2019 р. вiдсутнi, станом на 31.12.2018р. запаси становлять 2 тис.
грн.
7.4. Iнвестицiї непов'язаним сторонам
Найменування
Станом на
31 грудня 2019
Станом
на
31 грудня 2018
Частка (4,9%) у статутному капiталi ТОВ "Класична iпотечна компанiя"
319
319
Частка (4,95%) у статутному капiталi ТОВ "НОВА ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ"
24 750 24
750
Частка
(0,56%)
у
статутному
капiталi
ТОВ
"УКРАЇНСЬКА
IНФОРМАЦIЙНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ" 7 000 7 000
Всього
32 069 32 069
Станом на 31.12.2019 р. Товариство є власником корпоративних прав iнших пiдприємств.
Зазначенi фiнансовi iнвестицiї утримуються з метою одержання доходу у виглядi дивiдендiв та
на дату звiтностi оцiнюються за справедливою вартiстю.
Бiржа провела тестування фiнансових iнвестицiй на звiтну дату на наявнiсть ознак
можливого знецiнення. Частка у статутному капiталi ТОВ "НОВА ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ"
складає 77 % всiх активiв Бiржi. За 2017 та 2018 рiк за результатами господарської
дiяльностi , згiдно оприлюдненої фiнансової звiтностi
ТОВ "НОВА ФIНАНСОВА

КОМПАНIЯ" отримала збиток 9 млн. грн. за 2017 р. та 18 млн. грн. за 2018 рiк. За 2019 рiк
вiдсутня фiнансова звiтнiсть на дату складання цих примiток. Згiдно даних Рейтингового
агентства
IBI-Rating
(
HTTP://IBI.COM.UA/UK/PRESS-RELEASE/5264-IBI-RATING-PIDTVERDILO-KREDITNIJ-REJT
ING-VIDSOTKOVIKH-OBLIGACIJ-TOV-NOVA-FINANSOVA-KOMPANIJA-NA-RIVNI-UABB
B.HTML ) "Дiяльнiсть компанiї за пiдсумками сiчня-вересня 2019 року була збитковою вiд'ємний фiнансовий результат за вказаний перiод становив 1,9 млн. грн., що обумовлено
зокрема збiльшенням витрат на обслуговування боргу за розмiщеними облiгацiями та
формуванням додаткових резервiв сумнiвних боргiв".,. Дане агенство пiдтвердило кредитний
рейтинг вiдсоткових облiгацiй ТОВ "НОВА ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ" на рiвнi uaBBB i
вважає, що пiдтверджений рiвень рейтингу облiгацiй обумовлено достатнiм рiвнем покриття
заборгованостi за розмiщеними облiгацiями власним капiталом, а також очiкуваним
збiльшенням масштабiв бiзнесу, що сприятиме позитивнiй динамiцi фiнансових результатiв.
Керiвництво Бiржi, враховуючи наявну iнформацiю про фiнансовi показники компанiй,
частками яких володiє Бiржа, вважає що на дату скаладання фiнансової звiтностi вiдсутнi
пiдстави для знецiнення даних фiнансових iнвестицiй.
7.5. Короткострокова дебiторська заборгованiсть
Найменування
Станом на
31 грудня 2019
Станом на
31 грудня 2018
Дебiторська заборгованiсть за товари, послуги Iнша заборгованiсть 1
34
Станом на 31 грудня 2019 року Бiржа не має простроченої дебiторської заборгованостi.
7.6. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Розрахунковi рахунки в банках
Станом на
31 грудня 2019
Станом на
31 грудня 2018
Поточний рахунок в нацiональнiй валютi
10
16
7.7. Поточнi зобов'язання
Найменування
Станом на
31 грудня 2019
Станом
31 грудня 2018
Iнша поточна заборгованiсть
2 561 1 831
Поточна заборгованiсть за розрахунками з оплати працi Поточна заборгованiсть за товари, роботи, послуги
1
2
Поточна заборгованiсть за розрахунками з бюджетом та зi страхування
-

на

-

Станом на 31 грудня 2018 поточнi зобов'язання Товариства становили 1 833 тис. грн.
Протягом 2019 року сума зобов'язань збiльшилася на 729 тис. грн. в результатi отриманих
вiдсоткових позик вiд ТОВ "НОВА ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ" та на 31.12.2019 року
становить 2 562 тис. грн.
Бiржа не має простроченої кредиторської заборгованостi.
7.8. Зареєстрований капiтал.
Зареєстрований, випущений та повнiстю оплачений
Статутний капiтал
Кiлькiсть акцiй
Сума
простi акцiї (номiнальна вартiсть)
000
25 000
Номiнальна вартiсть акцiй складає 10,00 гривень за одну акцiю.

2 500

Структура власностi станом на 2018 року
№ з/п ПIБ Учасника Товариства Загальна сума внеску (грн.) Частка в статутному капiталi (%)
1
Дочiрнє пiдприємство "ЛД-Україна" (31093966)
2 330 000
9,32
2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НЕЗАЛЕЖНА IНВЕСТИЦIЯ
АГЕНЦIЯ" (33947267)
2 105 030
8,420120
3
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЦЕНТР УПРАВЛIННЯ
ПРОЕКТАМИ - БУЧА" (34613144)
2 320 000
9,28
4
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС
"РУСЬ" (35534818) 2 288 000
9,152
5
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАК ПЛЮС" (36386287)
2 180 000
8,72
6
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ГОСПРОЗРАХУНКОВА
ФIРМА "КАМАЗ-ТРАНС-СЕРВIС" (03567150) 2 427 000
9,708
7
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЛД-ПЕРСПЕКТИВА"
(35624120) 2 350 000
9,4
8
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВЛ ТЕЛЕКОМ" (33309310)
2 350 000
9,4
9
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " УIФК-IНВЕСТ" (34891891)
2 350 000
9,4
10
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРЕМ'ЄР IНТЕРНЕШНЛ"
(32455414) 2 350 000
9,4
Структура власностi станом на 2019 року
№ з/п ПIБ Учасника Товариства Загальна сума внеску (грн.) Частка в статутному капiталi (%)
1
Дочiрнє пiдприємство "ЛД-Україна" (31093966)
2 330 000
9,32
2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НЕЗАЛЕЖНА IНВЕСТИЦIЯ
АГЕНЦIЯ" (33947267)
2 105 030
8,420120
3
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЦЕНТР УПРАВЛIННЯ
ПРОЕКТАМИ - БУЧА" (34613144)
2 320 000
9,28
4
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС
"РУСЬ" (35534818) 2 288 000
9,152
5
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАК ПЛЮС" (36386287)
2 180 000
8,72
6
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ГОСПРОЗРАХУНКОВА
ФIРМА "КАМАЗ-ТРАНС-СЕРВIС" (03567150) 2 427 000
9,708
7
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЛД-ПЕРСПЕКТИВА"
(35624120) 2 350 000
9,4
8
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВЛ ТЕЛЕКОМ" (33309310)
2 350 000
9,4
9
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " УIФК-IНВЕСТ" (34891891)
2 350 000
9,4
10
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРЕМ'ЄР IНТЕРНЕШНЛ"
(32455414) 2 350 000
9,4
Номiнальна вартiсть акцiй складає 10,00 гривень за одну акцiю.
Порядок формування Статутного фонду проведено у вiдповiдностi до Закону України "Про
господарськi товариства", Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", Закону
України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi".
7.09. Виручка вiд реалiзацiї

Найменування
за 2019 рiк
Реалiзацiя послуг
Реалiзацiя корпоративних прав

за 2018 рiк
-

-

7.10. Адмiнiстративнi витрати та iншi витрати операцiйної дiяльностi
Перелiк витрат по статтям за 2019 рiк за 2018 рiк
Послуги з iнформатизацiї дiяльностi (обслуговування сайту, ЕЦП та iнше)
Оплата працi та нарахування на неї
357
340
Послуги з питань професiйної дiяльностi на ринку
9
11
Розрахунково-касове обслуговування банка
4
4
Послуги мобiльного зв'язку
4
4
Iншi витрати 184
363

7

6

Аналiз адмiнiстративних витрат, свiдчить що найбiльшу питому вагу в витратах у 2019 роцi
складають витрати на утримання персоналу, а саме, оплата працi, нарахування на неї - 63%,
послуги з питань професiйної дiяльностi на ринку - 2 %, розрахунково-касове обслуговування
банку - 1 %, всi iншi витрати в загальнiй сумi складають 33% вiд показника адмiнiстративних
витрат за 2019 рiк.
7.11. Iншi доходи та витрати
Перелiк витрат по статтям за 2019 рiк
Iншi фiнансовi доходи
Iншi операцiйнi витрати
Iншi доходи Iншi витрати 189
86

за 2018 рiк

Iншi фiнансовi витрати в сумi 189 тис. грн. включають в себе вiдсотки, нарахованi Бiржою
банком за користування позикою.
7.12. Податок на прибуток
Найменування
за 2019 рiк за 2018 рiк
Податок на прибуток
Вiдкладений податок на прибуток Всього За результатами роботи за 2019 рiк Бiржа податок на прибуток не нараховувала i не сплачувала.
8. Розкриття iншої iнформацiї
8.1. Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони
З метою даної фiнансової звiтностi, сторони вважаються пов'язаними, якщо одна з них
має можливiсть контролювати або значно впливати на фiнансовi й операцiйнi рiшення iншої
сторони, як визначено в МСФО (IAS) 24 "Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони". При
рiшеннi питання про те, чи є сторони пов'язаними, приймається в увагу змiст взаємин сторiн, а
не тiльки їхня юридична форма. Для цiлей даних фiнансових звiтiв Бiржа, власники Бiржi, що
володiють частками в статутному капiталi бiльшими нiж 20%, та вище, керiвництво Бiржi
вважаються пов'язаними сторонами.
Товариством складено перелiк пов'язаних осiб :
"
Керiвник фiнансової установи - Мелесик Сергiй Володимирович (Голова Правлiння)
Iдентифiкацiйний номер- 2957112175, паспорт серiї СН 452800, виданий Харкiвським РУ ГУ
МВС України в мiстi Києвi 03.04.1997 р.,
"
Члени сiм'ї керiвника фiнансової установи:

Мелесик Євгенiя Володимирiвна (дружина Мелесика Сергiя Володимировича)
Протягом 2019 року ПрАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" операцiй з пов'язаними
сторонами не проводило, крiм нарахування заробiтної плати Головi Правлiння.
8.2. Цiлi, полiтики та процеси управлiння капiталом
Бiржа здiйснює управлiння капiталом з метою досягнення наступних цiлей:
зберегти
спроможнiсть Бiржi
продовжувати
свою
дiяльнiсть так, щоб
забезпечувати дохiд для учасникiв Бiржi та виплат iншим зацiкавленим сторонам;
отримати Лiцензiю на право здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку.
Керiвництво Бiржi здiйснює огляд структури капiталу на постiйнiй основi. При цьому
керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики.
Домiнуючими принципами управлiння капiталу є дотримання нормативних вимог, встановлених
законодавством; забезпечення сталого нарощування активних операцiй; якiсть капiталу;
постiйне вдосконалення системи управлiння ризиками.
До ризикiв, якi можуть мати мiсце при здiйсненнi професiйної дiяльностi Бiржi вiдносяться:
загальний
фiнансовий
ризик
(ризик
банкрутства)
ризик
неможливостi
продовження дiяльностi пiдприємства, який може виникнути при погiршеннi фiнансового стану
пiдприємства, якостi його активiв, структури капiталу, при виникненнi збиткiв вiд його
дiяльностi внаслiдок перевищення витрат над доходами;
операцiйний ризик - ризик виникнення збиткiв, якi є наслiдком недосконалої роботи
внутрiшнiх процесiв та систем установи, її персоналу або результатом зовнiшнього впливу.
Операцiйний ризик включає: ризик персоналу, пов'язаний з дiями або бездiяльнiстю працiвникiв
установи (людським фактором); iнформацiйно-технологiчний ризик, пов'язаний з недосконалою
роботою iнформацiйних технологiй, систем та процесiв обробки iнформацiї або з їх недостатнiм
захистом; правовий ризик, пов'язаний з недотриманням установою вимог законодавства,
договiрних зобов'язань.
У Бiржi впроваджено систему управлiння iнцидентами операцiйних ризикiв, у рамках
якої у процесi управлiння операцiйними ризиками задiянi всi працiвники Бiржi, керiвники всiх
пiдроздiлiв на будь-якому рiвнi несуть вiдповiдальнiсть за здiйснення контролю за
операцiйними ризиками.
ризик втрати дiлової репутацiї (репутацiйний ризик) - ризик виникнення збиткiв,
пов'язаних зi зменшенням кiлькостi клiєнтiв або контрагентiв установи через виникнення у
суспiльствi несприятливого сприйняття установи;
стратегiчний ризик - ризик виникнення збиткiв, якi пов'язанi з прийняттям
неефективних управлiнських рiшень, помилками, якi були допущенi пiд час їх прийняття, а
також з неналежною реалiзацiєю рiшень, що визначають стратегiю дiяльностi та розвитку
установи;
кредитний
ризик - ризик
виникнення в
установи
фiнансових
втрат
(збиткiв)
внаслiдок невиконання в повному обсязi або неповного виконання контрагентом своїх
фiнансових зобов'язань перед установою вiдповiдно до умов договору. Бiржа систематично
здiйснює контроль та оцiнку ймовiрностi втрат, на iндивiдуальнiй основi, пов'язаних з
невиконанням перед Бiржею договiрних умов.
ринковий ризик - ризик виникнення фiнансових втрат (збиткiв), якi пов'язанi з
несприятливою змiною ринкової вартостi фiнансових iнструментiв у зв'язку з коливаннями цiн
на чотирьох сегментах фiнансового ринку, чутливих до змiни вiдсоткових ставок: ринку
боргових цiнних паперiв, ринку пайових цiнних паперiв, валютному ринку i товарному ринку.
Ринковий ризик включає: процентний ризик, пайовий ризик, валютний ризик, товарний ризик.
Протягом 2019 року на балансi Бiржi не облiковувалися фiнансовi iнструменти
номiнованi в iноземнiй валютi та не облiковувалися фiнансовi iнструменти розмiщенi у боргових

зобов'язаннях у нацiональнiй валютi з фiксованою вiдсотковою ставкою.
ризик лiквiдностi - ризик виникнення збиткiв у зв'язку з неможливiстю своєчасного
виконання Бiржою в повному обсязi своїх фiнансових зобов'язань, не зазнавши при цьому
неприйнятних втрат, внаслiдок вiдсутностi достатнього обсягу високолiквiдних активiв.
Головною метою управлiння ризиками Бiржi, є визначення лiмiтiв та подальше забезпечення
дотримання встановлених лiмiтiв. Контроль за ефективнiстю управлiння ризиками на постiйнiй
основi здiйснює управлiнський персонал Бiржi. Управлiння ризиками професiйної дiяльностi
Бiржi являє собою процес передбачення i нейтралiзацiї негативних фiнансових наслiдкiв,
пов'язаних з їх iдентифiкацiєю, оцiнкою. Служба внутрiшнього аудиту, яка виконує свої
обов'язки вiдповiдно до Положення про Службу внутрiшнього аудиту Бiржi, систематично
здiйснює перевiрку та оцiнку системи внутрiшнього контролю Бiржi та оцiнку адекватностi
системи управлiння ризиками.
8.3. Подiї пiсля дати Балансу
Пiсля звiтної дати не вiдбулося iстотних подiй, якi суттєво впливають на розумiння
фiнансової звiтностi Бiржi.
8.4. Затвердження фiнансових звiтiв
Цi фiнансовi звiти затвердженi Головою Правлiння ПрАТ КМФБ "25" лютого 2020р.
Затверджено до випуску та пiдписано
"25" лютого

2020 року

Голова Правлiння
Головний бухгалтер

___________________
____________________

Мелесик С.В.
Мiрошник Г.М.

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за
результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською
фірмою)
1

9
10

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця)
Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності
Ідентифікаційний код юридичної особи
(реєстраційний номер облікової картки
платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора
Номер реєстрації аудиторської фірми
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності
Дата і номер рішення про проходження
перевірки системи контролю якості
аудиторських послуг (за наявності)
Звітний період, за який проведено аудит
фінансової звітності
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова
від висловлення думки)
Пояснювальний параграф (за наявності)
Номер та дата договору на проведення аудиту

11

Дата початку та дата закінчення аудиту

2
3
4
5
6
7
8

12
13

ТОВ "Аудиторська фiрма "Венгер i
Партнери"
2 - суб'єкти аудиторської діяльності
36852079
03062, м. Київ, пр. Перемоги, 65,
корп. Б офiс 357
4363
номер: 363/5, дата: 12.07.2019
з 01.01.2019 по 31.12.2019
02 - із застереженням
д/н
номер: 196/2020-АП, дата:
03.02.2020
дата початку: 21.01.2020, дата
закінчення: 29.03.2020
29.03.2020
27 500,00

Дата аудиторського звіту
Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн
14 Текст аудиторського звіту
Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 4363, видане за
рiшенням Аудиторської палати України № 219/3 вiд 14.07.2010 року
Звiт незалежного аудитора
Адресовано:
Керiвництву ПрАТ "Київська мiжнародна
фондова бiржа"
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку
Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi
Думка iз застереженням
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПрАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" (далi за
текстом Товариство), що складається зi звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2019р., i
звiту про сукупний дохiд, звiту про змiни у власному капiталi, звiту про рух грошових коштiв
за рiк, що закiнчився зазначеною датою, та примiток до фiнансової звiтностi, включаючи
стислий виклад значущих облiкових полiтик.
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в роздiлi "Основа для думки iз
застереженням" нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх
суттєвих аспектах фiнансовий стан ПрАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" на 31 грудня

2019 р., та його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною
датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Основа для думки iз застереженням
Як зазначено в примiтцi 7.4 до фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2019 року фiнансовi
iнвестицiї не пов'язаним сторонам склали 32 069 тис грн, або 99 % всiх активiв та
вiдображенi за справедливою вартiстю, яка на звiтну дату вiдповiдає вартостi придбання таких
iнвестицiй. Товариство зазначає, що за результатами тесту на знецiнення iнвестицiї в
статутний капiтал ТОВ "НОВА ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ" вiдсутнi ознаки її знецiнення, не
зважаючи на той факт, що емiтент веде збиткову дiяльнiсть.
В Примiтцi 5 Пiдприємство описує облiковi пiдходи до оцiнки справедливої вартостi
фiнансового iнструменту у разi, якщо ринок для нього не є активним. Вiдповiдно,
Пiдприємство визначає справедливу вартiсть, застосовуючи методи оцiнювання. Такi методи
базуються на застосуваннi останнiх ринкових операцiй мiж обiзнаними, зацiкавленими та
незалежними сторонами (якщо вони доступнi), посиланнi на поточну справедливу вартiсть
iншого iдентичного iнструмента, аналiзi дисконтованих грошових потокiв. Мета застосування
методiв оцiнювання - визначити, якою була б цiна операцiї на дату оцiнки в обмiнi мiж
незалежними сторонами, виходячи iз звичайних мiркувань бiзнесу. Справедлива вартiсть
оцiнюється на основi результатiв застосування методiв оцiнювання, в яких максимально
враховуються ринковi показники (та якомога менше -данi, специфiчнi для компанiї).
На думку Аудитора Пiдприємство не використало передбаченi Облiковою полiтикою пiдходи
до визначення справедливої вартостi фiнансових iнвестицiй в статутнi капiтали господарських
товариств, з урахуванням того, що собiвартiсть зi спливом часу все менше вiдповiдає
справедливiй вартостi. Змiна оцiнки мала б вплив на фiнансовi результати Товариства за
звiтний перiод та на вартiсть активiв.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА) та "Вимог до
аудиторського висновку, що подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового
ринку при отриманнi лiцензiї на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв",
затверджених рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 12.02.2013
за № 160 (зi змiнами та доповненнями). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами
викладено у роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту.
Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних
бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та
етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також
виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо,
що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як
основи для нашої думки.
Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були
найбiльш значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за 2019 рiк. Цi питання
розглядалися у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувалися при
формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
Крiм питання, викладеного у роздiлi "Основа для думки iз застереженням", ми визначили, що
немає iнших ключових питань аудиту, iнформацiю щодо яких слiд надати в нашому звiтi.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не
мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора,
що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не
гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення,
якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони
можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї

фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та
професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
"iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок
шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi
ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення
внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство
може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування
заходами внутрiшнього контролю;
"отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки
аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо
ефективностi системи внутрiшнього контролю;
"оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових оцiнок
i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
"доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi
отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо
подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї продовжити
безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої
невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних
розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є
неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських
доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть
примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
"оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями
iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу
її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про
запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи
будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми
виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й
iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу
незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими
повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової
звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi
питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом
заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми
визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки
такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв
Даний роздiл надає iнформацiю, розкриття якої передбачено "Вимогами до аудиторського
висновку, що подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при
отриманнi лiцензiї на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв",
затверджених рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 12.02.2013
за № 160 (зi змiнами та доповненнями).
Основнi вiдомостi про Товариство:
Повне найменування: Приватне 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: 01601, м. Київ, провулок Госпiтальний, 4-Б
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
Дата внесення змiн до установчих документiв: змiни до Статуту, шляхом викладення в новiй
редакцiї, були зареєстрованi 09.10.1995; 14.08.1997; 04.12.1997; 17.03.1999; 02.10.2003;
08.04.2004; 29.12.2006; 18.05.2007; 25.12.2007; 29.12.2008; 26.08.2009; 17.06.2010; 25.03.2011;
18.07.2011; 18.06.2015; 10.06.2016; 30.05.2017; 17.01.2019 р.
Перелiк учасникiв, якi є власниками 5% i бiльше часток у статутному капiталi Товариства на
дату складання аудиторського висновку:
№ з/п ПIБ Учасника Товариства Загальна сума внеску (тис.грн.)
Частка в статутному
капiталi (%)
1
Дочiрнє пiдприємство "ЛД-Україна" (31093966)
2 330 9,32
2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НЕЗАЛЕЖНА
IНВЕСТИЦIЯ АГЕНЦIЯ" (33947267)
2 105 8,42012
3
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЦЕНТР УПРАВЛIННЯ
ПРОЕКТАМИ - БУЧА" (34613144)
2 320 9,28
4
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС
"РУСЬ" (35534818) 2 288 9,152
5
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАК ПЛЮС" (36386287)
2 180 8,72
6
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ГОСПРОЗРАХУНКОВА
ФIРМА "КАМАЗ-ТРАНС-СЕРВIС" (03567150) 2 427 9,708
7
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЛД-ПЕРСПЕКТИВА"
(35624120) 2 350 9,4
8
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВЛ ТЕЛЕКОМ" (33309310)
2 350 9,4
9
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "УIФК-IНВЕСТ" (34891891)
2 350 9,4
10
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРЕМ'ЄР IНТЕРНЕШНЛ"
(32455414) 2 350 9,4
Вiдповiднiсть розмiру власного капiталу станом на звiтну дату вимогам, установленим
нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.
Вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу установчим документам. Формування та сплата
статутного капiталу.
Остання редакцiя Статуту ПрАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" затверджена
17.01.19р., 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 31.12.2019 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 31.12.2019 року сплачений повнiстю у
встановленi законодавством термiни, є достовiрним.
Аудитор пiдтверджує вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу Товариства установчим
документам та дотримання вимог законодавства до мiнiмально необхiдного розмiру
статутного капiталу для здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку, а саме, вимог
Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" № 3480-IV вiд 23.02.2006.
Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Чистi активи Товариства станом на 31.12.2019 р. становлять 29 577 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.
Iншi питання
В процесi виконання аудиторських процедур щодо виявлення операцiй з пов'язаними особами
нами було складено перелiк пов'язаних осiб Товариства, а саме
Керiвник фiнансової установи - Мелесик Сергiй Володимирович (Голова Правлiння),
Iдентифiкацiйний номер- 2957112175
Аудиторами встановлено, що протягом 2019 року ПрАТ "Київська мiжнародна фондова
бiржа" операцiй з пов'язаними сторонами не проводило, крiм нарахування заробiтної плати
керiвнику Товариства.
Аудитором не виявлено у Товариства прострочених зобов'язань щодо сплати податкiв та
зборiв, несплачених штрафних санкцiй за порушення законодавства про фiнансовi послуги, у
тому числi на ринку цiнних паперiв.
Кошти, якi внесенi для формування статутного капiталу Товариства, використовувалися
ПрАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" виключно для здiйснення професiйної дiяльностi
на фондовому ринку.
Аудитором не виявлено непередбачених активiв та зобов'язань, ймовiрнiсть визнання яких на
балансi є достатньо високою.
Подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi ПрАТ
"Київська мiжнародна фондова бiржа", проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан
Товариства, Аудитором не встановлено.
Аудитором не виявлено iнформацiю про наявнiсть iнших фактiв та обставин, якi можуть
суттєво вплинути на дiяльнiсть ПрАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" у майбутньому.
Проте Товариство протягом 2019 року не здiйснювала професiйну дiяльнiсть на фондовому
ринку, зокрема дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку, iз-за вiдсутностi лiцензiї i
аудитору та iснує певна не визначеннiсть в отриманнi такої лiцензiї в майбутньому. Також,
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.
Код ЄДРПОУ: 36852079.
Свiдоцтво про включення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв №
4363 вiд 14.07.2010, видане на пiдставi рiшення АПУ вiд 14.07.2010 №219/3, яке чинне до
28.05.2020.
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 1595 (рiшення АПУ №363/5 вiд
12.07.2019, чинне до 31.12.2023).
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Венгер i Партнери" включене
до Реєстру аудиторських фiрм, якi мають право проводити обов'язковий аудит.
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є Сидорчук
Таїса Володимирiвна, (Сертифiкат аудитора № 006567 виданий рiшенням Аудиторської
Палати України вiд 23.04.2009 № 291|2 .)
Мiсцезнаходження: 03062, м. Київ, пр-т Перемоги, 65, корпус Б, офiс 357, тел. (044) 223-78-10,
(050) 336-33-16, електрона адреса: TVSYDORCHUK@afvip.kiev.ua, сайт: http://afvip.kiev.ua .
Вiд iменi ТОВ "АФ "ВIП" Генеральний Директор _________________ С.Х. Сапсай
(Сертифiкат аудитора № 007375, виданий рiшенням Аудиторської Палати України
вiд 28.07.2016 р. № 327/2).
Дата складання аудиторського висновку "23" березня 2020 року.

XVI. Твердження щодо річної інформації
"Я, Голова Правлiння Приватного акцiонерного товариства "Київська мiжнародна фондова
бiржа" - Мелесик Сергiй Володимирович стверджую: наскiльки це менi вiдомо, рiчна фiнансова
звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно
iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить
достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан,
прибутки та збитки емiтента, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та
об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан
емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими емiтент стикається у
своїй господарськiй дiяльностi."

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду

Дата
виникнення
події

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних НКЦПФР або
через особу, яка
провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої

Вид інформації

1
17.01.2019
28.01.2019
04.07.2019

інформації від імені
учасників
фондового ринку
2
18.01.2019
29.01.2019
04.07.2019

3
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

