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

Селецький I.О.
(підпис)

(посада)

(прізвище та ініціали керівника)

24.04.2015

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
21672206
4. Місцезнаходження
м. Київ , Печерський, 01004, мiсто Київ, вулиця Шовковична, 42-44
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 277-5000 (044) 277-5001
6. Електронна поштова адреса
inf_emitenta@pfts.ua

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

23.04.2015
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

Бюлетень Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку 78

24.04.2015

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.pfts.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет 24.04.2015
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

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

X

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

X

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

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

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

X

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

X

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

X

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

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

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

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

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

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

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

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

X

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

33. Примітки

"Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" не
заповнюються, оскiльки у 2014 роцi ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" не приймало
участь у створеннi нових юридичних осiб.
"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не заповнюється у
зв'язку з вiдсутнiстю в товариствi корпоративного секретаря.
"Iнформацiя про рейтингове агентство" не заповнюється у зв'язку з тим, що
рейтингова оцiнка емiтента та його цiнних паперiв не здiйснюється вiдповiдно
до закону.
"Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть
акцiй (розмiру часток, паїв)" заповнюється вiдносно засновника емiтента.
Iнформацiя про володiння посадовими особами акцiями емiтента зазначена
станом на кiнець звiтного перiоду.
Товариство не має акцiонерiв-фiзичних осiб, якi володiють 10 i бiльше
вiдсоткiв акцiй товариства.
"Iнформацiя про дивiденди" не заповнюється, оскiльки дивiденди не
передбаченi та не виплачувались.
Облiгацiї не випускались. Iнших цiнних паперiв, випущених емiтентом, немає.
Похiднi цiннi папери не випускались. Викуп власних акцiй протягом звiтного
перiоду не здiйснювався. В звiтному перiодi видача сертифiкатiв цiнних

паперiв не вiдбувалась.
"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї"
та "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не заповнюється
вiдповiдно до пп.15) п.1 глави 4 розд. III Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013р. №2826.
У емiтена вiдсутнi зобов'язання за кредитами, за випусками облiгацiй, за
iпотечними цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за iншими цiнними
паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами), за фiнансовими
iнвестицiями в корпоративнi права. Борговi цiннi папери не випускались.
Iпотечнi облiгацiї, сертифiкати не випускались. Емiтент складає фiнансову
звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.
Випуск цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене
об'єктами нерухомостi, не здiйснювався.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
Виписка АД №466983
3. Дата проведення державної реєстрації
03.11.2008
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
32010000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
23
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
66.11 Управлiння фiнансовими ринками
58.29 Видання iншого програмного забезпечення
62.01 Комп'ютерне програмування
10. Органи управління підприємства
не заповнюється вiдповiдно до п.1 розд.4 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд
03.12.2013р. №2826
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
Фiлiя АТ «Укрексiмбанк» м. Києва
2) МФО банку
380333
3) поточний рахунок
26003014041190
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
Фiлiя АТ «Укрексiмбанк» м. Києва
5) МФО банку

380333
6) поточний рахунок
26003014041190
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

1

2

3

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

Опис

АД
034421

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

5

Нацiональна
комiсiя з
цiнних
11.06.2012
05.03.2019
паперiв та
фондового
ринку

У зв'язку з тим, що термiн дiї лiцензiї
закiнчується у 2019 роцi питання щодо
продовження термiну її дiї не є актуальним.
Товариство планує продовжувати здiйснювати
професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому
ринку на пiдставi наявної лiцензiї та в
подальшому продовжувати термiн її дiї.

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

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

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

Засновник - Асоцiацiя «Фондове
партнерство» (на дату створення
володiла 100% акцiй)

24258921

01133Україна мiсто Київ
вулиця Щорса, 31

0

Прізвище, ім"я, по батькові
фізичної особи

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

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

Усього

0

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Селецький Iгор Олегович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**
1971
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Фондова бiржа ПФТС", Член Правлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.02.2013 21.02.2016 включно
9) Опис
Рiшенням Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» вiд 08.12.2014р. продовжено строк
повноважень Селецького Iгоря Олеговича (згода на розкриття паспортних даних вiдсутня) до
21.02.2016 року включно. Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються
законодавством, Статутом та внутрiшнiми документами ПАТ "Фондова бiржа ПФТС". Винагорода
за виконання посадових обов'язкiв в натуральнiй формi не виплачувалась. Розмiр грошової
винагороди за виконання посадових обов'язкiв визначається згiдно штатного розпису. Згоди на
розкриття розмiру грошової винагороди посадовою особою не надано (вiдповiдно до ст. 31 Закону
України "Про оплату працi", рiшення Конституцiйного суду України вiд 30.10.1997р. №5-зп).
Протягом 2014 року змiна Голови Правлiння ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» не вiдбувалася.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи – 23 роки. Попереднi посади: Член Правлiння ПАТ «Фондова бiржа
ПФТС», Член Ради Директорiв ПрАТ «Фондова бiржа ПФТС», Генеральний директор. Посадова
особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лупiй Богдан Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1968
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Ради Директорiв Приватного акцiонерного товариства "Фондова бiржа ПФТС"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.08.2010 до вiдкликання повноважень
9) Опис
Повноваження та обов'язки Члена Правлiння ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" Лупiя Б.О. (згода на
розкриття паспортних даних вiдсутня) визначаються законодавством, Статутом та внутрiшнiми
документами ПАТ "Фондова бiржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язкiв в
натуральнiй формi не виплачувалась. Розмiр грошової винагороди за виконання посадових
обов'язкiв визначається згiдно штатного розпису. Згоди на розкриття розмiру грошової винагороди
посадовою особою не надано (вiдповiдно до ст. 31 Закону України "Про оплату працi", рiшення
Конституцiйного суду України вiд 30.10.1997р. №5-зп). У 2014 роцi змiн в персональному складi
щодо Члена Правлiння товариства Лупiя Б.О. не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 21. Попереднi
посади: Член Ради Директорiв. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших
пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Передерiй Любов Михайлiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1956
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний бухгалтер, Асоцiацiя "Фондове партнерство"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.05.2011 до звiльнення
9) Опис
Повноваження та обов'язки Головного бухгалтера ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» Передерiй Л.М.
(згода на розкриття паспортних даних вiдсутня) визначаються законодавством, Статутом та
внутрiшнiми документами ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». До основних функцiональних обов'язкiв
Головного бухгалтера належать: органiзацiя роботи бухгалтерiї, ведення бухгалтерського облiку
майна, зобов'язань i господарських операцiй (облiк основних фондiв, товарно-матерiальних
цiнностей, витрат на виробництво, результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi, розрахункiв з
постачальниками та замовниками, а також за наданi послуги тощо), нарахування та перерахування
податкiв i платежiв до державного та мiсцевих бюджетiв, страхових внескiв до державних
соцiальних фондiв, платежiв до банкiвських установ, коштiв на фiнансування заробiтної платнi
працiвникiв, iнших виплат i платежiв, а також вiдрахування коштiв на матерiальне стимулювання

працiвникiв пiдприємства, виконання робiт з формування, ведення та зберiгання бази даних
бухгалтерської iнформацiї. Головний бухгалтер має право пiдпису бухгалтерських та податкових
документiв i звiтiв у вiдповiдностi до службових обов'язкiв. Винагорода за виконання посадових
обов'язкiв в натуральнiй формi не виплачувалась. Розмiр грошової винагороди за виконання
посадових обов'язкiв визначається згiдно штатного розпису. Згоди на розкриття розмiру грошової
винагороди посадовою особою не надано (вiдповiдно до ст. 31 Закону України "Про оплату працi",
рiшення Конституцiйного суду України вiд 30.10.1997р. №5-зп). У 2014 роцi змiн в персональному
складi щодо Головного бухгалтера товариства Передерiй Л.М. не вiдбувалось. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж
(рокiв) - 38. Попереднi посади: Головний бухгалтер. До 11.12.2014р. посадова особа займала
посаду Головного бухгалтера ТОВ "Бiржовий центральний контрагент".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Посадова особа Служби внутрiшнього аудиту
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лупiй Богдан Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1968
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Ради Директорiв Приватного акцiонерного товариства "Фондова бiржа ПФТС"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.01.2013 до моменту переобрання
9) Опис
Повноваження та обов'язки Посадової особи Служби внутрiшнього аудиту ПАТ «Фондова бiржа
ПФТС» Лупiя Б.О. (згода на розкриття паспортних даних вiдсутня) визначаються законодавством,
Статутом та внутрiшнiми документами ПАТ "Фондова бiржа ПФТС". Винагорода за виконання
посадових обов'язкiв в натуральнiй формi та грошовiй формi не виплачувалась. У 2014 роцi змiн в
персональному складi щодо Посадової особи Служби внутрiшнього аудиту товариства Лупiя Б.О.
не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента
не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 21. Попереднi посади: Член Ради Директорiв. Посадова
особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гордiєнко Ольга Юрiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1963
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний бухгалтер Закритого акцiонерного товариства "Московська мiжбанкiвська валютна
бiржа"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.03.2013 до моменту прийняття Загальними зборами рiшення про обрання або переобрання
Ревiзiйної комiсiї
9) Опис
До повноважень та обов'язкiв Голови ревiзiйної комiсiї Гордiєнко Ольги Юрiївни (згода на
розкриття паспортних даних вiдсутня) належить керiвництво роботою ревiзiйної комiсiї щодо
контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу, перевiрка звiтiв, балансу,
каси та майна, рахункiв, облiку, звiтностi та всього дiловодства товариства. Винагорода за
виконання посадових обов'язкiв не виплачувалась, в тому числi в натуральнiй формi. У 2014 роцi
змiн в персональному складi щодо Голови Ревiзiйної комiсiї не вiдбувалось. Гордiєнко О.Ю.
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний Стаж роботи (рокiв) 34. Перелiк попереднiх посад: Головний бухгалтер. Гордiєнко О.Ю. обiймає посаду Головного
бухгалтера Вiдкритого акцiонерного товариства "Московська бiржа ММВБ-РТС" (125009,
Росiйська Федерацiя, м.Москва, Великий Кисловський провулок, буд.13).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сухачев Володимир Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1966
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**

18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
заступник Генерального директора Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ПромЖилСтрой".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2012 до моменту прийняття Загальними зборами рiшення про обрання або переобрання
Ревiзiйної комiсiї
9) Опис
Повноваження та обов’язки Члена Ревiзiйної комiсiї Сухачева В.В. (згода на розкриття паспортних
даних вiдсутня) визначенi законодавством, Статутом та внутрiшнiми документами товариства.
Винагорода за виконання посадових обов'язкiв не виплачувалась, в тому числi в натуральнiй
формi. Змiн у персональному складi щодо члена Ревiзiйної комiсiї Сухачева В.В. в звiтному роцi
не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Загальний стаж роботи (рокiв) - 18. Перелiк попереднiх посад: заступник Генерального директора.
Сухачев В.В. обiймає посаду Керiвника Служби внутрiшнього аудиту Вiдкритого акцiонерного
товариства "Московська бiржа ММВБ-РТС" (125009, Росiйська Федерацiя, м.Москва, Великий
Кисловський провулок, буд.13).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Параскева Оксана Павлiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1972
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Публiчне акцiонерне товариство "МАРФIН БАНК", начальник Департаменту цiнних паперiв
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2012 до моменту прийняття Загальними зборами рiшення про обрання або переобрання
Ревiзiйної комiсiї
9) Опис
Повноваження та обов’язки Члена Ревiзiйної комiсiї Параскевої О.П. (згода на розкриття
паспортних даних вiдсутня) визначенi законодавством, Статутом та внутрiшнiми документами
товариства. Винагорода за виконання посадових обов'язкiв не виплачувалась, в тому числi в
натуральнiй формi. Змiн у персональному складi щодо члена Ревiзiйної комiсiї Параскевої О.П. в
звiтному роцi не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова
особа не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 26. Перелiк попереднiх посад: Начальник

Департаменту цiнних паперiв, Директор департаменту з питань обiгу цiнних паперiв. Параскева
О.П. обiймає посаду Директора департаменту з питань обiгу цiнних паперiв Представництва
компанiї «Украферт Консалтинг Лiмiтед» (м.Київ).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коваленко Вадим Євгенович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1967
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
приватний пiдприємець
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2012 до моменту прийняття Загальними зборами рiшення про обрання або переобрання
Ревiзiйної комiсiї
9) Опис
Повноваження та обов’язки Члена Ревiзiйної комiсiї Коваленко В.Є. (згода на розкриття
паспортних даних вiдсутня) визначенi законодавством, Статутом та внутрiшнiми документами
товариства. Винагорода за виконання посадових обов'язкiв не виплачувалась, в тому числi в
натуральнiй формi. Змiн у персональному складi щодо члена Ревiзiйної комiсiї Коваленко В.Є. в
звiтному роцi не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова
особа не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 30. Перелiк попереднiх посад: директор. Коваленко
В.Є. обiймає посаду Директора Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Столиця-Груп»
(03055, м.Київ, вул.Старокиївська, будинок 8/12, квартира 20).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рядько Наталiя Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**

1963
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний бухгалтер Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Технiчна компанiя "Астра
Iмпекс"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2010 до моменту прийняття Загальними зборами рiшення про обрання або переобрання
Ревiзiйної комiсiї
9) Опис
Повноваження та обов’язки Члена Ревiзiйної комiсiї Рядько Н.В. (згода на розкриття паспортних
даних вiдсутня) визначенi законодавством, Статутом та внутрiшнiми документами товариства.
Винагорода за виконання посадових обов'язкiв не виплачувалась, в тому числi в натуральнiй
формi. Змiн у персональному складi щодо члена Ревiзiйної комiсiї Рядько Н.В. в звiтному роцi не
вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Загальний стаж роботи (рокiв) - 25. Перелiк попереднiх посад: головний бухгалтер. Рядько Н.В.
обiймає посаду Головного бухгалтера Асоцiацiї «Фондове партнерство» (01133, м.Київ,
вул.Щорса, будинок 31).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Постiйної Дисциплiнарної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бачинська Наталiя Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1985
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Виконуючий обов'язки Директора ТОВ "Адамант Iнвестмент"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.01.2014 31.12.2014
9) Опис
Повноваження та обов’язки Члена Постiйної Дисциплiнарної комiсiї Бачинської Н.М. (згода на

розкриття паспортних даних вiдсутня) визначенi Статутом та внутрiшнiми документами
товариства. Винагорода за виконання посадових обов'язкiв не виплачувалась, в тому числi в
натуральнiй формi. Змiн у персональному складi щодо члена Постiйної Дисциплiнарної комiсiї
Бачинської Н.М. в звiтному роцi не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 12. Перелiк попереднiх посад:
директор, в.о.директора, заступник керiвника, операцiйний директор, керiвник департаменту.
Бачинська Н.М. обiймає посаду Директора Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «АЛОР
Україна» (04080, м.Київ, вул. Турiвська, буд.24, примiщення 1, лiт.А).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Постiйної Дисциплiнарної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бартєнєв Антон Валерiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1988
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний спецiалiст з казначейських операцiй з крупними корпоративними клiєнтами ПАТ
«УКРСОЦБАНК»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.01.2014 31.12.2014
9) Опис
Повноваження та обов’язки Члена Постiйної Дисциплiнарної комiсiї Барнєнєва А.В. (згода на
розкриття паспортних даних вiдсутня) визначенi Статутом та внутрiшнiми документами
товариства. Винагорода за виконання посадових обов'язкiв не виплачувалась, в тому числi в
натуральнiй формi. Змiн у персональному складi щодо члена Постiйної Дисциплiнарної комiсiї
Бартєнєва А.В. в звiтному роцi не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 6. Перелiк попереднiх посад:
головний спецiалiст з казначейських операцiй з крупними корпоративними клiєнтами, фахiвець
вiддiлу торгiвлi цiнними паперами казначейства, спецiалiст вiддiлу кастодiальних послуг.
Бартєнєв А.В. обiймає посаду Головного економiста вiддiлу казначейських послуг для великих
корпоративних клiєнтiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» (03150, м.Київ, вул. Ковпака, буд. 29).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Постiйної Дисциплiнарної комiсiї (Арбiтражний секретар)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Омельчук Павло Iгорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1982
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Керiвник юридичного департаменту Приватного акцiонерного товариства "Фондова бiржа ПФТС"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.02.2013 до моменту переобрання
9) Опис
Посадова особа Омельчук П.I. (згода на розкриття паспортних даних вiдсутня) є постiйним членом
Постiйної Дисциплiнарної комiсiї (Арбiтражним секретарем) ПАТ «Фондова бiржа ПФТС», який
призначений на посаду у 2008 роцi рiшенням Бiржової ради Фондової бiржi ПФТС», згодом
10.08.2010р. Наглядовою радою ПрАТ «Фондова бiржа ПФТС» пiдтвердженi повноваження
Омельчука П.I. як постiйного члена Постiйної Дисциплiнарної комiсiї (Арбiтражного секретаря)
Фондової бiржi ПФТС. Повноваження та обов’язки Члена Постiйної Дисциплiнарної комiсiї
(Арбiтражного секретаря) визначенi Статутом та внутрiшнiми документами товариства.
Винагорода за виконання посадових обов'язкiв не виплачувалась, в тому числi в натуральнiй
формi. Змiн у персональному складi щодо члена Постiйної Дисциплiнарної комiсiї (Арбiтражного
секретаря) Омельчука П.I. в звiтному роцi не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 11. Перелiк попереднiх
посад: керiвник юридичного вiддiлу, керiвник юридичного департаменту. Омельчук П.I. обiймає
посаду керiвника Юридичного вiддiлу Публiчного акцiонерного товариства «Фондова бiржа
ПФТС» (01004, м.Київ, вул. Шовковична, 42-44).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Арбiтр
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бачинська Наталiя Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1985
5) освіта**
вища

6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Виконуючий обов'язки Директора ТОВ "Адамант Iнвестмент"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.01.2014 до 31.12.2014 включно
9) Опис
Повноваження та обов’язки Арбiтра Бачинської Н.М. (згода на розкриття паспортних даних
вiдсутня) визначенi Статутом та внутрiшнiми документами товариства. Винагорода за виконання
посадових обов'язкiв не виплачувалась, в тому числi в натуральнiй формi. Змiн у персональному
складi щодо Арбiтра Бачинської Н.М. в звiтному роцi не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 12. Перелiк
попереднiх посад: директор, в.о.директора, заступник керiвника, операцiйний директор, керiвник
департаменту. Бачинська Н.М. обiймає посаду Директора Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю «АЛОР Україна» (04080, м.Київ, вул. Турiвська, буд.24, примiщення 1, лiт.А).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Єршов Артемiй Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1972
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АТ «СБЕРБАНК РОСIЇ», заступник Голови Правлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2012 до 26.04.2015
9) Опис
Єршов А.М. (згода на розкриття паспортних даних вiдсутня) є членом Наглядової ради ПАТ
«Фондова бiржа ПФТС» з 26.04.2012. В разi, якщо Загальними зборами товариства не буде
прийнято рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, посадова особа
перебуватиме на посадi до 26.04.2015р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються
Статутом та внутрiшнiми документами ПАТ "Фондова бiржа ПФТС". Винагорода за виконання
посадових обов'язкiв не виплачувалась, в тому числi в натуральнiй формi. Посадова особа
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж (рокiв) - 21.

Перелiк попереднiх посад: - , заступник Голови Правлiння, директор, перший заступник голови
правлiння. Iнформацiя щодо iнших посад, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi, вiдсутня.
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах (iз зазначенням найменування та мiсцезнаходження):
АО «Trastakomerc-banka», м.Рiга, Латвiя, Член Ради.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Заря Iрина Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1956
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Асоцiацiя "Фондове партнерство", Президент
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2012 до 26.04.2015
9) Опис
Заря I.О. (згода на розкриття паспортних даних вiдсутня) є членом Наглядової ради ПАТ
«Фондова бiржа ПФТС» з 26.04.2012. В разi, якщо Загальними зборами товариства не буде
прийнято рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, посадова особа
перебуватиме на посадi до 26.04.2015р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються
Статутом та внутрiшнiми документами ПАТ "Фондова бiржа ПФТС". Винагорода за виконання
посадових обов'язкiв не виплачувалась, в тому числi в натуральнiй формi. Посадова особа
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - бiльше
20 рокiв. Перелiк попереднiх посад: - президент. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах (iз
зазначенням найменування та мiсцезнаходження): iнформацiя вiдсутня.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

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

4) рік народження**
1967
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
заступник Голови Правлiння - казначей в АТ «Сбербанк Росiї»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2012 до 26.04.2015
9) Опис
Золотько Д.Я. (згода на розкриття паспортних даних вiдсутня) є членом Наглядової ради ПАТ
«Фондова бiржа ПФТС» з 26.04.2012. В разi, якщо Загальними зборами товариства не буде
прийнято рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, посадова особа
перебуватиме на посадi до 26.04.2015р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються
Статутом та внутрiшнiми документами ПАТ "Фондова бiржа ПФТС". Винагорода за виконання
посадових обов'язкiв не виплачувалась, в тому числi в натуральнiй формi. Посадова особа
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи (рокiв) 30. Перелiк попереднiх посад: - заступник Голови Правлiння - казначей. Посади на будь-яких
iнших пiдприємствах (iз зазначенням найменування та мiсцезнаходження): казначей Публiчного
акцiонерного товариства "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ" (м.Київ, вул. Володимирська,
46).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Марич Iгор Леонiдович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1974
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Вiце-президент, керiвник Центру грошового ринку ЗАТ ММВБ
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2012 до 26.04.2015

9) Опис
Марич I.Л. (згода на розкриття паспортних даних вiдсутня) є членом Наглядової ради ПАТ
«Фондова бiржа ПФТС» з 26.04.2012. В разi, якщо Загальними зборами товариства не буде
прийнято рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, посадова особа
перебуватиме на посадi до 26.04.2015р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються
Статутом та внутрiшнiми документами ПАТ "Фондова бiржа ПФТС". Винагорода за виконання
посадових обов'язкiв не виплачувалась, в тому числi в натуральнiй формi. Посадова особа
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи (рокiв) 22. Перелiк попереднiх посад: - Вiце-президент, керiвник Центру грошового ринку. Посади на
будь-яких iнших пiдприємствах (iз зазначенням найменування та мiсцезнаходження): Керуючий
директор з грошового ринку ВАТ «Московська бiржа ММВБ-РТС» (125009, Росiя, м. Москва,
Великий Кисловський провулок, буд.13).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сочинський Владислав Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1975
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник валютно-фiнансового департаменту ПАТ "Сiтiбанк"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2012 до 26.04.2015
9) Опис
Сочинський В.В. (згода на розкриття паспортних даних вiдсутня) є Членом Наглядової ради ПАТ
«Фондова бiржа ПФТС» з 26.04.2012р. В разi, якщо Загальними зборами товариства не буде
прийнято рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, посадова особа
перебуватиме на посадi до 26.04.2015р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються
Статутом та внутрiшнiми документами ПАТ "Фондова бiржа ПФТС". Винагорода за виконання
посадових обов'язкiв не виплачувалась, в тому числi в натуральнiй формi. Посадова особа
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи (рокiв) –
20. Перелiк попереднiх посад: начальник валютно-фiнансового департаменту. Посади на будьяких iнших пiдприємствах (iз зазначенням найменування та мiсцезнаходження): Член Правлiння,
Заступник Голови Правлiння, начальник валютно-фiнансового департаменту ПАТ «Сiтiбанк»
(03150, м.Київ, вул.Димитрова, 16 г).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Потапов Андрiй Валерiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1973
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ «IНГ Банк Україна», Начальник управлiння фiнансових ринкiв
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2012 до 26.04.2015
9) Опис
Потапов А.В. (згода на розкриття паспортних даних вiдсутня) є членом Наглядової ради ПАТ
«Фондова бiржа ПФТС» з 26.04.2012. В разi, якщо Загальними зборами товариства не буде
прийнято рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, посадова особа
перебуватиме на посадi до 26.04.2015р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються
Статутом та внутрiшнiми документами ПАТ "Фондова бiржа ПФТС". Винагорода за виконання
посадових обов'язкiв не виплачувалась, в тому числi в натуральнiй формi. Посадова особа
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи (рокiв) 18. Перелiк попереднiх посад: Начальник управлiння фiнансових ринкiв . Посади на будь-яких
iнших пiдприємствах (iз зазначенням найменування та мiсцезнаходження): Начальник управлiння
фiнансових ринкiв та банкiвського казначейства ПАТ "IНГ Банк Україна" (04070, м. Київ, вул.
Спаська, 30-а).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Потьомкiн Олександр Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1956
5) освіта**

вища
6) стаж роботи (років)**
37
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Виконавчий директор з мiжнародної присутностi ВАТ "Московська бiржа ММВБ-РТС"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.05.2012 до 26.04.2015
9) Опис
Потьомкiн О.I. (згода на розкриття паспортних даних вiдсутня) є Членом Наглядової ради ПАТ
«Фондова бiржа ПФТС» з 26.04.2012 та Головою Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» з
17.05.2012р. В разi, якщо Загальними зборами товариства не буде прийнято рiшення про
припинення повноважень членiв Наглядової ради, посадова особа перебуватиме на посадi до
26.04.2015р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються Статутом та внутрiшнiми
документами ПАТ "Фондова бiржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язкiв не
виплачувалась, в тому числi в натуральнiй формi. Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи (рокiв) – 37. Перелiк попереднiх
посад: Президент, Радник Голови Банку Росiї, Старший Вiце-президент. Посади на будь-яких
iнших пiдприємствах (iз зазначенням найменування та мiсцезнаходження): Виконавчий директор з
мiжнародної присутностi ВАТ "Московська бiржа ММВБ-РТС" (125009, Росiя, м. Москва,
Великий Кисловський провулок, буд.13).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ряжських Iрина Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1962
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор Департаменту бюджетування та управлiнського облiку Блоку фiнансiв ВАТ
«Московська бiржа ММВБ-РТС»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2012 до 26.04.2015
9) Опис
Ряжських I.В. (згода на розкриття паспортних даних вiдсутня) є Членом Наглядової ради ПАТ

«Фондова бiржа ПФТС» з 26.04.2012р. В разi, якщо Загальними зборами товариства не буде
прийнято рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, посадова особа
перебуватиме на посадi до 26.04.2015р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються
Статутом та внутрiшнiми документами ПАТ "Фондова бiржа ПФТС". Винагорода за виконання
посадових обов'язкiв не виплачувалась, в тому числi в натуральнiй формi. Посадова особа
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи (рокiв) –
26. Перелiк попереднiх посад: Директор Департаменту. у 2014 роцi займала посаду начальника
вiддiлу "Газпромбанк" (Акцiонерне товариство), 117420, м. Москва, вул. Намєткiна, буд. 16,
корпус 1.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сердюков Євгенiй Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1976
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Керуючий директор зi строкового ринку Бiзнес-дивiзiону "Строковий ринок" ВАТ "ММВБ-РТС"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2012 до 26.04.2015
9) Опис
Сердюков Є.В. (згода на розкриття паспортних даних вiдсутня) є Членом Наглядової ради ПАТ
«Фондова бiржа ПФТС» з 26.04.2012р. В разi, якщо Загальними зборами товариства не буде
прийнято рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, посадова особа
перебуватиме на посадi до 26.04.2015р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються
Статутом та внутрiшнiми документами ПАТ "Фондова бiржа ПФТС". Винагорода за виконання
посадових обов'язкiв не виплачувалась, в тому числi в натуральнiй формi. Посадова особа
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи (рокiв) –
15. Перелiк попереднiх посад: Керуючий директор, Директор Департаменту. Iнформацiя щодо
посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

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

Открытое акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
00000000
4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2012 до 26.04.2015
9) Опис
ОАО Московская Биржа є Членом Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» з 26.04.2012р. В
разi, якщо Загальними зборами товариства не буде прийнято рiшення про припинення
повноважень членiв Наглядової ради, посадова особа перебуватиме на посадi до 26.04.2015р.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються Статутом та внутрiшнiми документами
ПАТ "Фондова бiржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язкiв не виплачувалась, в
тому числi в натуральнiй формi. Iнформацiя щодо посад на будь-яких iнших пiдприємствах
вiдсутня.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТАСК-брокер"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
34300570
4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2012 до 26.04.2015
9) Опис

ТОВ «ТАСК-брокер» є Членом Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» з 26.04.2012р. В
разi, якщо Загальними зборами товариства не буде прийнято рiшення про припинення
повноважень членiв Наглядової ради, посадова особа перебуватиме на посадi до 26.04.2015р.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються Статутом та внутрiшнiми документами
ПАТ "Фондова бiржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язкiв не виплачувалась, в
тому числi в натуральнiй формi. Iнформацiя щодо посад на будь-яких iнших пiдприємствах
вiдсутня.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Приватне акцiонерне товариство "Альтана Капiтал"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
20337279
4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2012 до 26.04.2015
9) Опис
ПрАТ «Альтана Капiтал» є Членом Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» з 26.04.2012р. В
разi, якщо Загальними зборами товариства не буде прийнято рiшення про припинення
повноважень членiв Наглядової ради, посадова особа перебуватиме на посадi до 26.04.2015р.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються Статутом та внутрiшнiми документами
ПАТ "Фондова бiржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язкiв не виплачувалась, в
тому числi в натуральнiй формi. Iнформацiя щодо посад на будь-яких iнших пiдприємствах
вiдсутня.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Публiчне акцiонерне товариство "ВТБ Банк"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
14359319

4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2012 до 26.04.2015
9) Опис
ПАТ «ВТБ Банк» є Членом Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» з 26.04.2012р. В разi,
якщо Загальними зборами товариства не буде прийнято рiшення про припинення повноважень
членiв Наглядової ради, посадова особа перебуватиме на посадi до 26.04.2015р. Повноваження та
обов'язки посадової особи визначаються Статутом та внутрiшнiми документами ПАТ "Фондова
бiржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язкiв не виплачувалась, в тому числi в
натуральнiй формi. Iнформацiя щодо посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

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

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

1

2

3

Голова Правлiння

Кількість за видами акцій
Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

4

5

6

7

8

9

Селецький Iгор Олегович

50

0.1562

50

0

0

0

Член Правлiння,
посадова особа
Служби
внутрiшнього
аудиту

Лупiй Богдан
Олександрович

50

0.1562

50

0

0

0

Головний бухгалтер

Передерiй Любов
Михайлiвна

50

0.1562

50

0

0

0

Голова Наглядової
ради

Потьомкiн Олександр
Iванович

60

0.1874

60

0

0

0

Член Наглядової
ради

Заря Iрина Олександрiвна

2

0.0063

2

0

0

0

Член Наглядової
ради

Публiчне акцiонерне
товариство "ВТБ Банк"

14359319

60

0.1874

60

0

0

0

Член Наглядової
ради

Вiдкрите акцiонерне
товариство "Московська
Бiржа ММВБ-РТС"

00000000

16010

50.0156

16010

0

0

0

Член Наглядової
ради

Приватне акцiонерне
товариство "Альтана
Капiтал"

20337279

120

0.3749

120

0

0

0

Член Наглядової
ради

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ТАСКброкер"

34300570

97

0.3030

97

0

0

0

16499

51.5432

16499

0

0

0

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

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

Найменування
юридичної особи

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані на
пред'явника

Открытое акционерное
общество "Московская
Биржа ММВБ-РТС"

00000000

12500 Росiя мiсто Москва мiсто
Москва Великий Кисловський
провулок, 13

16010

50.0156

16010

0

0

0

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані на
пред'явника

16010

50.0156

0

0

0

0

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи*

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

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

Кількість за видами акцій

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові

X
23.04.2014
76.65
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Про затвердження Регламенту проведення Загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства
«Фондова бiржа ПФТС».
2. Про розгляд звiту Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства «Фондова бiржа ПФТС» за
2013 рiк.
3. Про розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерного товариства «Фондова бiржа ПФТС»
за 2013 рiк i затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерного товариства «Фондова
бiржа ПФТС».
4. Про розгляд звiту Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «Фондова бiржа ПФТС» за 2013
рiк, рiчного звiту товариства та затвердження балансу Публiчного акцiонерного товариства «Фондова
бiржа ПФТС» за 2013 рiк.
5. Про розподiл прибутку i збиткiв Публiчного акцiонерного товариства «Фондова бiржа ПФТС» за
2013 рiк.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного вiд акцiонерiв товариства не надходили.
Результати розгляду питань порядку денного:
Рiшення прийняте з ПЕРШОГО питання порядку денного Загальних зборiв:
1. Затвердити наступний Регламент проведення рiчних Загальних зборiв Публiчного акцiонерного
товариства «Фондова бiржа ПФТС» (далi – Загальнi збори):
1.1. питання порядку денного Загальних зборiв розглядаються у наступнiй послiдовностi:
• Про затвердження Регламенту проведення Загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства
«Фондова бiржа ПФТС».
• Про розгляд звiту Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства «Фондова бiржа ПФТС» за
2013 рiк.
• Про розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерного товариства «Фондова бiржа ПФТС» за
2013 рiк i затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерного товариства «Фондова
бiржа ПФТС».
• Про розгляд звiту Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «Фондова бiржа ПФТС» за 2013
рiк, рiчного звiту товариства та затвердження балансу Публiчного акцiонерного товариства «Фондова
бiржа ПФТС» за 2013 рiк.
• Про розподiл прибутку i збиткiв Публiчного акцiонерного товариства «Фондова бiржа ПФТС» за
2013 рiк.
2.1. розгляд кожного питання порядку денного Загальних зборiв вiдбувається у такiй послiдовностi:
2.1.1. Голова Загальних зборiв оголошує питання порядку денного, що розглядається Загальними
зборами та надає слово доповiдачу (за необхiдностi – також спiвдоповiдачу) з питання порядку
денного Загальних зборiв;
2.1.2. доповiдач з питання порядку денного Загальних зборiв в межах 10 хвилин надає присутнiм
iнформацiю щодо питання порядку денного Загальних зборiв; за необхiдностi, спiвдоповiдач з
питання порядку денного Загальних зборiв в межах 5 хвилин надає присутнiм додаткову iнформацiю
щодо питання порядку денного Загальних зборiв;
2.1.3. кожен акцiонер (представник акцiонера) в межах 3 хвилин має можливiсть виступити в дебатах
або поставити доповiдачу (спiвдоповiдачу) запитання стосовно питання порядку денного Загальних
зборiв, що розглядається;
2.1.4. заяви щодо виступу в дебатах можуть бути поданi, а питання до доповiдачiв (спiвдоповiдачiв) поставленi акцiонерами (представниками акцiонерiв) в порядку, визначеному п.п. 11.8-11.9
Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» ;
2.1.5. доповiдач (спiвдоповiдач) в межах 5 хвилин надає вiдповiдi на кожне поставлене запитання
стосовно питання порядку денного Загальних зборiв.
2.2. пiсля обговорення питання порядку денного Голова Загальних зборiв послiдовно ставить на
голосування проекти всiх рiшень з питання порядку денного, що розглядається, надавши перед
початком голосування Головi Лiчильної комiсiї слово для роз’яснення акцiонерам порядку
голосування (п. 11.10 Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС»).
2.3. голосування з питань порядку денного Загальних зборiв здiйснюється шляхом нанесення

акцiонером (представником акцiонера) в бюлетенi для голосування позначки в полi, що вiдповiдає
обраному варiанту голосування: «За» або «Проти», або «Утримався»;
2.4. переривання процесу голосування забороняється, пiд час голосування слово нiкому не надається
(п. 11.11 Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС»).
2.5. пiдсумки голосування, що вiдбувалося пiд час проведення Загальних зборiв, пiдбиваються
членами Лiчильної комiсiї i оголошуються вiдразу пiсля їх пiдбиття, але до завершення Загальних
зборiв; у разi, якщо наступне рiшення пов'язане з попереднiм, Голова Загальних зборiв оголошує
перерву до оприлюднення результатiв голосування з попереднього питання (п. 11.12 Положення про
Загальнi збори акцiонерiв ПАТ_«Фондова бiржа ПФТС»).
2.6. бюлетенi для голосування визнаються членами Лiчильної комiсiї недiйсними i не враховуються
при пiдбиттi пiдсумкiв голосування в наступних випадках:
2.6.1. якщо бюлетень вiдрiзняється вiд офiцiйно виготовленого ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» зразка
бюлетеня;
2.6.2. у разi вiдсутностi на бюлетенi пiдпису акцiонера (представника акцiонера);
2.6.3. якщо у бюлетенi акцiонером (представником акцiонера) позначено бiльш як один варiант
голосування за один проект рiшення з варiантiв «За» або «Проти», або «Утримався»;
2.6.4. якщо на бюлетенi акцiонером (представником акцiонера) не зроблено жодної позначки щодо
варiантiв голосування;
2.6.5. у разi перевищення загальної кiлькостi голосiв, зазначених акцiонером (представником
акцiонера) в бюлетенi, над кiлькiстю голосiв, що вiн має при кумулятивному голосуваннi;
2.6.6. у разi наявностi у бюлетенi виправлень, що стосуються варiантiв голосування.
Рiшення прийняте з ДРУГОГО питання порядку денного Загальних зборiв:
Затвердити Звiт Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства «Фондова бiржа ПФТС» за
2013 рiк (додається).
Рiшення прийняте з ТРЕТЬОГО питання порядку денного Загальних зборiв:
Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерного товариства «Фондова бiржа ПФТС»,
викладенi у Звiтi Ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерного товариства «Фондова бiржа ПФТС» за
2013 рiк (додається).
Рiшення прийняте з ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного Загальних зборiв:
Затвердити: Звiт Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «Фондова бiржа ПФТС» за 2013 рiк;
рiчний звiт Публiчного акцiонерного товариства «Фондова бiржа ПФТС»; баланс Публiчного
акцiонерного товариства «Фондова бiржа ПФТС» за 2013 рiк (додаються).
Рiшення прийняте з П’ЯТОГО питання порядку денного Загальних зборiв:
Прибуток Публiчного акцiонерного товариства «Фондова бiржа ПФТС» за результатами дiяльностi
товариства у 2013 роцi в розмiрi 2 299 488,53 грн. (два мiльйони двiстi дев’яносто дев’ять тисяч
чотириста вiсiмдесят вiсiм грн. 53 коп.) направити на покриття збиткiв минулих перiодiв.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Норма"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

22858002

Місцезнаходження

04080 Україна м. Київ Подiльський мiсто Київ вулиця Фрунзе, 1-3

Номер ліцензії або іншого документа на цей 0382
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

30.03.2001

Міжміський код та телефон

(044) 331-17-40

Факс

(044) 331-17-40

Вид діяльності

аудиторськi послуги

Опис

у 2014 роцi ТОВ "Аудиторська фiрма Норма" надавало товариству
аудиторськi послуги

Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Дочiрнiй Банк Сбербанку Росiї"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

25959784

Місцезнаходження

01601 Україна м. Київ Шевченкiвський мiсто Київ вулиця
Володимирська, 46

Номер ліцензії або іншого документа на цей АЕ 263233
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

28.08.2013

Міжміський код та телефон

(044) 247-43-43

Факс

(044) 247-45-45

Вид діяльності

дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

У 2014 роцi ПАТ "Дочiрнiй Банк Сбербанку Росiї" надавало
товариству послуги депозитарної установи.

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

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04107 Україна м. Київ Шевченкiвський мiсто Київ вулиця Тропiнiна,
7-Г

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

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

03.10.2013

Міжміський код та телефон

(044) 585-42-42

Факс

(044) 585-42-42

Вид діяльності

професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - клiрингова дiяльнiсть

Опис

У 2014 роцi ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорiв
на фiнансових ринках" надавало товариству послуги з клiрингу та
розрахункiв за правочинами з цiнними паперами, а також послуги
щодо обмiну iнформацiєю у виглядi електронних документiв,
необхiдною для забезпечення виконання укладених на ПАТ "Фондова
бiржа ПФТС" правочинiв щодо цiнних паперiв, за допомогою системи
електронного документообiгу.

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

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ Шевченкiвський мiсто Київ вулиця Грiнченка,
3

Номер ліцензії або іншого документа на цей 2092
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

(044) 279-65-40

Факс

(044) 279-13-22

Вид діяльності

дiяльнiсть Центрального депозитарiю

Опис

У 2014 роцi ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" надавало
товариству послуги центрального депозитарiю

Повне найменування юридичної особи або Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Страхова компанiя
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи "Бiфест"
Організаційно-правова форма

Товариство з додатковою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

37859390

Місцезнаходження

04073 Україна м. Київ Оболонський мiсто Київ вулиця Ливарська, 7

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ 594351
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг

Дата видачі ліцензії або іншого документа

06.02.2012

Міжміський код та телефон

(044) 222-96-43

Факс

(044) 222-96-43

Вид діяльності

юридична особа, яка надає страховi послуги емiтенту

Опис

У2014 роцi ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" користувалось послугами
зазначеної страхової компанiї зi страхування цивiльної
вiдповiдальностi перед третiми особами.

Повне найменування юридичної особи або ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНА
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНГО УКРАЇНА"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

16285602

Місцезнаходження

01054 Україна м. Київ Шевченкiвський мiсто Київ вулиця
Воровського, 33

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ 546588
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

29.07.2010

Міжміський код та телефон

(044) 490-27-44

Факс

(044) 490-27-48

Вид діяльності

добровiльне медицинське страхування (безперервне страхування
здоров'я)

Опис

Протягом звiтного року ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" користувалось
послугами СК "IНГО Україна" з медичного страхування працiвникiв
товариства

Повне найменування юридичної особи або Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Унiка"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

20033533

Місцезнаходження

01103 Україна м. Київ Печерський мiсто Київ вулиця Кiквiдзе, 14 В

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ 520669
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

15.03.2010

Міжміський код та телефон

(044) 225-6000

Факс

(044) 225-6002

Вид діяльності

Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)

Опис

Протягом звiтного року ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" користувалось
послугами Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя
"УНIКА" з медичного страхування працiвникiв товариства.

Повне найменування юридичної особи або ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНА
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНГО УКРАЇНА"
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

16285602

Місцезнаходження

01054 Україна м. Київ Шевченкiвський мiсто Київ вулиця
Воровського, 33

Номер ліцензії або іншого документа на цей АГ 569235
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг

Дата видачі ліцензії або іншого документа

14.01.2011

Міжміський код та телефон

(044) 490-27-44

Факс

(044) 490-27-48

Вид діяльності

обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв
наземних транспортних засобiв

Опис

Протягом звiтного року ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" користувалось
послугами СК "IНГО Україна" з обов’язкового страхування цивiльноправової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв

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

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

120/1/2012

Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку

UA4000050843

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

1000

32010

32010

100

27.06.2012

Опис

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: протягом звiтного перiоду купiвля-продаж акцiй
товариства здiйснювалась на позабiржовому та бiржовому ринках. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними
паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами емiтетнта на зовнiшнiх ринках не здiйснюється. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу
цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: протягом звiтного перiоду факти лiстингу-делiстингу цiнних паперiв емiтента вiдсутнi. Протягом
звiтного перiоду додаткова емiсiя акцiй товариства не здiйснювалась.

XI. Опис бізнесу
У 2014 роцi в ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" не вiдбувалось злиття, подiлу, приєднання,
перетворення чи видiлу.
У 2014 роцi органiзацiйна структура товариства складалась з Голови Правлiння, Членiв Правлiння
- Директора з розвитку та Виконавчого директора, служби внутрiшнього аудиту (контролю),
вiддiлу бухгалтерiї, адмiнiстративного вiддiлу, Управлiння з розвитку, Управлiння з маркетингу,
зовнiшнiх та внутрiшнiх комунiкацiй, Управлiння iнформацiйних технологiй, Юридичного
вiддiлу, Управлiння по роботi з емiтентами, Операцiйного управлiння. Порiвняно з попереднiм
звiтним перiодом (2013р.) змiн в складi органiзацiйної структури товариства не вiдбувалось.
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв
товариство не має.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу у звiтному роцi складає 22
особи. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом, у
звiтному роцi складає 3 особи. Особи, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня,
тижня) у звiтному роцi вiдсутнi. Фонд оплати працi у 2014 роцi становить 7020 тис. грн. Вiдносно
попереднього року фонд оплати працi зменшився на 466 тис. грн. за рахунок зменшення розмiру
заробiтної плати та iнших додаткових витрат. Кадрова полiтика товариства спрямована на
забезпечення поточних та довгострокових потреб пiдприємства необхiдною кiлькiстю працiвникiв
вiдповiдних професiй та квалiфiкацiї. На пiдприємствi плануються та здiйснюються заходи з
залучення, закрiплення та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв (як безпосередньо на пiдприємствi, так i
у стороннiх закладах фахової освiти).
1. Мiжнародна Асоцiацiя Бiрж країн Спiвтовариства (мiсцезнаходження: Росiя, 125009, м.Москва,
Великий Кисловський провулок, будинок 13). Головним завдання Асоцiацiї є координацiя зусиль з
розвитку органiзованих фiнансових ринкiв у вiдповiдностi з мiжнародними стандартами. До
основних цiлей Асоцiацiї належать: координацiя валютних та фондових бiрж країн СНД з метою
сприяння спiвробiтництву та розвитку економiчних зв'язкiв держав-членiв СНД; визначення
прiоритетних напрямкiв розвитку фiнансових ринкiв країн СНД; взаємне вивчення досвiду
огранiзацiї валютних, фондових та iнших фiнансових ринiкв країн СНД; об'єднання зусиль щодо
створення єдиних механiзмiв функцiонування фiнансових ринкiв країн СНД. Емiтент як член
Асоцiацiї має право: приймати участь у вирiшеннi питань, пов'язаних з дiяльнiстю Асоцiацiї,
працювати в комiтетах, комiсiях, радах, тимчасових робочих групах; обирати та бути обраною до
Ради Асоцiацiї; користуватися послугами Асоцiацiї, отримувати iнформацiю про дiяльнiсть
Асоцiацiї; вийти з Асоцiацiї по закiнченнi фiнансового року. Обов'язки члена Асоцiацiї:
дотримання положень внутрiшнiх документiв Асоцiацiї; сприяння досягненню цiлей Асоцiацiї;
своєчасна оплата членських внескiв; не розголошення конфiденцiйної iнформацiї. Термiн участi
Емiтента в Асоцiацiї необмежений.
2. Свiтова Федерацiя бiрж (мiсцезнаходження: Францiя, 75017, м.Париж, вулиця Рiволi, будинок
176). Свiтова Федерацiя Бiрж - професiйне об'єднання провiдних свiтових бiрж. Головною метою
Федерацiї є пiдтримка взаємозв'язкiв мiж її членами, розвиток регульованих ринкiв в цiлому, а
також пiдтримка ринкiв, що розвиваються. Функцiї Емiтента як члена Федерацiї: прийняття участi
у вирiшеннi питань, пов'язаних з дiяльнiстю Федерацiї, робота в комiтетах, комiсiях, радах,
тимчасових робочих групах; сприяння досягненню цiлей Асоцiацiї. Термiн участi Емiтента у
Федерацiї необмежений. Емiтент є кореспондованим членом Федерацiї.
У 2014 роцi ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" не проводило з iншими органiзацiями, пiдприємствами,

установами спiльної дiяльностi.
Протягом звiтного перiоду будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї збоку третiх осiб не надходили.
У своїй господарськiй дiяльностi товариство використовує прямолiнiйний метод нарахування
амортизацiї, передбачений чинним податковим законодавством України.
Оцiнка вартостi запасiв не здiйснюється у зв'язку з вiдсутнiстю запасiв.
Метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй - за iсторичною собiвартiстю.
Основним видом дiяльностi товариства є дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку дiяльнiсть професiйного учасника фондового ринку (органiзатора торгiвлi) iз створення
органiзацiйних, технологiчних, iнформацiйних, правових та iнших умов для збирання та
поширення iнформацiї стосовно попиту i пропозицiй, проведення регулярних торгiв фiнансовими
iнструментами за встановленими правилами, централiзованого укладення i виконання договорiв
щодо фiнансових iнструментiв, у тому числi здiйснення клiрингу та розрахункiв за ними, та
розв'язання спорiв мiж членами органiзатора торгiвлi.
Як фондова бiржа, в своiй дiяльностi емiтент використовує електронну торговельну систему, яка є
комплексом органiзацiйних, нормативних, програмно-апаратних та технiчних рiшень.
Технологiчно вона складається з "Ринку заявок", "Ринку котировок", «Ринку РЕПО», а також
«Одностороннього аукцiону». Торги на фондовiй бiржi вiдбуваються у режимi он-лайн щоденно,
за виключенням вихiдних та святкових днiв.
До обiгу в торговельнiй системi емiтента допускаються акцiї, облiгацiї внутрiшнiх та зовнiшнiх
державних позик, облiгацiї мiсцевих позик, облiгацiї пiдприємств, казначейськi зобов'язання
України, ощаднi (депозитнi) сертифiкати, iнвестицiйнi сертифiкати та iншi види цiнних паперiв,
випуск яких не заборонений чинним законодавством України. В торговельнiй системi емiтента
укладаються бiржовi контракти виключно з цiнними паперами, якi входять до бiржового списку
органiзатора торгiвлi, що мiстить перелiк усiх цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв,
якi допущенi до торгiвлi на бiржi згiдно з порядком та умовами, передбаченими Правилами
органiзатора торгiвлi.
"Ринок заявок" - технологiя торгiвлi, що дозволяє учасникам торгiв виводити на ринок значну
кiлькiсть рiзнотипних заявок на купiвлю/продаж та гарантує проведення розрахункiв за бiржовий
контрактами день у день (T+0) за рахунок 100% переддепонування та резервування цiнних паперiв
та грошових коштiв для проведення розрахункiв у випадку укладання бiржового контракту
(блокування активiв). Торги на "Ринку заявок» проводяться здебiльшого з високолiквiдними
iнструментами в режимi анонiмної торгiвлi з використанням принципу безперервного подвiйного
аукцiону зустрiчних заявок на купiвлю/продаж цiнних паперiв. Обов`язкова перевiрка
торговельною системою органiзатора торгiв наявностi заблокованих активiв при виставленнi
учасниками торгiв заявок на «Ринку заявок» дозволяє усунути ризик невиконання бiржових
контрактiв.
"Ринок котировок" - ринок, побудований за принципом конкуруючих твердих котирувань. В
рамках "Ринку котировок" в залежностi вiд потреб учасникiв торгiв передбачено рiзнi умови
укладання бiржового контракту та термiни виконання розрахункiв. Торги на ринку котировок
вiдбуваються як без обов’язкового 100% попереднього блокування активiв, так i з обов’язковим
100% попереднiм блокуванням активiв в залежностi вiд типових умов здiйснення розрахункiв в
заявках (котировках) учасникiв торгiв.
Торги цiнними паперами на умовах їх зворотного продажу (купiвлi) проводяться на «Ринку
РЕПО». Укладання договорiв РЕПО здiйснюється на пiдставi заявок РЕПО, якi визначають умови
проведення двох взаємопов`язаних частин РЕПО: перша частина операцiї РЕПО (купiвля/продаж
цiнних паперiв за визначеною цiною в обумовленiй кiлькостi на обумовлену дату) та друга
частина операцiї РЕПО (продаж/купiвля цiнних паперiв за обумовленою цiною на обумовлену

дату в тiй самiй кiлькостi, що визначена першою частиною операцiї РЕПО). За кожною частиною
операцiї РЕПО укладається окремий бiржовий контракт. Торги на «Ринку РЕПО» проводяться як
без обов’язкового 100% блокування активiв, так i з обов`язковим 100% блокуванням в залежностi
вiд типових умов здiйснення розрахункiв в заявках РЕПО учасникiв торгiв.
Розрахунки за бiржовими контрактами, що укладаються на «Ринку заявок», "Ринку котировок" та
«Ринку РЕПО», здiйснюються з дотриманням принципу "поставка проти платежу". Учасники
торгiв – сторони бiржового контракту повиннi забезпечити наявнiсть заблокованих для
проведення розрахункiв активiв у визначеному бiржовим контрактом обсязi на момент виконання
бiржового контракту.
«Ринок заявок», "Ринок котировок" та «Ринок РЕПО» використовуються для вторинних торгiв
акцiями, державними, мунiципальними та корпоративними облiгацiями, цiнними паперами IСI
тощо.
У визначених органiзатором торгiв випадках учасники торгiв мають можливiсть укласти бiржовi
контракти за участю центрального контрагента. При цьому центральний контрагент стає покупцем
для кожного продавця i продавцем для кожного покупця. Функцiї центрального контрагента на
фондовiй бiржi виконує ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових
ринках», код за ЄДРПОУ 35917889.
На фондовiй бiржi проводяться аукцiони з продажу цiнних паперiв - Фондом державного майна
України, компанiями, що проводять первинне розмiщення (IPO) власних цiнних паперiв, або
продають власнi активи в цiнних паперах, також можливо проведення аукцiонiв щодо реалiзацiї
цiнних паперiв, на якi звернено стягнення. Зазначенi аукцiони проводяться згiдно з порядком та
умовами, передбаченими Правилами органiзатора торгiвлi. Розрахунки за укладеними в ходi
аукцiонiв бiржовими контрактами можуть проводитись як з дотриманням принципу "поставка
проти платежу", так i без дотримання зазначеного принципу, у встановлених Нацiональною
комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку випадках.
Товариство не здiйснює експорту.
Дiяльнiсть товариства не залежить вiд сезонних змiн.
Основними клiєнтами товариства є його Члени - юридичнi особи, якi мають лiцензiю на
провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з торгiвлi цiнними
паперами, i отримали цей статус в порядку, встановленому фондовою бiржею. Основними
ризиками в дiяльностi емiтента є: негативний стан мiжнародних фiнансiв, недостатнiй рiвень
iнвестицiйного клiмату України; несприятливi змiни у законодавствi з питань дiяльностi з
органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку та податковому законодавствi; зниження лiквiдностi та
активностi на фондовому ринку України. Основним заходами емiтента щодо зменшення ризикiв,
захисту своєї дiяльностi та розширення ринкiв збуту є розвиток ринку державних та
мунiципальних цiнних паперiв, розвиток ринку корпоративних цiнних паперiв, збiльшення
кiлькостi первинних розмiщень.
Основними клiєнтами товариства є його Члени - юридичнi особи, якi мають лiцензiю на
провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з торгiвлi цiнними
паперами, i отримали цей статус в порядку, встановленому фондовою бiржею. Вiдповiдно
основним каналом збуту послуг емiтента є продаж послуг (з органiзацiї торгiвлi) членам фондової
бiржi. Емiтент також надає послуги включення цiнних паперiв iнших емiтентiв до бiржового
списку. У зв’язку з цим iншим каналом збуту послуг є продаж послуг емiтентам цiнних паперiв.
Вказанi основнi послуги емiтент надає клiєнтам безпосередньо без залучення торговельних або
iнших посередникiв. Метод продажу послуг – звернення безпосередньо до потенцiйних клiєнтiв з
пропозицiєю надання послуг шляхом направлення адресних письмових пропозицiй або
популяризацiї послуг на тематичних заходах (конференцiї, семiнари, форуми тощо).
Дiяльнiсть емiтента полягає у наданнi послуг, якi не передбачають використання емiтентом
сировини, у зв’язку з чим постачальники сировини для виробництва у емiтента вiдсутнi. Емiтент
не здiйснює виробничої дiяльностi. В своїй дiяльностi емiтент використовує програмне
забезпечення та технологiї «ММВБ NASDAQ OMX», якi застосовуються на 60 бiржах у 50 країнах
свiту.
Основними конкурентами емiтента можуть виступати фондовi бiржi України, СНД та країн

Центрально-Схiдної Європи.
Особливостi послуг емiтента: емiтент надає учасникам торгiв можливiсть участi в торгiвлi
цiнними паперами на майданчику, де сконцентровано велику кiлькiсть покупцiв та продавцiв
цiнних паперiв, що забезпечує достатню лiквiднiсть для ефективної торгiвлi фiнансовими
iнструментами. Емiтент надає зручний пакет послуг щодо включення цiнних паперiв емiтентiв до
бiржового списку. При наданнi послуг доступу до бiржових торгiв органiзатор торгiвлi
використовує найсучаснiшi засоби захисту iнформацiї вiд її втрати та несанкцiонованого доступу.
Ринками та iнструментами, на якi будуть спрямованi головнi зусилля бiржi, визначенi державнi
цiннi папери, корпоративнi облiгацiї.
Емiтент здiйснює свою дiяльнiсть в Українi та не здiйснює виробничої дiяльностi.
Основнi придбання активiв за останнi 5 рокiв становлять 6728 тис. грн., основнi вiдчуження за 5
рокiв – 5592 тис. грн. Станом на кiнець звiтного перiоду товариство не планувало будь-яких
значних iнвестицiй або придбань, пов'язаних з його господарською дiяльнiстю.
1. 30.05.2014р. та 05.06.2014р. мiж ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» та Товариством з обмеженою
вiдповiдальнiстю «ТАСК-брокер» укладено договори про внесення змiн до договору про
спiвробiтництво вiд 30.07.2013р., предметом якого є отримання ТОВ «ТАСК-брокер» статусу
маркет-мейкера. Вiдповiдно до зазначених договорiв вiд 30.05.2014р. та 05.06.2014р. договiр про
спiвробiтництво вiд 30.07.2013р. викладався в новiй редакцiї. Послуги, що надаються за
договором, мають на метi пiдтримання цiн, попиту та/або пропозицiї, обсягу торгiв фiнансовими
iнструментами на ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Розмiр щомiсячної винагороди за цим договором
становить 30000 грн. Сума правочину визначалась за згодою сторiн цього правочину.
2. 05.09.2014р. мiж ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» та Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю
«ТАСК-брокер» укладено договiр про спiвробiтництво, предметом якого є отримання ТОВ
«ТАСК-брокер» статусу маркет-мейкера. Послуги, що надаються за цим договором, мають на метi
пiдтримання цiн, попиту та/або пропозицiї, обсягу торгiв фiнансовими iнструментами на ПАТ
«Фондова бiржа ПФТС». Сплата винагороди за цим договором не передбачена.
3. 24.06.2014р. мiж ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» та Приватним акцiонерним товариством
«Альтана Капiтал» укладено Додаткову угоду до договору про спiвробiтництво, предметом якого
є отримання ПрАТ «Альтана Капiтал» статусу маркет-мейкера. Послуги, що надаються за цим
договором, мають на метi пiдтримання цiн, попиту та/або пропозицiї, обсягу торгiв фiнансовими
iнструментами на ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Сплата винагороди за цим договором не
передбачена.
4. 08.12.2014р. мiж ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» та Селецьким Iгорем Олеговичем укладено
трудовий контракт у зв’язку з продовженням строку його повноважень на посадi Голови
Правлiння товариства. Необхiднiсть укладення такого договору зумовлена вимогами
законодавства та внутрiшнiх документiв товариства. Вiдповiдно до умов контракту Селецькому
I.О. нараховується заробiтна плата у розмiрi вiдповiдно до посадового окладу згiдно штатного
розпису товариства. Трудовий контракт з Селецьким I.О. переукладено на строк до 21.02.2016р.
включно.
5. 08.12.2014р. мiж ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» та Лупiєм Богданом Олександровичем як
Членом Правлiння товариства переукладено трудовий контракт на строк до 01.02.2016р. включно.
Необхiднiсть укладення такого договору зумовлена вимогами законодавства та внутрiшнiх
документiв товариства. Вiдповiдно до умов контракту Лупiю Б.О. нараховується заробiтна плата у
розмiрi вiдповiдно до посадового окладу згiдно штатного розпису товариства.
Власнi основнi засоби товариства не обмеженi термiнами використання, орендованих основних
засобiв немає. Виробничi потужностi товариства у виглядi програмно-технiчних засобiв повнiстю
використовуються для забезпечення господарської дiяльностi. Основу виробничих потужностей

товариства складає програмно-технiчний комплекс "PFTS NEXT''. Активи товариства
утримуються на балансi, основнi засоби знаходяться за мiсцезнаходженням товариства. Емiтент не
здiйснює дiяльностi промислового характеру, яка б впливала на екологiчну ситуацiю. Плани щодо
капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв станом на кiнець
звiтного перiоду вiдсутнi.
На дiяльнiсть товариства впливають як законодавчi, так i економiчнi обмеження. Основними
проблемами пiд час провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з
органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку є стан законодавства в сферi фондового ринку та
оподаткування, загальне економiчне становище, платоспроможнiсть клiєнтiв, питання захисту
технiчної iнформацiї.
У звiтному перiодi вiдсутнi факти виплати штрафних санкцiй (штраф, пеня, неустойка) та
компенсацiй за порушення законодавства.
Дiяльнiсть товариства фiнансується за рахунок коштiв, одержаних вiд провадження професiйної
дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку та пасивних
доходiв.
Поточнi потреби товариства повнiстю фiнансуються за рахунок власного капiталу товариства.
За оцiнками фахiвцiв емiтента його лiквiднiсть є достатньою для фiнансування власних потреб.
Вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду
(загальний пiдсумок) складає 221 тис.грн., очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв - 190
тис.грн.
Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента щодо реконструкцiї, полiпшення фiнансового стану,
передбачає запровадження нових продуктiв, технологiй та послуг, збiльшення рiвня та якостi
обслуговування клiєнтiв, оптимiзацiї видаткiв емiтента та збiльшення доходної частини за рахунок
запровадження нових продуктiв, технологiй та послуг. Iстотними факторами, якi можуть вплинути
на дiяльнiсть емiтента в майбутньому є: несприятливе мiжнародне iнвестицiйне середовище,
внутрiшнiй iнвестицiйний клiмат України та, як наслiдок, зниження лiквiдностi та активностi на
фондовому ринку України.
Товариство на постiйнiй основi здiйснює пiдготовку iнформацiйно-аналiтичних матерiалiв щодо
фондового ринку України для подальшого поширення даних серед традицiйних дистриб'юторiв
фiнансової iнформацiї (агентств Standards and Poors, Thomson Reuters, Bloomberg), а також
проводить дослiдження для визначення прiоритетних напрямкiв розвитку бiржi.
Пiдготовка iнформацiйно-аналiтичних матерiалiв щодо фондового ринку України не зумовлює
виникнення у емiтента додаткових витрат, оскiльки вiдповiднi роботи здiйснюються штатними
працiвниками пiдприємства.
Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв
активiв ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає
ПАТ "Фондова бiржа ПФТС", або судовi справи, стороною в яких виступають посадовi особи ПАТ
"Фондова бiржа ПФТС", вiдсутнi.

немає

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

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

483

402

0

0

483

402

будівлі та
споруди

370

349

0

0

370

349

машини та
обладнання

25

30

0

0

25

30

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

інші

88

23

0

0

88

23

2. Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та
споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

483

402

0

0

483

402

Найменування
основних засобів

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис Власнi основнi засоби не обмеженi термiнами користування. Первiсна вартiсть основних засобiв
складає 1288 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв складає 68,8%. Ступiнь використання
основних засобiв складає 100%. Сума нарахованого зносу складає 887 тис. грн. Суттєвих змiн у
вартостi основних засобiв не було. Обмежень на використання майна товариства немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

115648

113193

Статутний капітал
(тис. грн.)

32010

32010

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

32010

32010

Опис

Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний
перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв
акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi).

Висновок

Розмiр статутного фонду (капiталу) товариства становить 32010 тис. грн. та вiдповiдає
вимогам чинного законодавства. Вартiсть чистих активiв Публiчного акцiонерного товариства
"Фондова бiржа ПФТС" станом на кiнець звiтного перiоду перевищує мiнiмальний розмiр
статутного капiталу акцiонерних товариств згiдно чинного законодавства та величину

статутного капiталу товариства, що вiдповiдає вимогам чинного законодавства. Вимоги п.3
ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена частина
боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування
коштами (відсоток річних)

Дата
погашення

X

0

X

X

X

0

X

X

за облігаціями (за
кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними
паперами (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН
(за кожним власним
випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

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

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

733

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

1254

X

X

Усього зобов'язань

X

1987

X

X

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

Опис:

Податковi зобов'язання складають 733 тис.грн. Iншi зобовязання (в т.ч. кредиторська
заборгованiсть за товари, роботи, послуги) складають 1254 тис.грн. У емiтена вiдсутнi
зобов'язання за кредитами, за випусками облiгацiй, за iпотечними цiнними паперами, за
сертифiкатами ФОН, за векселями, за iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними
цiнними паперами), за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права.

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

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

Вид інформації

1

2

3

08.12.2014

09.12.2014

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

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

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Аудиторська
фiрма НОРМА"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)

22858002

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

04080, м.Київ, вул.Фрунзе, 1-3

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

0382 30.03.2001
119 П 000119 20.06.2013 23.12.2015

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2014

Думка аудитора***

умовно-позитивна

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

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Аудиторська
фiрма НОРМА"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)

22858002

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

04080, м.Київ, вул.Фрунзе, 1-3

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

0382 30.03.2001
119 П 000119 20.06.2013 23.12.2015

Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФОНДОВА БIРЖА ПФТС»
код ЄДРПОУ 21672206
станом на 31 грудня 2014 року
КИЇВ 2015
Акцiонерам та керiвництву
ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС»
м. Київ
За дорученням ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» (код ЄДРПОУ
21672206), скорочено ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» або далi по тексту – Емiтент,

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФIРМА НОРМА», згiдно укладеної
угоди № 05/03-2015 вiд 05 березня 2015 року, в особi аудитора Тарасенко О.М. (сертифiкат аудитора серiя А №
001146, виданий вiдповiдно до рiшення Аудиторської палати України № 14 вiд 28 квiтня 1994 року) було проведено
аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi Емiтента, з метою складання аудиторського висновку(звiту) щодо
фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року.
Аудиторська перевiрка проводилась у м. Києвi за адресою: вул. Шовковична,
42-44.
1. Основнi вiдомостi про Емiтента
Таблиця 1
Показник Змiст
Повна назва ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ФОНДОВА БIРЖА ПФТС»
Код за ЄДРПОУ 21672206
Мiсцезнаходження 01004, мiсто Київ, вулиця Шовковична, 42-44
Дата державної реєстрацiї 03.11.2008 р.
Виписка з ЄДРЮОФОП серiя АД № 466983
Орган державної реєстрацiї Печерська районна в м. Києвi державна адмiнiстрацiя
Основнi види дiяльностi 66.11 – Управлiння фiнансовими ринками
58.29 – Видання iншого програмного забезпечення
62.01 – Комп’ютерне програмування
62.02 – Консультування з питань iнформатизацiї
63.11 – Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов’язана з ними дiяльнiсть
82.30 – Органiзацiя конгресiв i торговельних виставок
Банкiвськi реквiзити Рахунок № 26003014041190 (Гривнi/Долари/Євро/Рублi)
у Фiлiї АТ «Укрексiмбанк» в м. Києвi, МФО 380333
Телефон +380 44 277-5000
Керiвник Голова Правлiння Селецький Iгор Олегович
Головний бухгалтер Передерiй Любов Михайлiвна
2. Опис аудиторської перевiрки
2.1. Напрямки аудиту.
Аудиторська перевiрка проводилась вибiрковим методом в межах лiмiту часу визначеного угодою про надання
аудиторських послуг з наступних питань:
• Вiдповiднiсть застосованих Емiтентом форм, способiв та методiв бухгалтерського облiку нормативним документам,
дiючим на Українi.
• Вiдповiднiсть даних аналiтичного облiку даним синтетичного облiку.
• Достовiрнiсть фiнансових звiтiв по всiм затвердженим формам фiнансової звiтностi.
• Правильнiсть вiдображення фiнансових результатiв.
• Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв Емiтента вимогам чинного законодавства.
• Вiдсутностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю, що розкривається
емiтентом цiнних паперiв.
• Виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi).
• Стан корпоративного управлiння Емiтента, в тому числi внутрiшнього аудиту.
2.2. Правовi засади аудиту.
Аудиторська перевiрка проведена з дотриманнях вимог, якi мiстяться в:
• Законi України «Про аудиторську дiяльнiсть» № 3125-XII вiд 22.04.1993 року;
• Мiжнародних стандартах контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг(далi
Мiжнароднi стандарти аудиту або МСА), зокрема, МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової
звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудиту», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та
параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора»;
• Законах України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» № 996-ХIV вiд 16.07.1999 року, «Про
цiннi папери та фондовий ринок» № 3480-IV вiд 23.02.2006 р , «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в
Українi» вiд 30.10.1996 № 448/96-ВР, «Про господарськi товариства» вiд 19.09.1991 № 1576-XII , «Про акцiонернi
товариства» вiд 17.09.2008 № 514-VI;
2.3. Склад перевiреної фiнансової звiтностi
В ходi проведення аудиту незалежним аудитором здiйснено перевiрку фiнансової звiтностi Емiтента у складi :
• Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня 2014 року;
• Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2014 рiк;
• Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2014 рiк;
• Звiт про власний капiтал за 2014 рiк;
• Примiтки до фiнансової звiтностi за 2014 рiк.
2.4. Документи, використанi при аудиторськiй перевiрцi
В ходi проведення аудиту незалежним аудитором були використанi наступнi документи:

• Установчi та реєстрацiйнi документи Емiтента;
• Розпорядчi документи Емiтента (накази, рiшення, протоколи, тощо);
• Податкова та фiнансова звiтнiсть за 2014 р.;
• Господарськi договори (в т.ч. депозитнi угоди);
• Касовi документи та банкiвськi виписки;
• Iнша первинна та облiкова документацiя за 2014 рiк.
2.5. Методика перевiрки
На пiдставi вибiркової перевiрки показникiв фiнансової звiтностi встановлювались наявнiсть i вiдсутнiсть суттєвих
розбiжностей мiж даними, у наданих для перевiрки первинних документах, матерiалах синтетичного i аналiтичного
облiку та статтями рiчного балансу i показниками рiчної звiтностi з використанням Мiжнародних стандартiв аудиту.
При застосуваннi процедур перевiрки використовується принцип суттєвостi, вiдповiдно до якого виявленню
пiдлягають суттєвi помилки, що можуть вплинути на показники балансу i створити невiрне уявлення про фiнансовий
стан Емiтента.
2.6. Описання важливих аспектiв облiкової полiтики
Концептуальною основою пiдготовки фiнансової звiтностi Емiтента в 2014 р. є Мiжнароднi стандарти фiнансової
звiтностi.
Бухгалтерський облiк ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» в перiодi, що пiдлягав перевiрцi, здiйснювався з
використанням комп’ютерної бухгалтерської програми «1С: Пiдприємство».
Форма органiзацiї ведення бухгалтерського облiку – бухгалтерська служба на чолi з головним бухгалтером.
З метою забезпечення єдиних принципiв та методiв вiдображення операцiй в бухгалтерському облiку та складання
фiнансової звiтностi Емiтент наказом вiд 15.01.2014 р. № 1/2 затвердив положення про облiкову полiтику й
органiзацiю бухгалтерського облiку на 2014 рiк, в якому була визначена єдина облiкова полiтика, що на протязi 2014
року залишалась незмiнною.
Облiкова полiтика Емiтента в перiодi, який перевiрявся, визначає основнi засади ведення бухгалтерського облiку та
складання фiнансової звiтностi з дотриманням основних принципiв та забезпеченням методiв оцiнки та реєстрацiї
господарських операцiй, якi передбаченi Законом України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українi» та Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (надалi МСФЗ).
3. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал Емiтента несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi
вiдповiдно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi та регуляторних актiв, якi встановлюють вимоги до складання та надання фiнансової
звiтностi i за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити
складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
4. Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi Емiтента на основi результатiв
проведеного нами аудиту.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання
вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що
фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у
фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих
викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор
розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом
господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з
метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає
також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних
управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
5. Пiдтвердження залишкiв на рахунках
Залишки на рахунках Емiтента пiдтверджуються результатами iнвентаризацiї, проведеної перед складанням рiчної
фiнансової звiтностi. По результатах проведеної iнвентаризацiї данi бухгалтерського облiку пiдтверджено в
iнвентаризацiйних описах та актах iнвентаризацiї.
В ходi аудиту було проведено вибiрковий перерахунок сальдових значень по основним бухгалтерських рахункам
Емiтента. Результати перерахунку спiвпали з сальдовими показниками бухгалтерських рахункiв станом на 31.12.2014
р.
6. Вартiсть чистих активiв
Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснено вiдповiдно до вимог «Методичних рекомендацiй щодо визначення
вартостi чистих активiв акцiонерних товариств», схвалених Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та

фондового ринку вiд 17.11.2004р. № 485.
Таблиця 2
Активи станом на 31.12.14 р. Сума, тис. грн.
Необоротнi активи 35033
Оборотнi активи 82602
ВСЬОГО 117635
Продовження таблицi 2
Зобов’язання станом на 31.12.14 р. Сума, тис. грн.
Довгостроковi зобов’язання i забезпечення Поточнi зобов’язання i забезпечення 1987
ВСЬОГО 1987
Розрахунок вартостi чистих активiв станом на 31.12.14 р.:
Визначення вартостi чистих активiв проводилось за формулою:
Чистi активи (115 648 тис. грн.) = Активи (117 635 тис. грн.) – Зобов’язання (1 987 тис. грн.)
Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства:
Розмiр статутного капiталу Емiтента на 31.12.2014 р. становить 32 010 тис. грн. i вiдповiдає вимогам чинного
законодавства.
В результатi проведення аудиту встановлено, що вартiсть чистих активiв Емiтента станом на 31.12.2014 р. перевищує
мiнiмальний розмiр статутного капiталу акцiонерних товариств та фактичний розмiр статутного капiталу Емiтента.
Значення чистих активiв вiдповiдають вимогам чинного законодавства, а саме частинi третiй статтi 155 Цивiльного
кодексу України.
7. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей
В ходi проведення аудиту не було встановлено суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала
аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається Емiтентом та подається до НКЦПФР України разом з фiнансовою
звiтнiстю за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року.
Показники фiнансової звiтностi та iнша iнформацiя, яка розкривається
ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року, пiдтверджена даними бухгалтерського
облiку та фактичними операцiями, якi мали мiсце в 2014 р.
8. Виконання значних правочинiв
Протягом 2014 року Емiтент не здiйснював значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Емiтента за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до положень статтi 70 Закону України «Про акцiонернi
товариства».
9. Стан корпоративного управлiння, в тому числi стан внутрiшнього аудиту
Структура корпоративного управлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА ФIРЖА
ПФТС» наведено в таблицi.
Таблиця 3
№ п/п Орган управлiння та його склад Правовi пiдстави дiяльностi
1 Загальнi збори акцiонерiв - Закон України «Про акцiонернi товариства»
- Статут ПАТ «ФОНДОВА ФIРЖА ПФТС», затверджений Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв, протокол № 4 вiд
22.04.2011 р. (зi змiнами)
- Положення про загальнi збори акцiонерiв, затверджене Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв, протокол № 4 вiд
22.04.2011 р.
2 Наглядова рада - Закон України «Про акцiонернi товариства»
- Статут ПАТ «ФОНДОВА ФIРЖА ПФТС», затверджений Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв, протокол № 4 вiд
22.04.2011 р. (зi змiнами),
- Положення про Наглядову раду, затверджене Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв, протокол № 5 вiд 26.04.2012 р.
3 Виконавчий орган - Закон України «Про акцiонернi товариства»
- Статут ПАТ «ФОНДОВА ФIРЖА ПФТС», затверджений Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв, протокол № 4 вiд
22.04.2011 р. (зi змiнами),
- Положення про Виконавчий орган, затверджене протоколом загальних зборiв акцiонерiв № 4 вiд 22.04.2011 р.
4 Ревiзiйна комiсiя - Закон України «Про акцiонернi товариства»
- Статут ПАТ «ФОНДОВА ФIРЖА ПФТС», затверджений Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв, протокол № 4 вiд
22.04.2011 р. (зi змiнами),
- Положення про ревiзiйну комiсiю, затверджене протоколом загальних зборiв акцiонерiв № 4 вiд 22.04.2011 р.
Управлiння поточною дiяльнiстю емiтента здiйснюється на пiдставi Принципiв (Кодексу) корпоративного управлiння
ПАТ «ФОНДОВА ФIРЖА ПФТС», затвердженого протоколом загальних зборiв акцiонерiв № 4 вiд 22.04.2011 р.
Посада корпоративного секретаря у 2014 роцi на ПАТ «ФОНДОВА ФIРЖА ПФТС» не була передбачена.
23.04.2014 були проведенi рiчнi Загальнi збори ПАТ «Фондова бiржа ПФТС», на яких розглянуто звiти Наглядової

Ради, Правлiння, Ревiзiйної комiсiї та затвердженi результати рiчного звiту Емiтента за 2013 рiк.
16.07.2014р. Наглядовою радою ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» внесенi змiни до Положення про Службу внутрiшнього
аудиту (контролю) ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» з метою приведення вказаного положення у вiдповiднiсть до нової
редакцiї Положення про особливостi органiзацiї та проведення внутрiшнього аудиту (контролю) у фiнансових
установах, що здiйснюють професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку, затвердженої рiшенням Нацiональної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29 квiтня 2014 року N 577
По результатах аудиту можна вiдзначити, що, в цiлому, структура та стан корпоративного управлiння ПАТ
«ФОНДОВА ФIРЖА ПФТС» у 2014 р. вiдповiдали вимогам закону України «Про акцiонернi товариства».
10. Ризик викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
В ходi проведення аудиту отриманi достатнi та прийнятнi аудиторськi докази, що стосуються оцiнених ризикiв
суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства, через розробку i застосування прийнятих дiй у вiдповiдь. Конкретнi дiї
у вiдповiдь на оцiнку аудитором ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є проведена нами iдентифiкацiя
умов, а також оцiнки класiв операцiй, залишкiв на рахунках, розкриття iнформацiї та тверджень, на якi вони можуть
впливати
При проведеннi iдентифiкацiї та оцiнки аудиторських ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок
шахрайства (МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi») не
виявлено обставин, що свiдчать про можливiсть шахрайства.
11. Результат перевiрки
Ми провели нашу перевiрку у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську
дiяльнiсть» та Мiжнародними стандартами аудиту.
Цi стандарти зобов’язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обґрунтованої
впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у фiнансових
звiтах. Аудиторська перевiрка включає також оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих
попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв за
2014 рiк.
Планування i проведення аудиту було спрямовано на одержання розумних доказiв вiдсутностi суттєвих перекручень i
помилок у фiнансовiй звiтностi Емiтента, вивчення доказiв, якi пiдтверджують представлену фiнансову звiтнiсть.
При проведенi аудиту встановлювали, чи оцiнка активiв, капiталу та зобов’язань у звiтностi за 2014 рiк здiйснена у
вiдповiдностi з МСФЗ.
З огляду на це, аудит передбачав виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно
сум фiнансових звiтiв та вiдповiдностi їх розкриття у вказаних формах фiнансової звiтностi. Вiдбiр процедур залежить
вiд судження аудитора.
Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики та загального представлення фiнансових
звiтiв.
Аудиторський висновок складений з додержанням Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого
надання впевненостi та супутнiх послуг 700 «Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», 706
«Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора ” та iншими мiжнародними
стандартами аудиту що дiють в Українi.
Пiд час перевiрки зроблено дослiдження (шляхом тестування) на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у
фiнансовому звiтi, були проаналiзованi принципи бухгалтерського облiку, що використовувалися Емiтентом для
ведення господарських операцiй, розглянутi принципи оцiнки матерiальних статей балансу, створенi керiвництвом
Емiтента, а також зроблено оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв облiку.
Окремо необхiдно зазначити наступне:
На рахунку бухгалтерського облiку 31 рядок 1165 Балансу (Звiту про фiнансовий стан) ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА
ПФТС» станом на 31.12.2014 року у складi грошових коштiв враховано депозит, розмiщений у ПАТ «Дельта банк»
згiдно договору № Д-2011995/01/1178 вiд 08.02.2013 р.
Строк повернення депозиту настав 15 сiчня 2015 року, проте не був повернутий банком.
На пiдставi постанови Правлiння НБУ вiд 02.03.2015 р. № 150 «Про вiднесення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
БАНКУ «ДЕЛЬТА БАНК» до категорiї неплатоспроможних» виконавчою дирекцiєю Фонду гарантування вкладiв
фiзичних осiб прийнято рiшення вiд 02.03.2015 р. № 51 «Про запровадження тимчасової адмiнiстрацiї у
ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ БАНКУ «ДЕЛЬТА БАНК», згiдно з яким 03.03.2015 р. запроваджено тимчасову
адмiнiстрацiю та призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на здiйснення
тимчасової адмiнiстрацiї у ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ БАНКУ «ДЕЛЬТА БАНК».
За винятком цього, ми вважаємо, що пiд час перевiрки зiбрана достатня кiлькiсть даних та iнформацiї, що
забезпечують розумну основу для формування не модифiкованого аудиторського висновку.
12. ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС»
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА ФIРЖА ПФТС»
складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, надає достовiрну
та повну iнформацiю про фiнансовий стан станом на 31 грудня 2014 р., її фiнансовий результат, рух грошових коштiв
та рух власного капiталу за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової

звiтностi, вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi».
13. Основнi вiдомостi про аудитора (аудиторську фiрму)
Таблиця 4
Показник Змiст
Найменування аудиторської фiрми Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
«АУДИТОРСЬКА ФIРМА НОРМА»
Iдентифiкацiйний код 22858002
Мiсцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 1-3
Реєстрацiйнi свiдоцтва
Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги №
0382, видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 30.03.2001р. за № 100 та продовжене рiшенням
Аудиторської палати України вiд 23.12.2010 року № 224/3 до 23 грудня 2015 року
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв
ринку цiнних паперiв, серiя та номер Свiдоцтва П 000119, строк дiї свiдоцтва до 23.12.2015 р.
Аудитор аудиторської фiрми та його реєстрацiйнi документи Тарасенко Олександр Миколайович
Сертифiкат аудитора серiя А № 001146, виданий вiдповiдно до рiшення Аудиторської палати України
№ 14 вiд 28.04.2004 р., продовжений вiдповiдно до рiшення Аудиторської палати України № 265/2 вiд 28.02.2013 р. до
28.04.2018 р.
Керiвник аудиторської фiрми Дешунiн Сергiй Володимирович
Контактний телефон (044) 331 17 40
Поштова адреса 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 1-3
Адреса електронної пошти norma@norma.ua
14. Вiдомостi про умови договору на проведення аудиту:
Таблиця 5
Показник Змiст
Договiр на проведення аудиту Угода про надання аудиторських послуг
Дата i номер договору № 05/03-2015 вiд 05.03.2015 р.
Перiод, який охоплений аудиторською перевiркою З 01 сiчня 2014 р. по 31 грудня 2014 р.
Дата початку та дата закiнчення аудиту Початок 05 березня 2015 р.
Закiнчення 20 березня 2015 р.
Аудитор ___________________/ Тарасенко О.М./
(сертифiкат аудитора серiї А № 001146, виданий вiдповiдно до рiшення
Аудиторської палати України № 14 вiд 28 квiтня 1994 року)
Генеральний директор
ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФIРМА НОРМА» _________________ Дешунiн С.В.
м.п.
Дата аудиторського висновку - 21 квiтня 2015 р.

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

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2014

1

0

2

2013

1

0

3

2012

1

0

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

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): нi

Ні

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

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

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

Ні

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): нi

Ні

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

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Позачерговi загальнi збори у звiтному перiодi не скликались

Так

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

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

13

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

5

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

8

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

4

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

6

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

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

Комiтет зi стратегiї розвитку

Інші (запишіть)

---

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні)
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Ні

Інше (запишіть)

---

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

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): Член Наглядової ради не може бути одночасно Головою
Правлiння, членом Правлiння або членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. Членами
та Головою Наглядової ради не можуть бути особи, яким згiдно iз законодавством
України заборонено обiймати посади в органах управлiння господарських
товариств.

X

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

Ні

X

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

X

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

X

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

X

Інше (запишіть)

---

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

так, створено
ревізійну комісію

кількість членів ревізійної комісії 5 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 2
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?
Загальні
збори

Наглядова Виконавчий Не належить
рада
орган
до

акціонерів

компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Так

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

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

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

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

Ні

X
X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Кодекс корпоративного
управлiння

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

Так

Так

Так

Так

Так

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

Ні

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Ні

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Ні

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган
Інше (запишіть)

X
---

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?
(так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Протягом останнiх трьох рокiв
товариство не змiнювало аудитора

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

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

для перевiрки та пiдтвердження
достовiрностi рiчної фiнансової
звiтностi Товариство залучало
аудитора

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

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

---

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

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

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): не визначились

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

X

Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Так
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: 22.04.2011 ; яким органом управління прийнятий:
Загальними зборами
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено:
текст кодексу (принципiв корпоративного управлiння) розмiщено на власнiй iнтернетсторiнцi товариства
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Протягом звiтного перiоду факти недотримання (вiдхилення) в акцiонерному товариствi
принципiв (кодексу) корпоративного управлiння (текст розмiщено на власнiй iнтернет-сторiнцi
товариства www.pfts.ua) вiдсутнi.

Звіт про корпоративне управління*
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
Метою (цiлями) дiяльностi товариства є дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку дiяльнiсть органiзатора торгiвлi iз створення органiзацiйних, технологiчних, iнформацiйних,
правових та iнших умов для збирання та поширення iнформацiї стосовно попиту i пропозицiй,
проведення регулярних торгiв фiнансовими iнструментами за встановленими правилами
централiзованого укладення i виконання договорiв щодо фiнансових iнструментiв, у тому числi
здiйснення клiрингу та розрахункiв за ними, та розв'язання спорiв вiдповiдно до законодавства.

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування,
місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність
встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Власником iстотної участi товариства є Открытое акционерное общество "Московская Биржа
ММВБ-РТС", мiсцезнаходження: Росiя, 125009, м.Москва, Великий Кисловський провулок,
будинок 13 (володiє 50,0156 % статутного капiталу товариства). Станом на дату пiдготовки цiєї
iнформацiї iншi акцiонери, якi володiють бiльше 10% статутного капiталу ПАТ "Фондова бiржа
ПФТС", вiдсутнi. За наявною у товариства iнформацiєю власник iстотної участi товариства
вiдповiдає встановленим законодавством вимогам. За наявною у ПАТ "Фондова бiржа ПФТС"
iнформацiєю змiна складу власникiв iстотної участi ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" протягом
звiтного року не вiдбувалась.
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та
виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Протягом звiтного перiоду факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу
товариства внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди товариству або споживачам
фiнансових послуг, вiдсутнi.
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або
про відсутність таких заходів.
Протягом звiтного перiоду товариство не порушувало законодавства про фiнансовi послуги,
органами державної влади до фiнансової установи (у тому числi до членiв її наглядової ради та
виконавчого органу) не застосовувались заходи впливу.
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або про відсутність такої системи.
Наявна в товариствi система управлiння ризиками передбачає комплекс заходiв, направлених на
ефективне управлiння ризиками, що притаманнi дiяльностi товариства. В товариствi функцiонує
Служба внутрiшнього аудиту, до завдань якої, зокрема, належать: • надання на схвалення
Наглядовiй радi, Головi Правлiння товариства пропозицiй з оцiнки та управлiння ризиками; •
виявлення в межах своїх повноважень вчинених i запобiгання майбутнiм порушенням у системi
внутрiшнього контролю, а також попередження випадкiв будь-яких ризикiв; • оцiнювання розмiру,
напряму та розподiлу ризикiв Товариства. Служба внутрiшнього аудиту приймає участь у
вдосконаленнi систем управлiння ризиками, внутрiшнього контролю з метою забезпечення
ефективностi процесу управлiння ризиками. У випадку, якщо на думку Служби внутрiшнього
аудиту, стан управлiння ризиками в дiяльностi товариства або оцiнка ризикiв, притаманних
дiяльностi товариства, знаходиться на неналежному рiвнi, посадова особа Служби внутрiшнього
аудиту готує та надає Головi Наглядової ради товариства, Головi Правлiння товариства письмовi
пропозицiї щодо вдосконалення порядку оцiнки ризикiв та заходiв управлiння ризиками в
дiяльностi товариства. з метою попередження випадкiв будь-яких ризикiв в дiяльностi товариства
кожний працiвник товариства зобов’язаний: - iнформувати Службу внутрiшнього аудиту про
кожен випадок вчинених порушень в сферi управлiння ризиками; - iнформувати Службу
внутрiшнього аудиту про виявленi помилки в заходах, направлених на управлiння ризиками, а
також про виникнення пiдозри щодо можливих порушень у системi внутрiшнього контролю або в
сферi управлiння ризиками з метою запобiгання можливим майбутнiм порушенням в сферi
управлiння ризиками; - надавати на вимогу Служби внутрiшнього аудиту будь-яку iнформацiю та
документи для здiйснення Службою внутрiшнього аудиту перевiрок системи заходiв щодо
управлiння ризиками, притаманних дiяльностi товариства. У випадку отримання Службою
внутрiшнього аудиту iнформацiї про кожен випадок вчинення порушень в сферi управлiння
ризиками, виявленi помилки в заходах, направлених на управлiння ризиками, а також про

виникнення пiдозри щодо можливих порушеньв сферi управлiння ризиками, Служба внутрiшнього
аудиту проводить перевiрку та iнформує про її результати органи управлiння Товариства в
порядку, передбаченому Положенням про Службу внутрiшнього аудиту (контролю) товариства.
Пропозицiї Служби внутрiшнього аудиту щодо вiдповiдних заходiв запобiгання попередження
ризикiв, притаманних дiяльностi Товариства, викладаються у вiдповiдному висновку, який
складається за результатами проведеної Службою внутрiшнього аудиту перевiрки. Кожний
працiвник товариства зобов’язаний iнформувати Службу внутрiшнього аудиту про виникнення
нових та змiну iснуючих факторiв ризикiв, притаманних дiяльностi товариства, а також надавати
на вимогу Служби внутрiшнього аудиту будь-яку iнформацiю та документи для здiйснення
Службою внутрiшнього аудиту оцiнювання розмiру, напряму та розподiлу ризикiв Товариства. У
випадку отримання Службою внутрiшнього аудиту iнформацiї про виникнення нових та змiну
iснуючих факторiв ризикiв, притаманних дiяльностi товариства, Служба внутрiшнього аудиту
проводить перевiрку та iнформує про її результати органи управлiння товариства в порядку,
передбаченому Положенням про Службу внутрiшнього аудиту (контролю) товариства.
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського
обліку.
Вiдповiдно до роздiлу VI Положення про Службу внутрiшнього аудиту (контролю) товариства
посадовою особою Служби внутрiшнього аудиту проведений комплексний аналiз дiяльностi
товариства у 2014 роцi та вiдповiдна рiчна перевiрка. ВИСНОВКИ ЩОДО ПРОВЕДЕНОЇ РIЧНОЇ
ПЕРЕВIРКИ: За результатами аналiзу отриманої вiд працiвникiв Товариства iнформацiї про
дiяльнiсть Товариства у 2014 роцi та проведеної перевiрки Служба внутрiшнього аудиту дiйшла
наступних висновкiв про дiяльнiсть Товариства та його структурних пiдроздiлiв у 2014 роцi: Товариство здiйснювало свою дiяльнiсть вiдповiдно до законiв, нормативно-правових актiв
органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг (Нацiональної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку, Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у
сферi ринкiв фiнансових послуг) та рiшень органiв управлiння Товариства, випадкiв недотримання
Товариством у 2014 роцi нормативно-правових актiв та рiшень органiв управлiння Товариства не
виявлено; випадки вiдхилення звичайної поточної дiяльностi Товариства вiд передбачених чинним
законодавствам та внутрiшнiми документами Товариства правил та процедур, що регламентують
порядок здiйснення поточної дiяльностi Товариства, вiдсутнi; - фiнансова та операцiйнi системи в
Товариствi функцiонували без порушень, вiдповiдно до чинного законодавства та внутрiшнiх
документiв Товариства, будь-яких вiдхилень у їх функцiонуваннi не виявлено; - випадки
недотримання працiвниками Товариства службових обов’язкiв, передбачених їх посадовими
iнструкцiями та iншими внутрiшнiми документами Товариства, що регламентують посадовi
обов’язки працiвникiв Товариства; випадки перевищення повноважень посадовими особами
Товариства, не виявленi; - програмно-технiчний комплекс в Товариствi функцiонував без
порушень, вiдповiдно до чинного законодавства та внутрiшнiх документiв Товариства. Система
пiдтримки функцiонування програмно-технiчного комплексу в Товариствi передбачає постiйний
нагляд та контроль за її функцiонуванням та знаходиться на належному рiвнi. Програмнотехнiчний комплекс Товариства забезпечує функцiонування електронної торговельної системи, а
також виконання вимог, установлених Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку для дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку; - випадки недотримання
посадовими особами та персоналом Товариства установчих документiв, внутрiшнiх документiв
щодо провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку, не виявленi; - випадки
виникнення незапланованих збиткiв для Товариства, вчинення шахрайства в Товариствi,
допущення зловживань i присвоєння коштiв Товариства не виявленi. - випадки порушень та/або
недолiки у дiяльностi структурних пiдроздiлiв Товариства не виявленi; випадки недотримання
працiвниками Товариства встановлених процедур проведення операцiй, функцiй та повноважень
згiдно з покладеними на них обов'язками, не виявленi; - випадки вчинених порушень у системi
внутрiшнього контролю або в сферi управлiння ризиками (або пiдозра щодо можливих порушень),

та/або помилки в системi внутрiшнього контролю або заходах, направлених на управлiння
ризиками, не виявленi; - виникнення нових факторiв ризику, притаманних дiяльностi Товариства,
та/або змiни iснуючих факторiв ризикiв, притаманних дiяльностi Товариства, не виявленi.
Висновок щодо стану системи внутрiшнього контролю Товариства: На думку Служби
внутрiшнього аудиту стан дiючої в Товариствi системи внутрiшнього контролю знаходиться на
належному рiвнi, передбачена в Товариствi система внутрiшнього контролю забезпечує виконання
Службою внутрiшнього аудиту покладених на неї функцiй, завдань та обов’язкiв, вiдповiдає
чинному законодавству, в тому числi нормативно-правовим актам НКЦПФР, та внутрiшнiм
положенням Товариства. Передбачена в Товариствi система внутрiшнього контролю Товариства
забезпечує своєчасне виявлення, усунення та попередження недолiкiв i порушень у дiяльностi
Товариства, його структурних пiдроздiлiв. На думку Служби внутрiшнього аудиту передбачена в
Товариствi система внутрiшнього контролю Товариства та операцiйних процедур є адекватною,
ефективною та на даному етапi функцiонування не потребує вдосконалення. Стан управлiння
ризиками в дiяльностi Товариства та оцiнки ризикiв, притаманних дiяльностi Товариства,
знаходяться на належному рiвнi. Дiяльнiсть Товариства у 2014 роцi оцiнюється Службою
внутрiшнього аудиту як задовiльна та така, що повнiстю вiдповiдає чинному законодавству.
Рекомендацiї з недопущення виникнення негативних наслiдкiв у дiяльностi Товариства у
майбутньому: Служба внутрiшнього аудиту звертає увагу на необхiднiсть неухильного
дотримання всiма працiвниками Товариства чинного законодавства, в тому числi нормативноправових актiв НКЦПФР, при виконаннi службових обов’язкiв, а також необхiднiсть негайного
реагування (сповiщення керiвництва Товариства) у випадку виявлення спроб здiйснення
працiвниками Товариства та/або його клiєнтами дiй, результатом яких може стати порушення
чинного законодавства, в тому числi нормативно-правових актiв НКЦПФР. Данi примiток до
фiнансової звiтностi зазначенi у цьому рiчному звiтi товариства в роздiлi "Примiтки до фiнансової
звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi".
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у
статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
У звiтному перiодi факти вiдчуження активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi
товариства розмiр, вiдсутнi.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
У звiтному перiодi факти вiдчуження активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi
товариства розмiр, вiдсутнi.
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.
У звiтному перiодi з повязаними особами товариства здiйснювались наступнi операцiї: Вiдкритому акцiонерному товариству "Московська Бiржа ММВБ-РТС" здiйснювались лiцензiйнi
платежi, платежi за надання послуг з Технiчної пiдтримки програмного забезпечення вiдповiдно
до укладених договорiв мiж емiтентом та ОАО Московская Биржа
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).
Аудиторська перевiрка проведена з дотриманнях вимог, якi мiстяться в: • Законi України «Про
аудиторську дiяльнiсть» № 3125-XII вiд 22.04.1993 року; • Мiжнародних стандартах контролю
якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг(далi Мiжнароднi стандарти
аудиту або МСА), зокрема, МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової
звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудиту», МСА 706 «Пояснювальнi
параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора»; • Законах України «Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» № 996-ХIV вiд 16.07.1999 року, «Про цiннi

папери та фондовий ринок» № 3480-IV вiд 23.02.2006 р , «Про державне регулювання ринку
цiнних паперiв в Українi» вiд 30.10.1996 № 448/96-ВР, «Про господарськi товариства» вiд
19.09.1991 № 1576-XII , «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 № 514-VI. Спецiальнi
рекомендацiї (вимоги) органу, яий здiйснює державне регулювання ринкiв фiнансових послуг
(Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку), вiдсутнi.
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи,
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма Норма" (код ЄДРПОУ 22858002,
мiсцезнаходження: 04080, м.Київ, вул. Фрунзе, 1-3)
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Зовнiшнiм аудитором ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" є Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Аудиторська фiрма Норма" (код ЄДРПОУ 22858002, мiсцезнаходження: 04080, м.Київ, вул.
Фрунзе, 1-3), що здiйснює дiяльнiсть на ринку аудиторських послуг з 1994 року.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає
аудиторські послуги фінансовій установі.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма Норма" здiйснює дiяльнiсть на
ринку аудиторських послуг з 1994 року та надає аудиторськi послуги товариству протягом 14
рокiв.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що
надавалися фінансовій установі протягом року.
Протягом звiтного року товариству не надавались iншi аудиторськi послуги.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів
та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Випадки виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього
аудитора протягом звiтного перiоду вiдсутнi.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі
протягом останіх п`яти років.
Ротацiя аудиторiв у товаристi протягом останнiх п'яти рокiв не вiдбувалась.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора
Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності
фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
У аудитора вiдсутнi факти стягнення, застосованi по вiдношенню до нього Аудиторською палатою
України протягом року. Факти подання недостовiрної звiтностi товариства, що пiдтверджена
аудиторським висновком, у звiтному роцi також вiдсутнi. Вказаних фактiв органами, якi
здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, не виявлено.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність механізму розгляду скарг.
У звiтному роцi окремий механiзм захисту товариством прав споживачiв фiнансових послуг
вiдсутнiй. Захист прав споживачiв фiнансових послуг здiйснюється у встановленому
законодавством порядку.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати
скарги.

Селецький Iгор Олегович - Голови Правлiння ПАТ "Фондова быржа ПФТС"
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан
розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
У звiтному роцi скарг до товариства стосовно надання фiнансових послуг не надходило.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та
результати їх розгляду.
Позови до суду стосовно надання товариством послуг вiдсутнi

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ФОНДОВА БIРЖА ПФТС"

Підприємство
Територія

за ЄДРПОУ

21672206

за КОАТУУ 8038200000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

230

66.11

22

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса

01004, м.Київ, вул.Шовковична, 42-44

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

33836

34069

33615

первісна вартість

1001

35031

35744

34118

накопичена амортизація

1002

-1195

-1675

-503

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

483

402

1278

первісна вартість

1011

1264

1289

3387

знос

1012

-781

-887

-2109

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

I. Необоротні активи

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

51

51

51

інші фінансові інвестиції

1035

1

1

5417

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

363

510

143

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

34734

35033

40504

Запаси

1100

0

0

0

Виробничі запаси

1101

0

0

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

100

87

278

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0

з бюджетом

1135

58

634

120

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

633

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

1133

774

419

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

78820

81089

73788

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

78820

81089

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

12

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

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

II. Оборотні активи

Інші оборотні активи

1190

13

18

77

Усього за розділом II

1195

80124

82602

74682

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

114858

117635

115198

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

32010

32010

32010

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

19114

19114

19962

Додатковий капітал

1410

63998

63998

63240

Емісійний дохід

1411

63240

63240

63240

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

137

137

137

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-2066

389

-1265

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

113193

115648

114084

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

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

1531

0

0

0

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

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

0

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

258

382

499

за розрахунками з бюджетом

1620

392

733

110

за у тому числі з податку на прибуток

1621

372

685

0

за розрахунками зі страхування

1625

0

0

0

за розрахунками з оплати праці

1630

0

0

0

за одержаними авансами

1635

0

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

843

751

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

172

121

505

Усього за розділом IІІ

1695

1665

1987

1114

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

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

114858

117635

115198

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

---

Керівник

Селецький Iгор Олегович

Головний бухгалтер

Передерiй Любов Михайлiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ФОНДОВА БIРЖА ПФТС"

Підприємство

за ЄДРПОУ

21672206

(найменування)

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

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

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

2000

5564

5350

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

(0)

(0)

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

5564

5350

збиток

2095

(0)

(0)

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

120

78

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 14155 )

( 13645 )

Витрати на збут

2150

(0)

(0)

Інші операційні витрати

2180

( 1633 )

( 1027 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і

2182

(0)

(0)

Стаття

сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

0

0

збиток

2195

( 10104 )

( 9244 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

13098

12083

Інші доходи

2240

0

5416

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

(0)

(0)

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

(0)

( 5416 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

2994

2839

збиток

2295

(0)

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-539

-539

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

2455

2300

збиток

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

2455

2300

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

67

63

Витрати на оплату праці

2505

6917

7442

Відрахування на соціальні заходи

2510

1658

1430

Амортизація

2515

586

626

Інші операційні витрати

2520

6560

5113

Разом

2550

15788

14674

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

---

Керівник

Селецький Iгор Олегович

Головний бухгалтер

Передерiй Любов Михайлiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ФОНДОВА БIРЖА ПФТС"

Підприємство

за ЄДРПОУ

21672206

(найменування)

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

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

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

3000

5651

5387

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

44112

7181

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 5795 )

( 6056 )

Праці

3105

( 5687 )

( 6164 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 1786 )

( 1560 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 2639 )

( 1847 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

(0)

(0)

Витрачання на оплату авансів

3135

(0)

(0)

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

(0)

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( 44169 )

( 7472 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-10313

-10531

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

5416

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

13244

11383

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

( 738 )

( 481 )

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

12506

16318

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

2193

5787

Залишок коштів на початок року

3405

78820

73033

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

76

0

Залишок коштів на кінець року

3415

81089

78820

Примітки

---

Керівник

Селецький Iгор Олегович

Головний бухгалтер

Передерiй Любов Михайлiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ФОНДОВА БIРЖА ПФТС"

Підприємство

за ЄДРПОУ

21672206

(найменування)

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

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

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

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

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

3522

0

0

0

0

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

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)

3553

0

0

0

0

дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги
Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

0

0

0

0

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

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

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

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

0

0

0

0

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

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:

3255

X

0

X

(0)

фінансових інвестицій
необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

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

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки

---

Керівник

Селецький Iгор Олегович

Головний бухгалтер

Передерiй Любов Михайлiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА
ПФТС"

Підприємство

2015 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

21672206

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2014 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

32010

19114

63998

137

-2066

0

0

113193

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

32010

19114

63998

137

-2066

0

0

113193

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

2455

0

0

2455

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

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

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

0

0

0

2455

0

0

2455

Залишок на
кінець року

4300

32010

19114

63998

137

389

0

0

115648
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Керівник

Селецький Iгор Олегович

Головний бухгалтер
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС»
ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2014 РОКУ
1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» (далi «Товариство») є
юридичною особою, створеною вiдповiдно до законодавства України. ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС», зареєстроване Печерською районною у м. Києвi
державною адмiнiстрацiєю 03 листопада 2008 року.
Товариство займалось дiяльнiстю з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку України.
Вид економiчної дiяльностi (за КВЕД 2010) – Управлiння фiнансовими ринками.
Мiсцезнаходження Товариства - Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44.
Валютою звiтностi є гривня.
Звiтнiсть складена в тисячах гривень.
Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 р. є фiнансовою звiтнiстю, складеною
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
2. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Основнi засоби
Основнi засоби, придбанi пiсля дати переходу на МСФЗ, враховуються у звiтi про фiнансове
положення за первинною вартiстю, що включає всi витрати, необхiднi для доведення активу до
стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизацiї i збиткiв вiд
знецiнення.
Капiталiзованi витрати включають основнi витрати на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi
збiльшують термiн їх корисної експлуатацiї або покращують їх здатнiсть генерувати доходи.
Витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають приведеним вище
критерiям капiталiзацiї, вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи i витрати того перiоду, в якому
вони були понесенi.
Сума, що амортизується, – це первинна вартiсть об'єкту основних засобiв або переоцiнена
вартiсть, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть активу – це
передбачувана сума, яку пiдприємство отримало б на даний момент вiд реалiзацiї об'єкту основних
засобiв пiсля вирахування очiкуваних витрат на вибуття, якби даний актив вже досяг того вiку i
стану, в якому, iмовiрно, вiн знаходитиметься в кiнцi свого термiну корисного використання.
Оцiнка строкiв корисного використання об'єктiв основних засобiв залежить вiд професiйного
судження керiвництва, яке засноване на досвiдi роботи з аналогiчними активами. При визначеннi
строкiв корисного використання активiв керiвництво бере до уваги умови очiкуваного
використання активiв, моральний знос, фiзичний знос i умови працi, в яких будуть
експлуатуватися данi активи. Змiна будь-якого з цих умов або оцiнок може в результатi привести
до коригування майбутнiх норм амортизацiї.
Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, що амортизується, впродовж
термiну корисного використання активу i розраховується з використанням прямолiнiйного методу.
Лiквiдацiйна вартiсть, термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї
передивляються на кiнець кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд
оцiнок, зроблених в попереднi перiоди, враховується як змiна облiкової оцiнки.
Дохiд або збиток, що виникають в результатi вибуття або лiквiдацiї об'єкту основних засобiв,
визначається як рiзниця мiж сумами вiд продажу i балансовою вартiстю активу i признається в
прибутках i збитках.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи з кiнцевими термiнами використання, придбанi в рамках окремих операцiй,
враховуються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопиченого

збитку вiд знецiнення. Амортизацiя нараховується рiвномiрно протягом термiну корисного
використання нематерiальних активiв. Очiкуванi термiни корисного використання i метод
нарахування амортизацiї аналiзуються на кiнець кожного звiтного перiоду, при цьому всi змiни в
оцiнках вiдображаються в звiтностi без перерахування порiвняльних показникiв.
Нематерiальний актив списується при продажi або коли вiд його майбутнього використання або
вибуття не очiкується економiчних вигод. Дохiд або збиток вiд списання нематерiального активу,
що є рiзницею мiж чистими сумами вiд вибуття i балансовою вартiстю активу, включається в звiт
про сукупнi доходи i витрати у момент списання.
Грошовi кошти
Грошовi кошти включають кошти в касi та грошовi кошти на рахунках у банках, а також
банкiвськi депозити.
Строковi депозити
Строковi депозити включають в себе банкiвськi депозити з початковим строком вiд трьох мiсяцiв
до року.
Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть оцiнюється при первинному визнаннi за
справедливою вартiстю.
Резерви
Резерви визнаються, коли у Товариства є поточне зобов'язання (юридична або конструктивне), що
виникло в результатi минулих подiй, для погашення якого, ймовiрно, потрiбне вибуття ресурсiв,
що втiлюють економiчнi вигоди, i при цьому можна здiйснити достовiрну оцiнку даного
зобов'язання.
Сума, визнана в якостi резерву, є найкращою оцiнкою компенсацiї, необхiдної для врегулювання
поточного зобов'язання на звiтну дату, беручи до уваги всi ризики i невизначеностi, супутнi даним
зобов'язанням. У тих випадках, коли резерв оцiнюється з використанням потокiв грошових коштiв,
за допомогою яких передбачається погасити поточний зобов'язання, його балансова вартiсть являє
собою поточну вартiсть даних грошових потокiв.
З метою рiвномiрного розподiлу затрат протягом звiтного року Товариством створено резерв для
забезпечення оплати вiдпусток. В кiнцi кожного року проводиться iнвентаризацiя невикористаних
вiдпусток та розмiру резерву для забезпечення оплати вiдпусток i, при необхiдностi, проводиться
коригування розмiру резерву для забезпечення оплати вiдпусток.
Передплати постачальникам
Передоплати постачальникам вiдображаються за собiвартiстю.
Пенсiйнi зобов’язання
Товариство здiйснює внески до Державного бюджету у виглядi єдиного соцiального внеску
виходячи з загального фонду зарплати та з заробiтної плати кожного працiвника. Витрати
Товариства за такими внесками включенi до статтi «Вiдрахування на соцiальнi заходи». Дана сума
включається до витрат того перiоду, коли вони фактично понесенi.
Надання послуг
Доходи вiд надання послуг визнаються, коли: сума доходiв може бути достовiрно визначена; iснує
ймовiрнiсть того, що економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю, надiйдуть Товариству i понесенi
або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Перерахунок iноземної валюти
Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються Товариством в нацiональнiй валютi України - гривнi
по курсу Нацiонального банку України на дату операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання,
вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються по курсу Нацiонального банку України на звiтну
дату. Всi курсовi рiзницi включаються у звiт про прибутки i збитки.
Немонетарнi статтi, якi оцiнюються на основi iсторичної собiвартостi в iноземнiй валютi,
перераховуються по курсу Нацiонального банку України на дату первiсної операцiї.
Продовження тексту приміток
3. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО ЕЛЕМЕНТИ ОСНОВНОГО КАПIТАЛУ
В фiнансовiй звiтностi Товариства станом на 31 грудня 2014 р. облiковувалися наступнi елементи

власного капiталу (в тис. грн.):
Склад власного капiталу На 31.12.2013 р. На 31.12.2014 р.
Зареєстрований капiтал 32010 32010
Капiтал у дооцiнках 19114 19114
Додатковий капiтал 63998 63998
- Емiсiйний дохiд 63240 63240
Резервний капiтал 137 137
Нерозподiлений прибуток
(непокритий збиток) (2066) 389
Зареєстрований капiтал в сумi 32 010 тис. грн. роздiлений на 32 010 простих iменних акцiй
номiнальною вартiстю 1 000,00 грн. кожна.
Капiтал в дооцiнках сумi 19 114 тис. грн. сформований за рахунок оцiнки нематерiальних активiв,
що облiковуються на балансi Товариства.
Додатковий капiтал в сумi 63 998 тис. грн. сформований за рахунок матерiально-технiчної
допомоги отриманої через реципiєнтiв в сумi 758 тис. грн. та емiсiйного доходу в сумi 63 240 тис.
грн.
Емiсiйний дохiд в сумi 63 240 тис. грн. сформований в ходi первинного розмiщення додаткового
випуску акцiй Товариства в 2010 р.
Резервний капiтал в сумi 137 тис. грн. сформований внаслiдок вiдрахування в розмiрi 5% вiд
чистого прибутку Товариства в 2009-2011 роках.
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) в сумi 389 тис. грн. на 31.12.2014 року вiдображає
фiнансовий результат дiяльностi Товариства за 2014 р. i свiдчить про те, що за рахунок прибутку
2014 року були перекритi збитки минулих рокiв i станом на 31.12.2014 р облiковується прибуток .
4. ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ КАПIТАЛ
Станом на 31 грудня 2014 року статутний капiтал Товариства становить 32 010 000,00 грн.,
роздiлений на 32 010 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1 000,00 грн. кожна.
Жодних змiн в складi зареєстрованого капiталу Товариства протягом 2014 р. не вiдбувалося.
5. ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ
В 2014 р. Товариство не здiйснювало розподiл прибутку (в т.ч. нарахування дивiдендiв).
6. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ СКЛАД
Станом на 31 грудня 2014 р. в розпорядженнi Товариства знаходяться грошовi кошти в сумi 81 089
тис. грн., якi вираженi
- в гривнi – 80 993 тис. грн.
- в iноземнiй валютi (долари США, євро, росiйськi рублi) – 96 тис. грн.
Частина грошових коштiв в сумi 80 000 тис. грн. розмiщенi на депозитних рахунках в банкiвських
установах.
7. НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ
Суттєву частку майна Товариства складають нематерiальнi активи, якi станом на 31 грудня 2014 р.
представленi наступними видами нематерiальних активiв:
o Авторське право та сумiжнi з ним права
Первiсна вартiсть – 35 744 тис. грн.
Нарахованих знос – 1 675 тис. грн.
Залишкова вартiсть – 34 069 тис. грн.
8. IНШI ДОХОДИ ТА IНШI ВИТРАТИ
По результатах дiяльностi за 2014 р. Товариство визначило показники iнших доходiв та витрат,
змiст яких вважає за необхiдне розкрити додатково.
в тис. грн.
Найменування показника Змiст показника Значення показника
2014 рiк 2013 рiк
Iншi операцiйнi доходи Доходи вiд купiвлi-продажу iноземної валюти та доходи вiд операцiйних
курсових рiзниць. 120 78

Iншi операцiйнi витрати Витрати вiд операцiйних курсових рiзниць та iншi витрати операцiйної
дiяльностi 1633 1027
Iншi фiнансовi доходи Доходи вiд вiдсоткiв по депозитах 13098 12083
Iншi доходи Доходи вiд продажу акцiй третiх осiб - 5416
Iншi витрати Витрати вiд списання собiвартостi проданих акцiй третiх осiб - 5416
9. ЮРИДИЧНI ПИТАННЯ
У 2014 роцi вiдносно Товариства вiдсутнi судовi справи, якi здатнi суттєво вплинути на
фiнансовий стан.
Майно Товариства не перебуває в заставi i Товариство не є поручителем на користь третiх осiб.
Керiвник _________________________ Селецький I.О.
Головний бухгалтер ________________ Передерiй Л.М.
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